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Йорданка Георгиева, директор  
на Регионалния център за подкрепа  
на процеса на приобщаващо 
образование – Перник: Ранната 
интервенция и приложението  
на комплексни терапевтични програми 
дават най-добри резултати при работата 
с деца със специални потребностиН
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Мария Габриел, еврокомисар  
за иновациите, научните изследвания, 
културата, образованието и младежта: 
Сега е моментът да определим  
каква искаме да бъде ролята  
на университетите на бъдещето. 
Това е и целта на новата Европейска 
стратегия за висшето образование

Българска академия на науките
www.bas.bg

25 учени от БАН са сред 
първите 2% в света
Академията представи отчета си пред 
Парламентарната комисия по образование и наука

Двадесет и пет учени от БАН са сред пър-
вите 2% световнопризнати учени съгласно 
класация на Станфордския университет. 
Българските изследователи са от различни 
области на науката и заемат челно място в 
класацията на американския университет 
в съревнование с милиони свои колеги от 
цял свят. Това се посочва в отчета на БАН 
за 2020 г., представен пред Парламентарната 
комисия по образованието и науката.

В документа се отбелязва още, че ко-
ронавирусната инфекция изправя всички 
пред невиждана досега криза, с огромни 
здравни и икономически последствия 
за населението на Земята. Но в същото 
време показва силата и необходимостта 

от научни изследвания. 
През 2020 г. БАН и нейните звена дават 

своя принос за преодоляване на общест-
вените предизвикателства, породени от 
пандемията от COVID-19. Учени от БАН 
подпомагат дейността на държавните ор-
гани с анализи, оценки и прогнози за раз-
пространението на коронавируса, участват 
в научен проект за прототип на ваксина, 
осъществяват се разработки, свързани с 
получаването на нови материали и устройс- 
тва за дезинфекция на помещения, и други 
дейности, свързани с борбата с COVID-19. 

Въпреки затрудненията, породени от 
пандемията, и през 2020 г. БАН продължава 
да поддържа устойчивост и високо качество 

на научната си продукция. Съгласно меж-
дународните наукометрични бази данни  
Web of Science и SCOPUS основният дял 
от реферираните научни публикации от 
България са на учени от Академията и 38% 
от тях са в списания от най-високата (Q1) 
категория, като този процент нараства спрямо 
2018 и 2019 г. Общият брой на публикациите 
в реферирани издания с импакт-фактор на 
учените от БАН е 2933, като традиционно 
най-голям е техният брой в научното направ-
ление „Нанонауки, материали и технологии“ 
– 740 (25,2%), следвано от направление 
„Информационни и комуникационни науки 
и технологии“ – 495 (16,9%). 

На стр. 2

Над 350 таланти в леката атлетика от 60 клуба, разпределени в 6 възрастови групи, излъчиха шампионите  
на турнира „Академик“ в столичната „Асикс Арена“. Участниците и победителите бяха поздравени  

от министъра на младежта и спорта Радостин Василев
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Да възпиташ 
човек

А

Това, което отличава Българско 
училище „Слово“ в Оксфорд от 
другите наши училища зад гра-
ница, е, че при тях винаги е имало 
доброволци – още от създаването 
му преди 7 години. Това са български 
студенти, а също и ученици от 
престижен колеж, който изисква от 
своите възпитаници да упражняват 
доброволческа дейност, за да завър-
шат. Резултатът е положителен за 
всички – за децата от българското 
училище, за родителите им, за 
учителите, които си спестяват 
част от техническата работа за 
сметка на преподаването. Но най-
вече за самите доброволци. Защото 
ги учи на търпение, на емпатия, на 
разбиране и съобразяване с другите, 
на общуване, на това да помагаш… 
Могат да се изброят още куп 
полезни качества и умения, които се 
придобиват, но идеята е ясна. Така 
бъдещите студенти ще излязат от 
колежа не само с добро образование, 
но и с добро възпитание.

Не е ли това, което всички ние 
очакваме от образователните 
институции? Като се започне от 
детската градина и се стигне до 
университета. Във всяко населено 
място в България има хора, на 
които може да се помогне. И затова 
невинаги са нужни средства. Необ-
ходимо е само време и желание да си 
поиграеш с децата от центровете 
от семеен тип и защитените 
жилища, да им почетеш книжка 
или просто да си поговориш с тях. 
Често това е най-важното, което 
им липсва – и на тях, и на самотни-
те възрастни хора, една усмивка и 
една топла дума. 

Доброволчеството не е само въп- 
рос на личен избор. То може и да се 
възпитава, като се започне отрано 
с най-малките и продължава ната-
тък до завършване на образование-
то. Така от гимназиите и универси-
тетите ще излизат истински добри 
хора, готови да приемат различните 
и да помагат на нуждаещите се.

збучни 
истини

Антоанета НАЙДЕНОВА
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25 учени от БАН...
От стр. 1

Цитатите на учените от БАН за 2020 г. са око-
ло 50 000 спрямо 45 000 за 2019 г. През 2020 г.  
признатите изобретения и полезни модели са съ-
ответно 51 и 19, а заявките за патенти и за полезни 
модели са съответно 28 и 14. И по този показател 
се наблюдава устойчиво повишаване през 2020 
г. През 2020 г. за изпълнение на фундаментални 
и научно-приложни изследвания звената на БАН 
са привлекли допълнително финансиране в раз-
мер на 76 887 055 лв. от български източници, 
което е приблизително на нивото на 2019 г. (78 
202 300 лв.).

През 2020 г. звената на БАН сключват  
24 нови договора по РП „Хоризонт 2020“ на стой-
ност 10 350 млн. лв. Общият брой на проектите от 
стартирането на Рамковата програма до края на 
2020 г. нараства на 108, а договорената сума за из-
пълнението им – на 31 887 млн. лв. В конкурсните 
сесии на Фонд „Научни изследвания“ проектните 
предложения от БАН имат висока успеваемост. 
Към финансираните в края на 2019 г. 7 проект-
ни предложения по програма ВИХРЕН и 4 по 
програма „Петър Берон и НИЕ“ се добавят нови  
4 проектни предложения (от общо 8), определени 
за финансиране по конкурсната сесия 2020 на 
програма „Петър Берон и НИЕ“.

В изпълнение на Националната стратегия за 
развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. 
Министерският съвет одобрява национални на-
учни програми, на четири от които Академията е 
водеща организация, а в останалите участва чрез 
своите институти. Атестат за научния, експерт-
ния и административния потенциал на звената 
на БАН е участието им във финансираните от 
ОПНОИР центрове за върхови постижения и 
центрове за компетентност – институти на БАН 
са водещи организации в два центъра за върхови 
постижения и в четири за компетентност.

Институтите на БАН активно участват в 
програмата „Образование с наука“, одобрена 
с постановление на МС. Програмата подобри 
информираността и достъпа на учениците, учи-
телите и работещите в сферата на образованието 
до институтите и музеите на БАН.

След актуализацията Националната пътна 
карта за научна инфраструктура 2020 – 2027 г. 
включва общо 50 проекта в различни области 
на въздействие. Институти на БАН са коорди-
натори на 23 от тях. Тъй като звената на БАН са 
активни участници в консорциумите за изграж-
дане на научните инфраструктури от Национал-
ната пътна карта, докладът съдържа подробна 
информация за участието на отделните звена.  
В препоръка на Министерството на образова-
нието и науката се казва, че би било добре в 
отчета да се включва и обобщена информация 
на ниво Академия за отчитане на успеваемостта.

През отчетния период се запазва тенденцията 
към намаляване броя на обучаваните докторан-
ти, особено в редовна форма на обучение, се 
констатира в документа. Въпреки предприетите 
през последните години мерки за стимулиране 
на младите учени и докторантите чрез допълни-
телно финансиране, осигурено от национални 
програми и стипендии, негативната тенденция не 
може да бъде преодоляна. Зачислените редовна 
форма на обучение докторанти през 2020 са 58 
срещу 68 за 2019 г. Донякъде тази тенденция 
се смекчава от увеличения брой докторанти на 
самостоятелна подготовка (25 за 2020 срещу 
14 за 2019 г.). Затова извън участието на БАН в 
Националната научна програма „Млади учени 
и постдокторанти“ и постигнатите резултати 
за 2020 г. би било добре за следващия отче-
тен период да се разработи и да се изпълнява  
впоследствие план за действие за привличане на 
повече млади учени и последващото им задър-
жане в Академията, препоръчват още от МОН.

Друга препоръка в становището на Прос- 
ветното министерство е свързана с достъпа 
до научна информация и нейното съхранение. 
Годишният доклад на Академията следва да 
съдържа информация за публикации в режим 
на „отворен достъп“, както и какви механизми 
се прилагат за стимулиране на тази дейност в 
отделните звена на Академията.

От МОН препоръчват в отчета за 2020 г. да 
има и информация относно предприетите дейст-
вия по разработване на институционална схема 
за подпомагане подготовката на международни 
проекти с цел повишаване успеваемостта на ко-
лективите от БАН в рамковите програми на ЕС, 
която е предвидена в годишния доклад за 2019 г.

Параламентарната комисия гласува решение, 
с което предлага на Народното събрание да 
приеме отчета на БАН. 

Системното място на На-
ционалния институт по ме-
теорология и хидрология 
(НИМХ) е там, където се 
използва неговата експерти-
за. Това е преди всичко, но 
не само, Министерството 
на околната среда и водите 
(МОСВ). Така министърът 
на образованието и науката 
акад. Николай Денков комен-
тира предложението НИМХ 
да излезе от системата на 
Министерството на обра-
зованието и науката, съоб-
щи пресцентърът на МОН. 
Преместването на НИМХ е 
записано в преходните и за-
ключителните разпоредби на 
проектобюджета за 2022 г. От 
Института се обявиха срещу 
промяната и изпратиха писмо 
до премиера Кирил Петков. 

По закон МОН трябва да 
задава общите политики за 
развитие на образованието и 
научната дейност и да бъде 
равно отдалечено от всички 
научни институти. Към мо-

мента освен НИМХ всички 
институти са или към други 
организации като университе-
тите, БАН, Селскостопанска-
та академия, или към други 
министерства. Например 
Националният център по 
заразни и паразитни болести 
е към МЗ, а Институтът по 
отбрана „Проф. Цветан Ла-
заров“ – към Министерството 
на отбраната. 

Прехвърлянето на НИМХ 
към МОСВ е поискано на 16 
юли 2021 г. от тогавашния 
министър на околната среда и 
водите Асен Личев. В писмо 
до МОН той излага своите 
мотиви: „Законът за водите 
създава преки задължения за 
НИМХ и определя НИМХ 
като субекта, извършващ 
количествения мониторинг 
на валежите, подземните и 
повърхностните води, вклю-
чително наносния отток... 
Посочената дейност е пряко 
свързана с правомощията на 
министъра на околната среда 

и водите по управление на 
водите на национално ниво… 
Допълнително, дейността на 
НИМХ е от изключително 
значение за поддържането 
на националната мрежа за 
мониторинг на подземните 
води, част от Националната 
система за мониторинг на 
околната среда.“ Министър 
Личев посочва, че промяната 
ще повиши ефективността и 
ще оптимизира организация-
та по осъществяване на мони-
торинга, ще подобри крайния 
резултат при разработване на 
стратегически и програмни 
документи, свързани с управ- 
лението на водите. „Промяна-
та ще доведе и до намаляване 
на административния ресурс, 
свързан с осигуряване на 
комуникацията и обмена на 
данни при осъществяване 
мониторинга на водите“, се 
казва в писмото до МОН.   

Министър Асен Личев 
предлага НИМХ да бъде 
прехвърлен към МОСВ още 

при актуализацията на дър-
жавния бюджет през мина-
лата есен. Тогава се прецени, 
че е по-удачно това да се 
направи с приемането на 
бюджета за 2022 г. според  
министър Денков. Той от-
белязва, че няма забележки 
към работата на Института: 
„Всички виждаме, че те са 
много активни, използваме 
техните резултати“.

Акад. Денков подчертава, 
че МОН никога не е пред-
лагало промяна в статута на 
НИМХ по отношение на него-
вото финансиране. Дали един 
институт е под шапката на 
едно или друго министерство, 
по никакъв начин не променя 
неговата възможност да кан-
дидатства за научни проекти. 
Министърът е готов да обсъж-
да къде е най-доброто място 
на НИМХ. „Този разговор ще 
се проведе на правителствено 
равнище, защото има различ-
ни възможности“, смята акад. 
Денков. 

Изваждат от МОН 
синоптиците
Мястото на НИМХ е там, където се използва 
неговата експертиза, коментира министър 
Николай Денков

Татяна ДИКОВА

От 31 януари до 4 февруари включи-
телно в българските училища няма да 
се провеждат занятия. Допълнителните 
четири дни към междусрочната едно-
дневна ваканция (1 февруари) няма да 
се отучват. Пропуснатият материал ще 
бъде преструктуриран и наваксан в 
редовните часове през втория учебен 
срок. За учителите тези дни са работни, 
но те могат да си вземат отпуски. Пос- 
ледна е думата на директора, който ще 
реши кой може да излезе в отпуска или 
с какво и доколко ще бъде ангажиран 
през четирите неучебни дни. Отпуската 
едва ли ще е проблем, защото числата 
показват, че за миналата година средно 
неизползваните дни отпуска в системата 
на образованието са приблизително 
40 – 45. Синдикати и работодатели в 
системата на образованието обаче са 
категорични – учителите са „прегоре-
ли“, преуморени. Затова посланието 

към тях е, че трябва да си починат. Това 
стана ясно на извънредното заседание 
на Отрасловия съвет, свикано от минис-
търа на образованието и науката акад. 
Николай Денков. 

Статистиката показва, че средната 
заболеваемост сред педагогическия 
персонал в страната варира в широки 
граници. Същото е положението и при 
учениците. „Затова не е разумно да се 
взимат решения на национално ниво 
как да работят училищата, дали да се за-
тварят, или да минат в онлайн режими“, 
коментира министърът на образова-
нието и науката акад. Николай Денков. 
Зам.-министърът на образованието и 
науката Мария Гайдарова уточни, че в 
банката данни за заместващи учители 
активно регистрираните са 5065. От 
Българската асоциация на частните учи-
лища уточняват, че локалният подход 
вече е апробиран от техните членове, 
които още от началото на епидемията 
вървят по пътя на локалните, а не на на-

ционалните решения за организацията 
на учебния процес и те са съобразени с 
конкретната ситуация.

Синдикати и работодатели дадоха 
много висока оценка на бюджет 2022 
за образование. Министър Денков 
съобщи, че МОН е защитило пред 
Финансовото министерство необходи-
мостта училищата задължително да 
имат преходни остатъци и те да не им 
се взимат и насочват към други пера от 
общините. Осигурени са и парите за 
националните програми, включително и 
за обезщетенията. Програмата за STEM 
центровете ще бъде финансирана от 
Плана за възстановяване и развитие. 
Палитрата програми се обогатява с 
нова за извънкласни дейности. Чрез 
нея децата ще развиват своя талант под 
ръководството на изтъкнати дейци на 
културата и изкуствата. Планиран е и 
ресурс за финансирането на работата 
на медиаторите през второто полугодие 
на годината.

Ваканция, здравей!

С неусвоени средства от бюджетите на училищата, 
включително и отпуснати за занимания по интереси 
и работа с ученици от уязвими групи, ще могат да се 
финансират допълнително обучения и консултации на 
учениците, които имат пропуски при обучението от 
разстояние в електронна среда. Това допуска промяна 
в Наредбата за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното обра-
зование, приета от правителството. Заради проти-
воепидемичните мерки заниманията по интереси са 
спрени и училищата разполагат с остатък от средства. 

Промените ще позволят още от началото на 2022 г. 
максимална гъвкавост в управлението на бюджетите 
на държавните и общинските училища, за да се оси-
гурят допълнителните дейности за преодоляване на 
пропуски в усвояването на учебния материал. 

Министерството на здравеопазването сключи до-
говори за закупуването на 7 610 000 щадящи теста 
за скрининг на учениците от I до XII клас. Общата 
стойност на договорите е за 15 518 628 лв., съобщават 
от Здравното министерство.

Поканата за закупуване на бързи антигенни тестове за 
провеждане на индивидуално неинвазивно изследване 
на SARS-CoV-2 с цел скрининг на учениците и осигу-
ряването на присъствено обучение е публикувана на  
14 януари 2022 г. В МЗ са постъпили 42 оферти, като 
след класиране са определени 9 участника за изпълни-
тели по поканата, като с тях вече са сключени договори.

Сроковете за доставка са пет, като в различните 
етапи до 2 март 2022 г. трябва да бъдат доставени 
съответно 700 000, 1,4 млн., 1,4 млн., 1,41 млн. и 2,7 
млн. теста. 

МЗ сключи договори 
за 7,61 млн. теста

Промени в Наредбата 
за финансиране
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Кой е бил искрен  
според древните българи

Явор МИЛТЕНОВ*

Знаем, че един от основните призиви към всеки 
християнин е да помага на ближния. Ето защо пред-
ставата за близък човек е била много важна и често 
присъства в средновековните текстове. Такъв човек се 
назовава с две думи от корена близ-: съществителното  
ближика и прилагателното ближьньи. 

В старобългарски има две прилагателни, които са 
синоними – искрьнъ и ближьньи със значение ‘бли-
зък’, а субстантивирани, т.е. в ролята на съществител-
ни, означават ‘ближен, близък човек’. Те са свързани с 
два синонимни предлога – искрь и близъ ‘близо до’, 
които се употребяват за посочване на малко разстояние 
до лице или до предмет. Именно въз основа на прос-
транствената близост възниква представата за социална 
и духовна близост.

И така, преди десет века българите са наричали ис-
крьнъ всеки близък човек, роднина, съсед, приятел и 
даже най-общо всяко друго човешко същество. С тече-
ние на времето прилагателното е променило значението 
си до днешното ‘който не крие мислите и чувствата си 
и ги изразява, казва открито; откровен, чистосърдечен’. 

Този развой е протекъл в такава посока навярно за-
щото само най-близките могат да си позволят да про-
явят откровеност или пък защото откровеният, честно 
споделящият неминуемо става по-близък (искрьнъ) за 
своя събеседник. 

А думата ближен и като прилагателно, и като съ-
ществително почти напълно е изчезнала от ежедневния 
ни език, определя се като остаряла и я свързваме преди 
всичко с църковната ѝ употреба и библейско-богослов-
ските контексти, в които се осъществява със значение 
‘според християнските нравствени норми – всеки човек 
по отношение на останалите хора’. Неутралните думи, 
които бихме могли да използваме в съвременния език, 
са: близък човек, приятел, роднина.

*Д-р Явор Милтенов е доцент в Секцията за ис-
тория на българския език в Института за български 
език към БАН.

Малко над 6,4 млрд. лв. са пред-
видени за политики в областта на 
образованието и науката през 2022 г.  
Това предвижда представеният про-
ект за държавен бюджет на страната 
за 2022 г. Заложен е ръст от 741,6 
млн. лв. в сравнение с актуализи-
рания бюджет в сектора за 2021 г., 
като се запазва равнището от 4,5% 
от БВП. В следващите две години за 
образование и наука се прогнозират 
съответно 6,910 млрд. лв. (4,5% 
от БВП) и 7,339 млрд. лв. (4,6%) 
от БВП, показва актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза за 
периода 2022 – 2024 г.

За поредна година е записано 
нарастване на заплатите на педагоги-
ческите специалисти, като от април 
с около 12% ще се увеличи средната 
учителска заплата. За целта са пред-
видени нови 239 млн. лв., като възна-
граждението ще е 125% от средното 
в страната. Точният размер ще бъде 
обсъден със социалните партньори 
и записан в наредба на министъра на 
образованието и науката. Поради но-
вия размер на минималната работна 
заплата в страната със 76 млн. лв. ще 
се увеличат и разходите за заплати на 
непедагогическия персонал.

В проектобюджета за 2022 г. в об-
ластта на образованието по общин-
ските бюджети са разчетени общо 
разходи в размер на 3,662 млрд. лв.,  
от които 3,531 млрд. лв. за текущи 
разходи и 131 млн. лв. за капиталови 
разходи. Разписани са 10% повече 
пари за издръжка на детските гра-
дини и училищата. Допълнителни  
40 млн. лв. се насочват за покриване 
на по-високите разходи за електро-
енергия, отопление, горива, вода 
и др. 6,5 млн. лв. са предвидени за 
предпазни материали и консумативи 
в условия на епидемична обстановка. 

Допълнително близо 85 млн. лв. 
ще получат общините, за да премах-
нат всички такси в детските градини. 
Една от приоритетните мерки на 
правителството ще влезе в сила от 
април 2022 г., а целта е да се обхванат 
повече деца в системата на пред- 
училищното образование. 18 млн. лв.  
са определени за продължаване 
поетапното разширяване на достъпа 
и обхващане в задължително пред- 
училищно образование на 4-годишни 
деца. За компенсиране на разходите 
за отглеждане и обучение на деца, 
които не са приети поради липса на 

места в държавни и общински дет-
ски градини и училища, са записани  
13 млн. лв. 

Още 16 млн. лв. се предвиждат 
за по-качествено и здравословно 
хранене на децата в предучилищните 
групи и учениците от I до IV клас, 
които ще продължат да получават 
безплатни закуски. Заложен е и 
ръст от 6,5 млн. лв. на средствата за 
транспорт на учениците, които се 
обучават в средищни училища или в 
професионални гимназии в съседни 
населени места. Общо средствата 
по това перо са 52,5 млн. лв. Други  
10 млн. лв. ще се предоставят за 
закупуване на училищни автобуси. 

Със 100 млн. лв. ще се финансира 
изцяло нова програма за извънкласни 
дейности в училищата и в центровете 
за подкрепа на личностното разви-
тие, така че повече деца да спортуват 
или да се занимават с изкуство. 

Учениците ще могат да почиват 
безплатно на море или планина по 
НП „Отново заедно“ и през 2022 г. 
Бюджетът е 22,6 млн. лв. Програмата 
беше спряна временно през 2021 г. 
заради пандемията от COVID-19 в 
страната. Всички отложени тогава 
пътувания ще могат да се проведат 
през идващото лято.

И през 2022 г. 70 млн. лв. се на-
сочват за изграждане, пристрояване, 
надстрояване и реконструкция на 
детски градини, детски ясли и учи-
лища. Нова програма за изграждане 
на физкултурни салони и спортни 
площадки в училищата, в които няма 
такива или съществуващите не са в 
добро състояние, ще бъде финанси-
рана с 15 млн. лв. 

Още 6,5 млн. лв. допълнително 
се насочват към дуалното обучение, 
като ще се насърчават учениците да 
избират защитени специалности или 
такива с недостиг на кадри. 

От средата на годината трябва да 
заработи и нова национална програ-
ма за наемане на образователни ме-
диатори и социални работници в дет-
ските градини и училищата, в които 
се обучават деца от уязвими групи. 
За нея са разписани 10 млн. лв.,  
а дотогава заплатите им се осигуря-
ват по проект „Подкрепа за успех“.

Политиките за реформите във  
висшето образование и разширяване-
то на достъпа до него ще бъдат про-
дължени и с бюджет 2022. В него са 
предвидени 10% повече средства за 

студентски стипендии, или общо 5,5 
млн. лв., считано от 1 януари 2022 г.  
С 2,2 млн. лв. ще се покрият таксите 
на студентите, които се обучават в 
защитени специалности или такива 
с недостиг на кадри за пазара на 
труда. За саниране и ремонт на сту-
дентски общежития са предвидени 
35 млн. лв.

С 43 млн. лв. ще се повиши и 
издръжката на обучението в дър-
жавните висши училища. В проек-
тобюджета за тях са заложени общо 
619,113 млн. лв. През 2023-та те 
са фиксирани на 625,185 млн. лв., 
а през 2024 г. – на 625,185 млн. лв. 
Държавните висши училища ще 
получат с 5 млн. лв. повече за научна 
и художествено-творческа дейност.

Трансферите от бюджета на Ми-
нистерството на отбраната за дър-
жавните висши военни училища са 
планирани на 36,277 млн. лв.

За БАН са планирани 119,860 
млн. лв. В следващите две години 
за Академията се предвиждат по 
120,528 млн. лв. От Министерство-
то на околната среда и водите по 
бюджета на БАН ще бъдат насочени 
допълнително 675 хил. лв. За Селско-
стопанската академия са предвидени 
32,31 млн. лв.

Увеличение ще има и на парите за 
наука, като по това перо в проекто-
бюджета са записани 601,6 млн. лв. 
(0,4% от БВП) при 534,3 за миналата 
година. Прогнозите за следващите 
две години предвиждат съответно 
685,1 и 714,8 млн. лв. За настоящата 
година ще бъдат осигурени допъл-
нително 15,5 млн. лв. за изпълнение 
на целите, заложени в националните 
научни програми, Националната 
стратегия за развитие на научните 
изследвания и Националната пътна 
карта за научна инфраструктура.

В Бюджет 2022 са разписани и 
средства за създаване на Борд за 
иновации между Министерството 
на иновациите и растежа и МОН с 
цел формиране на дългосрочни по-
литики за развитието на българската 
икономика.  

Проектът за държавен бюджет 
предстои да бъде приет от Минис-
терския съвет. До края на януари 
той ще бъде внесен за обсъждане в 
Народното събрание. Предвидена е и 
актуализация в средата на годината, 
по думите на финансовия министър 
Асен Василев.  

Ръст на парите за 
образование и наука
С бюджет 2022 заплатите на учителите 
ще нараснат за поредна година

Общините ще получат допълнително близо 85 млн. лв., за да премахнат таксите в детските градини
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Срокът за изпълнение на 
проектите, финансирани по 
програмата „Европейски 
научни мрежи“, се удължава 
от две до три години. Това 
предвижда проект на Реше-
ние на МС, публикуван за 
обществено обсъждане. Про-
грамата е приета през август 
2020 г., като предвиждаше 
да се реализира в периода 
2020 – 2022 г. с общ бюджет 
от 12,6 млн. лв. 

Чрез Програмата се фи-
нансират проекти, коорди-
нирани от български научни 
организации и висши учи-
лища, участвали в схемата 
„Туининг“, подадени и оце-
нени високо в рамките на 
Рамковата програма на ЕС 
за научни изследвания и 
иновации „Хоризонт 2020“ 
в периода 2017 – 2019 г. 
Получатели на средствата са 
български научни организа-
ции и висши училища, изгра-
дили успешни партньорства 
и подписали споразумения с 
европейски университети и 
научни организации. Осигу-
реното национално финан-

сиране е в размер до 50% от 
оригиналния, оценяван от 
Еврокомисията бюджет на 
проекта, а самите проекти е 
предвидено да се изпълняват 
в рамките на до две години.

Програмата се изпълнява 
успешно и подкрепя широк 
набор от дейности като об-
мен на персонал, посещения 
на експерти, кратки обучения 
на място или онлайн, работ-
ни срещи, посещения на 
конференции, организиране 
на съвместни дейности от 
рода на летни училища, ин-
формационни събития и др. 

В края на 2021 г. в МОН 
постъпват писма от участни-
ците в Програмата с молба за 
удължаване срока на изпъл-
нението ѝ. Сред изложените 
мотиви е посочено, че пора-
ди въведените противоепи-
демични мерки се наблюдава 
забавяне в изпълнението на 
част от заложените дейности 
по проектите в страната и на 
територията на европейските 
партньори – организиране 
на обучения, конференции 
и семинари и други. 

Удължават програмата 
„Европейски научни мрежи“
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достъпа до тях и динамизирането на европейското научноиз-
следователско пространство. „Европейската образователна, 
научна и иновационна екосистема е в постоянно развитие. 
Сега е моментът да определим каква искаме да бъде ролята 
на университетите на бъдещето. Това е и целта на новата 
ми Европейска стратегия за висшето образование“, каза тя. 

Висшите училища и научните организации, местните 
и националните власти трябва да полагат допълнителни 

Насърчават 
отворената наука

Бъдещето на висшето образование, по-тясното свързване 
на сферите на образованието, науката и иновациите, подпо-
магането на сътрудничеството между университетите и 
насърчаването на отворената наука са основните теми, обсъ-
дени на Съвета по конкурентоспособност с министрите на на-
уката на държавите членки на ЕС. В рамките му са проведени  
две панелни дискусии -– „Бъдещето на университетите в Ев-
ропа“ и „Принципи и ценности на науката в Европа и по света“.

Българският еврокомисар Мария Габриел подчерта клю-
човата роля на университетите в научните постижения и 

ЕВРОНОВИНИ

усилия за подобряване на научната комуникация и борбата 
с фалшивите новини и дезинформацията, базирана на псев-
донауката. Това бе един от акцентите в позицията, с която 
България участва в срещата на министрите на висшето 
образование, научните изследвания и иновациите в Париж. 
Друг важен акцент в позицията, одобрена от българското 
правителството, е насърчаването и сътрудничеството на 
висшите училища с научни организации из цяла Европа и внед-
ряването на новите знания и иновации в образователните 
програми. България представи информация и за създаването 
на научноизследователски институт в областта на компю-
търните науки, определянето на българските висши учили-
ща с най-висок научен капацитет като „изследователски“ и 
очакваната за тях подкрепа по изпълнение на стратегически 
научноизследователски и иновационни програми чрез Плана за 
възстановяване и устойчивост. 

В НЯКОЛКО РЕДА

МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ МО-
ГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ до  
31 януари 2022 г. за 5-месечен 
стаж в Европейската коми-
сия, който се провежда в ши-
рок кръг от области и пред-
лага отлична възможност за 
запознаване отблизо с рабо-
тата на ЕС. Той ще се про-
веде от 1 октомври 2022 г.  
до 28 февруари 2023 г. в 
различни департаменти, ин-
ституции и агенции на ЕС. 
Кандидатурите за платения 
стаж ще бъдат оценявани 
през февруари и март, а из-
борът на стажанти ще се 
извършва между юни и сеп-
тември.

* * *
ДО 20 АПРИЛ 2022 Г. СА ОТВО-

РЕНИ ДВЕ ПОКАНИ за пред-
ставяне на предложения по 
програма „Хоризонт Европа“. 
За проектите в направле-
ние изграждане на европей-
ска научноизследователска 
и иновационна екосистема 
е предвидено финансиране 
в размер на 60 млн. евро, а 
в направление култура, 
творчество и общество –  
264 млн. евро.

* * *
ТАЗГОДИШНОТО ИЗДАНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ 
НА СПОРТА ще се проведе 
на 31 януари и 1 февруари. 
По време на събитието ще 
бъде дадена информация 
за възможностите, които 
предлага спортното направ-
ление на програма „Еразъм+“ 
за насърчаване на спорта и 
физическата активност на 
местно, регионално и нацио-
нално ниво. Участниците ще 
научат повече за новостите 
по Програмата, начините за 
кандидатстване и възмож-
ностите за финансиране.  
В миналогодишното издание 
се включиха над 1500 участ- 
ници. За участие в предсто-
ящите информационни дни е 
необходима регистрация до 
28 януари 2022 г. включител-
но.

* * *
ЕК ОДОБРИ БЪЛГАРСКА СХЕ-

МА В РАЗМЕР НА 3,07 МЛН. 
ЕВРО в подкрепа на туропе-
ратори и 15,3 млн. евро в под-
крепа на предприятията от 
туристическия сектор, за-
сегнати от пандемията. По-
мощта ще бъде под формата 
на преки безвъзмездни сред-
ства за дружествата, които 
са регистрирали спад в обо-
ротите си. Целта на мярка-
та е да се помогне на бене-
фициентите да посрещнат 
нуждите си от ликвидност 
и да продължат дейностите 
си по време на пандемията и 
след нея.
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Само седмица след посещението 
на българския премиер Кирил 

Петков в Скопие неговият 
колега от Северна Македония 

Димитър Ковачевски върна 
визитата в София. Двамата 

министър-председатели обсъдиха 
бъдещото присъединяване на 

Северна Македония към ЕС. 
Те участваха в съвместно 

заседание на правителствата 
на двете държави и подписаха 

меморандуми за сътрудничество 
в земеделието, жп връзката 

„София – Скопие“ и за малките 
и средните предприятия. 

Проведоха се и първите 
дискусии в новосъздадените 

четири междуведомствени 
работни групи в областта 

на икономиката, 
инфраструктурата, 

европейското сътрудничество  
и науката и образованието

Изменението на климата е 
най-важно за европейците 
Здравеопазването, по-силната икономика, социалната 
справедливост и работните места също са ключови  
за бъдещето на ЕС, сочи проучване на „Евробарометър“

Страница на  
Антоанета  
НАЙДЕНОВА

Повече от поло-
вината млади 
хора гледат на 
изменението на 
климата като на 
основно гло-

бално предизвикателство за 
бъдещето на ЕC. Девет от 10 
млади европейци са съгласни, 
че борбата с изменението на 
климата може да спомогне за 
подобряване на собственото 
им здраве и благосъстояние, 
като 87% от всички анкетирани 
също споделят това мнение. 

Това сочат данните от про-
учване на „Евробарометър“ –  
„Бъдещето на Европа“, чиято 
цел е да предостави информа-
ция за европейските възгледи и 
нагласи към Конференцията за 
бъдещето на Европа, както и за 
основните предизвикателства, 
пред които е изправен ЕС. Про-
учването е направено по поръчка 
на ЕП и ЕК и е проведено между  
16 септември и 17 октомври 2021 г.  
в 27-те държави членки на ЕС. 
Резултатите са на базата на 26 530  
преки и онлайн интервюта.

В началото на Европейската 
година на младежта проучване-
то хвърля светлина върху виж-
данията на младите европейци 
за предизвикателствата, пред 
които е изправен ЕС, наред с 
ключовата роля, която младите 
хора играят в Конференцията за 
бъдещето на Европа. 

Проучването на „Евробароме-
тър“ показва, че 91% от хората 
на възраст 15 – 24 години смятат, 
че борбата с изменението на 
климата може да спомогне за 
подобряване на собственото им 
здраве и благосъстояние, докато 
при хората на възраст над 55 
години 84% са съгласни с това. 
Почти всеки втори европеец 
(49%) гледа на изменението 
на климата като на основното 
глобално предизвикателство 
за бъдещето на ЕС, с огромна 
подкрепа за екологичните цели 
на Европейския зелен пакт. 
88% от европейците смятат, че 
е важно да се увеличи делът 
на енергията от възобновяеми 
източници и да се постигне по-
голяма енергийна ефективност, 
а 80% са съгласни, че е важно 
Европа да се превърне в първия 
неутрален по отношение на кли-
мата континент в света до 2050 г.  

и да се насърчава растежът на 
пазара на превозни средства с 
нулеви и ниски емисии.

Други бъдещи глобални пре-
дизвикателства, изтъкнати от 
анкетираните, включват здраве-
опазването (34%) и принудител-
ната миграция и разселването 
(около 30 %).Трите най-често 
посочени предизвикателства, 
пред които е изправен самият 
ЕС, са социалните неравенства 
(36%), безработицата (32%), 
следвани от въпросите, свърза-
ни с миграцията (31%). 

Европейците считат, че зачи-
тането от страна на ЕС на демо-
крацията, правата на човека и 
принципите на правовата дър-
жава (27%) е основното предим-
ство на ЕС, следвано от неговата 
икономическа, промишлена и 
търговска мощ (25%).

Голяма част от европейците са 
съгласни, че живеят щастливо 
в ЕС (81%) и в своята страна 
(89%), както и че са доволни от 
семейния си живот (89%).

Около 43% от европейците 
заявяват, че основната полза 
от участието на по-младото 
поколение в Конференцията за 
бъдещето на Европа е поставя-
нето на акцент върху въпроси, 

които ги интересуват. Други 
ползи от ключовата им роля в 
Конференцията са енергията и 
мотивацията за реформи и про-
мени, които те носят (посочени 
от 35%), както и ангажиментът 
им да направят бъдещето на Ев-
ропа по-добре подготвено за пре-
дизвикателствата, пред които е 
изправено съвременното общес- 
тво (33%).

Европейците разглеждат изме-
нението на климата и околната 
среда (44%), здравеопазването 
(40%), както и по-силната иконо-
мика, социалната справедливост 
и работните места (40%) като 
ключови въпроси за Конферен-
цията. Налице е ясно очакване, 
че Конференцията следва да 
доведе до осезаеми резултати. 

90% от европейците са съ-
гласни, че гласът на гражданите 
в ЕС следва да се има предвид в 
по-голяма степен при вземането 
на решения, свързани с бъдеще-
то на Европа. 55% от европей-
ците посочват, че гласуването на 
европейските избори е един от 
най-ефективните начини да се 
гарантира, че гласовете на граж-
даните се чуват от вземащите 
решения на равнището на ЕС.
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Ранната интервенция 
и приложението на 
комплексни тера-
певтични програми 
дават най-добри ре-
зултати при работата 

с деца със специални потребно-
сти“, споделя пред „Аз-буки“ 
Йорданка Георгиева, директор на 
Регионалния център за подкрепа 
на процеса на приобщаващо об-
разование – Перник. От 2019 г. в 
Центъра функционира комплекс-
на програма по ерготерапия и 
сензорна интеграция. В момента 
се работи с група от 14 деца на 
възраст от 3 до 6 години. 

След задълбочено наблюде-
ние и оценка на нуждите се 
разработва индивидуален ерго-
терапевтичен план за работа с 
всяко дете с ясни и конкретни 
цели. Програмата е в рамките на 
една учебна година и е насочена 
към комплексна подкрепа дете 
– родители – специалист. Тера-
певтичната сесия продължава 
40 минути, като е желателно 
посещенията да са 2 – 3 пъти 
седмично. Подкрепата от ерготе-
рапевт се осъществява в оборуд-
ваните за целта две зали – зала за 
активности и зала за релационна 
психомоторика.  

„РЦПППО – Перник, разпола-
га със съвременно оборудвани 
зали за сензорна интеграция и 
психомоторна релация. Оборуд-
ването е подбрано съобразно 
необходимостта от адекватна 
преработка на сензорните стиму-
ли, проприорецепция, баланс, ко-
ординация, опознаване схемата 
на собственото тяло. За целта се 
включват видове люлки, терапев-
тичен тунел, сензорни пътеки, 
дъски за баланс, батут, басейн с 
топки, алпинеум, меки модулни 
системи и набор от стимули за 
развитие на груба и фина мото-
рика“, разказва събеседничката 
ми. И пояснява, че сензорната 
интеграция е неврологичен про-
цес, при който всички сетивни 
стимули от заобикалящия ни 
свят и от нашето собствено тяло 
се преработват, анализират, ин-
терпретират, така че да можем 
да реагираме адекватно на физи-
ческите и социалните ситуации, 
в които попадаме всекидневно. 
Този процес е неосъзнат, но е 
основополагащ фактор в ран-
ното детско развитие. От това 
как детето възприема тялото си 
и физическите компоненти на 
средата – хора, предмети, при-
чинно-следствени връзки между 
тях, зависи как ще взаимодейства 
с нея, как ще играе и общува.

Залата за релационна психо-
моторика в РЦПППО – Перник, 
е уютно и цветно място със спе-
циални модули. „Това е място за 
спонтанна игра, пространство 
за изразяване на двигателни 
емоции, но в същото време се 
спазват и определени правила. 
Ерготерапевтът прави оценка на 
целия спектър дейности, които 
изпълнява едно дете, и повли-
ява уменията в области като 

Ранната подкрепа носи 
най-добри резултати
Приобщаващото образование в областта се развива в положителна 
посока, убедени са в Регионалния център в Перник

РЦПППО – Перник, разполага със съвременно оборудвани зали за работа с децата

самообслужване, игра, учене, 
труд, както и на прехода между 
дейностите, почивката, комуни-
кацията с връстници и възрастни, 
организирането на дейността, 
фокусирането върху изпълнява-
ното, координацията“, обяснява 
директорката Георгиева. 

В игрите детето  
се насърчава  

да развива умения  
за баланс  

и координация 

око – ръка, воля, смелост, търпе-
ние, изчакване на ред, сътрудни-
чество с възрастен и с връстник, 
споделяне на игров материал, 
спазване на правила, канализира-
не на сензорна информация. По 
отношение на самообслужването 
се засягат дейности, изискващи 
груба и фина моторика, които 
имат насоченост към обличане 
и събличане, обуване и събуване, 
хранене, хигиена, разнообразни 
движения на тялото за упражне-
ние и радост от движението. 

Събеседничката ми допълва 
още, че в обучението ерготера-
пията може да развива конкретни 
умения за писане, четене, използ-
ване на други учебни инструмен-
ти, организиране на учебното 

време и времето за почивка, 
увереност, самостоятелност. Те-
рапевтичният процес преминава 
като игра, която включва отделни 
етапи със специфични модулни 
занимания. „Успех за нас е, ко-
гато виждаме напредък в някоя 
от сферите на развитие – на-
пример казване на сричка, дума, 
фраза, изречение, подобряване 
на зрителния контакт, измиване 
на ръцете, подобряване на по-
ведението, обръщане на детето 
по име, следване на инструкция, 
подобрение в грубата и фината 
моторика и др.“, коментира тя. 
Допълва, че ерготерапията в 
повечето случаи не прекъсва и 
през летните месеци. И добавя, 
че колегите ѝ работят изключи-
телно усърдно, за да помогнат 
на децата с различни дефицити 
да развият максимума от потен-
циала си и да имат шанса да из-
раснат независими и пълноценни 
възрастни хора. 

Общият брой на деца и ученици 
със специални образователни по-
требности в област Перник е 470.  
Регионалният център осъщест-
вява подкрепа в 16 училища и 14 
детски градини. Екипът включ-
ва 10 ресурсни учители, един 
ерготерапевт, трима психолози 
– единият е клиничен психолог, 
и двама логопеди, от които еди-
ният в момента изучава клинична 
логопедия. 

Логопедите изготвят начална 
логопедична диагностика и ин-
дивидуални планове за логопе-
дична, рехабилитационна работа 
и терапия, които се утвърждават 
от директора на Регионалния 
център. Те използват утвърден 
диагностичен инструментари-
ум и методики за терапевтична 
работа. А психолозите прилагат 
различни стандартизирани и 
психологически тестове за диаг-
ностика на психомоторното раз-

витие на децата и учениците, за 
установяване на интелектуалния 
статус и мотивационната сфера 
на подрастващите с проблеми 
в интелектуалното развитие. 
Прилагат проективни методики 
и практикуми за изследване на 
игровата дейност.

„През последните години спе-
циалистите от Регионалния 

създадоха благо-
приятна среда за 

обучение на деца със 
специални образова-
телни потребности 

в общообразователните училища 
и детските градини и за промяна 
на нагласите в областта“, казва 
директорката Георгиева. В тази 
посока се провеждат различни 
обучения, семинари и инфор-
мационни кампании. За попу-
ляризиране на философията на 
приобщаващото образование се 
развива много добро сътрудни-
чество с отдел „Образование“ в 
Община Перник. Оказва се целе-
насочена методическа подкрепа 
на учители от общообразовател-
ните училища по отношение на 
адаптирани модели на учебното 
съдържание и чрез осигурен дос-
тъп до специализирани ресурси – 
ръководства и брошури на сайта 
на МОН и в онлайн платформата 
„Подкрепи ме“, разработена от 
УНИЦЕФ, МОН и РЦПППО – 
София-град. 

Освен това Регионалният цен-
тър изготвя брошури и запознава 
специалистите от областта с 
кратки ръководства за работа с 
деца с нарушения от аутистич-
ния спектър, с интелектуален 
дефицит или с хиперактивност 
и дефицит на вниманието. Про-
веждат се и редовни срещи 
с родители от програмата по 

ерготерапия и разясняване на 
нейните принципи. Адаптира се 
сензорен профил за деца и учени-
ци със специални образователни 
потребности в програмата за ер-
готерапия и се изготвя въпросник 
за родители.

Директорката на РЦПППО 
– Перник, отбелязва, че се наб- 
людава промяна в нагласите на 
родителите, които все по-често 
и по-рано търсят специалистите 
на Регионалния център. „Те виж-
дат добрите ни практики и имат 
особено доверие в регионалния 
екип, който осъществява оценка 
на децата“, казва тя. Педагозите, 
които работят с деца със специал-
ни образователни потребности, 
също търсят екипа на Регионал-
ния център, за да получат мето-
дическа подкрепа за адаптиране 
на учебното съдържание. 

Но в част от образователните 
институции в областта все още 
има опасения за пълноценното 
включване на ученици със специ-
ални потребности в учебния про-
цес – например за гарантиране на 
реда в класната стая, за поява на 
кризи, за възможността учителят 
да осигурява еднакво внимание 
на всички деца и достатъчно 
високо темпо на работа, относно 
уменията на останалите деца да 
общуват с детето със специални 
потребности. „Въпреки това 
процесът на приобщаващото об-
разование в областта се развива 
в положителна посока, макар и 
темповете на промяна невинаги 
да ни удовлетворяват. Но неща-
та се случват“, категорична е 
Георгиева.  

Пандемичната обстановка 
през последните две години 
затруднява осъществяването 
на различни инициативи на 
Регионалния център, насочени 
към децата и учениците със 
специални потребности. „Съ-
битията се случват повече по 
места, като децата и учениците 
със специални потребности 
биват включвани в различни 
ателиета, в отбелязването на 
празници и други инициативи на 
ниво отделна образователна ин-
ституция“, казва събеседничката 
ми. И определя като истинско 
предизвикателство работата в ус-
ловията на пандемия. По думите 
ѝ липсата на контакт лице в лице 
възпрепятства най-силно проце-
са на подкрепа и приобщаване. 
При онлайн обучението децата 
по-лесно губят концентрация, а 
част от тях нямат и необходимите 
дигитални умения. Въпреки това 
колегите ѝ успяват да провеж-
дат занимания благодарение на 
силната подкрепа на родителите.

Работата на специалистите от 
Регионалния център продължава 
и през летните месеци, когато 
се провеждат ателиета за деца и 
ученици със специални потреб-
ности. „В тях основно правим 
различни драматизации. Или 
наваксваме, ако има някакви 
много сериозни пропуски“, спо-
деля директорката на РЦПППО 
– Перник, Йорданка Георгиева.

Йорданка Георгиева,  
директор
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Светлана КРУМОВА

Отговорно отноше-
ние и желание да 
посещават училище 
– това демонстрират 
възпитаниците на  
СУ „Йоан Екзарх 

Български“ в Шумен като реакция на 
възможността да бъдат присъствено в 
клас. „Изключително сме радостни от 
факта, че още в първия ден, когато ста-
на възможно учениците да се върнат в 
присъствена форма на обучение, тук 
бяха 93% от всички. Този процес беше 
репетиран, тъй като две седмици пре-
ди това децата от I – IV клас преми-
наха от обучение в електронна среда 
в присъствено“, разкрива Валентина 
Тодорова – директор на известната 
в града Хуманитарна гимназия. На 
децата им е интересно и не искат да 
стоят вкъщи пред мониторите. „Не 
сме анализирали, но предполагам, 
че причините са свързани с това, че 
учителите създават благоприятна 
среда, има партньорство във взаи-
моотношенията, има обгрижване на 
учениците. За нас най-важното е всяко 
дете да се чувства добре, значимо и 
важно. Искрено вярвам, че сме успели 
да превърнем образователния процес 
в предизвикателство за тях – да съз-
даваме любопитство и да отговаряме 
на любопитството на учениците. 
Изкушавам се да си мисля, че досега 
сме си вършели добре работата, и 
поради това децата ни са в клас още от 
първия ден. Мисля, че е много малък 
процентът на училищата, в които се 
случва това“, коментира Тодорова. 
Колективът е доволен и от съдействи-
ето на родителите на децата в начален 
етап. Голяма част спонтанно са изра-
зили предварително желанието си да 
помогнат в тестването на учениците. 
Учителите не участват директно, 
а само създават организацията на 
процеса. Тестването се извършва от 
медицински лица, помощен персонал 
и родители. „Смятам, че учителите са 
назначени да възпитават и образоват 
децата, а тестването е в друга сфера и 
това не е тяхно задължение“, коменти-
ра избора на този подход директорът 
на СУ „Йоан Екзарх Български“. 

За да нямат колебания дали да учат 
от вкъщи, или в училище, има и друга 
предпоставка. В СУ „Йоан Екзарх 
Български“ телефони и таблети не 

са забранени – това директорката 
Тодорова е декларирала като обра-
зователен подход преди близо 10 
години пред първокласниците. „Това 
бе в отговор на други колеги, които 
гордо заявяваха, че ще забранят 
електронните устройства. Тогава тази 
заявка беше приета с изключително 
спонтанен и емоционален възглас 
на радост. В нашето училище имаме 
политика да се оглеждаме какво става 
във времето, в което живеем. Още 
тогава специализираната литература 
и социологическите анализи показва-
ха, че живеехме на границата на две 
култури – дигитална и книжна. И тъй 
като знаехме, че поколението, което 
образоваме, ще премине тази граница, 
се отнасяхме много отговорно към 
бъдещето, защото това е функцията 
на училището. Започнахме да 

създаваме електронна 
среда за обучение  
на всички ученици

– не просто на отделни паралелки. 
Много отговорно към времето, в което 
живеем, дигитализирахме учебния 
процес, защото искахме електронната 
среда да бъде част от образователния 
процес. И в тази връзка, когато на 
13 март 2020 г. бе обявена извънред-
ната ситуация и излезе заповедта, 
че всички училища преминават на 
дистанционно обучение, твърдя, че 
ние бяхме подготвени за това. Нямаше 
извънредна драма, за два дни – събота 
и неделя, колегите успяха да се - 
 за новия образователен процес. При 
нас той премина съвсем гладко и 
професионално – разказва Валентина 
Тодорова. – Твърдя, има и други коле-
ги, разбира се, може би 30 или повече 
процента, че вече е задължително част 

от учебния процес – може да е 10,  
може 20%, да се провежда по този 
начин. Защото това е част от образова-
нието на съвременния човек. На него 
наистина ще му е необходимо след 
време, когато завърши образование-
то си, да работи в електронна среда.  
И е добре тези навици да се създадат 
още в училище. Те не са трудни за 
усвояване и може би точно те няма да 
са актуални, когато нашите ученици 
завършват. Но е факт, че за тези две 
години преминахме границата. Вече 
сме в дигиталното общество“, споде-
ля директорът на училището, което е 
и със статут на иновативно. 

Но развитието на дигиталната 
грамотност на децата е съпътствано 
с инициатива, която доказва любовта 
към книгата. Още през октомври СУ 
„Йоан Екзарх Български“ се включва 
в кампанията „Стани съвременен бу-
дител. Купи книга. Дари я на своето 
училище!“ на асоциация „Българска 
книга“, която се осъществява с под-
крепата на МОН. „Мисията да съх-
раним книгите като ценност, започ-
нахме в средата на октомври 2021 г.  
и я продължаваме и в момента. Не 
можем да я прекратим. Получили сме 
над 500 книги, но бройката вече не е 
актуална, защото и в този момент ня-
кой дарява. За мен е важно, че покрай 
тази инициатива се срещнаха много 
настоящи и бивши възпитаници и 
преподаватели в училището. Това е 
много хубаво, защото, от една страна, 
изразява отношение на дарителите 
към книгата, а от друга – тяхното 
отношение към училището. Всеки 
подарява това, което прецени: някои 
– любимите си заглавия, други – кни-
ги, които смятат, че задължително 
трябва да бъдат във фонда на една 
библиотеката – класическа литера-
тура, любими книги на днешните 
младите хора, книги от съвременни 
писатели, разнообразието е голямо“, 
развълнувано разказва директорът на 
училището. Това не е първата кауза, 
зад която застава учебното заведение с 
цел запазване на литературното ни бо-
гатство. Преди 11 години училището 
осиновява „Ламент“ – старопечатна 
книга, принадлежаща към колекци-
ята „Славянски кирилски печатни 
книги ХV – ХХ в.“ в Националната 
библиотека, и евангелие от 1857 г., 
съхранявано в архивите на РБ „Сти-
лиян Чилингиров“ – Шумен.

През тази учебна година СУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ – Пловдив, чества своята 50-годишнина. 
Мисията на училището е да образова и възпитава зна-
ещи, можещи и добри хора. За да дадем увереност на 
младите хора и да отправим послания към бъдещето, 
смело стъпваме в миналото си. Заедно с учениците 
си разлистихме старите албуми и летописните книги 
на училището, за да им покажем, че всяко настояще е 
обосновано от своето минало. Разгледахме общите и 
различните неща, като свързахме днешните ученици 
и учители и тогавашните 20, 30, 50 години. Свързахме 
и историята на страната ни с историята на училището, 
политическия строй, промените в обществото, как се 
променят правилата, училището и изискванията към 
него и от нас възникна посланието „Орисано е учи-
лището да бъде живо и модерно, и до ден-днешен то 
не изневерява на мисията си. Днес смело го наричаме 
Екоучилище на щастието“.

От всичко това се родиха пет кратки филмчета – по 
едно за всяко десетилетие от историята на училището, 
които ще се излъчват последователно на фейсбук стра-
ниците на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, на професи-
ите „Дизайнер“ и „Танцьор“, изучавани в училището, 
както и в YouTube канала и в сайта на школото – https://
ecoschoolplovdiv.bg/, през следващите пет месеца. За 
изработването на всяка част са използвани снимки, 
видеоматериали и автентични текстове от архивите на 
училището, така че да бъдат отразени духът и стилът 
на всяко десетилетие. Основна задача при изготвянето 
на филма бе голяма част от настоящите ученици да 
се включат в изследването на архивните документи, 
за да може на практика да осъзнаят и осмислят, че 
настоящето е обосновано от миналото и действията 
ни днес определят бъдещето.

Излъчването на първия филм бе на 20 януари 2022 г.  
А целият филм „От черната дъска до хромбука“ за 
историята на училището ще бъде излъчен на 11 май в 
Драматичния театър – Пловдив, където учениците ще 
представят и тържествен спектакъл по случай 50-го-
дишния юбилей – част от разнообразната и голяма 
програма на честванията.

Създаването на филма е плод на усилията на целия 
екип на училището, като идеята, режисурата, заснема-
нето, техническото и художественото изпълнение са 
на Марин Вулджев – учител по практика по професия 
„Дизайнер“, Боян Алексиев – учител по практика по 
професия „Танцьор“ и на директора Таня Николова. 

Днес СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив, 
е иновативно и референтно „Гугъл“ училище. 
Обучението в начален етап от I до IV клас се из-
вършва в модерна среда по метода на Монтесори. 
В прогимназиален етап от V до VII клас училището 
залага на проектобазираното обучение, разшире-
ната подготовка по математика, български език и 
литература, хореография и изобразително изкуство.  
В гимназиален етап училището се е специализирало 
в професионалното обучение от направление „Изкус- 
тва“ с утвърдили се вече две професии – „Дизайнер“ 
(специалност „Рекламна графика“) и „Танцьор“ (спе-
циалност „Български танци“). Училището е известно 
с многобройните си и разнообразни извънкласни 
форми, които дават възможност на всеки ученик да 
развие своя потенциал. 

Екип на  
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив

*Заглавието е на редакцията

В този брой „Маршру-
ти „Аз-буки“ гостува на  
СУ „Йоан Екзарх Български“ 
в Шумен. 

В училището телефони 
и таблети не са забранени, 
а екипът още отпреди 10 
години залага на създава-
нето на електронна среда 

Шумен

ПОЩА „АЗ-БУКИ“

за обучение  
на всички 
у ч е н и ц и . 
Затова не 
с р е щ а т 
трудности 
при първото 

преминаване през март 
2020 г. към обучение от 
разстояние в електронна 
среда.

Но развитието на диги-
талната грамотност е съ-
пътствано с инициатива 
за съхраняване на книгите 
и четенето като ценност.

50 години  
на лента*

Образованието – 
провокация и мотивация
Възпитаниците на СУ „Йоан Екзарх 
Български“ в Шумен искат да са в училище

Библиотеката е любима територия за мнозина ученици на СУ „Йоан Екзарх Български“ в Шумен
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Валентина Тодорова,  
директор
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Татяна ДИКОВА

Ако някой ме попи-
та дали детските 
градини работят 
по проекти, моят 
отговор винаги 
би бил повече от 

категоричен – работят. И съветът 
ми е да се запознае с всекидне-
вието на деца и учители в Детска 
градина „Валентина Терешкова“ 
в гр. Батановци, област Пер-
ник. Начело на образователната 
институция е Ани Паласкова. 
Стъпва за първи път в градината 
преди 20 години като учител. 
Възпитаничка е на Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ 
с магистърска степен по пред- 
училищна и начална училищна 
педагогика. Следват Софийският 
университет „Св. Климент Ох-
ридски“ и магистърска степен по 
мениджмънт на образованието. 
В Алма матер защитава и I ПКС. 
Носител на Почетно отличие 
„Неофит Рилски“ на МОН за 
дългогодишна цялостна високо- 
професионална трудова дейност 
в системата на предучилищното 
образование.

Но да се върнем на темата за 
проектната работа на една детска 
градина. Екипът на „Валентина 
Терешкова“ е изключително отво-
рен за работа с бъдещи педагози 
и е работодател по „Студентски 
практики“ фаза 1 и 2 – проект, 
финансиран по Оперативна про-
грама „Наука и образование за 
интелигентен растеж“. 

„Желанието ни е продиктувано 
от факта, че всеки от собствен 
опит се е убедил колко много сме 
на „ти“ с теорията, завършвайки 
университета. Но това ни най-
малко не помага, когато застанем 
пред двайсетина дечица, всяко 
със своя характер и всички готови 
за поредната лудория. Много е 
важно още докато си студент, да 
влезеш в детската градина и лич-
но да се убедиш за какво иде реч. 
И наистина ли да бъдеш детски 
учител, е твоето призвание“, казва 
директорката. Връща лентата на-
зад към времето, когато за първи 
път влиза в ролята на учител, 
за да се убеди от личен опит, че 
наученото в университета няма 
общо с реалността на професията.  
Участието в „Студентски прак-
тики“ е и лакмусът за това дали 
младият човек правилно се е 
насочил към професията педа-
гог в предучилищната степен.  
В детската градина ли е мястото 
му за реализация през следващите 
десетилетия. Затова ДГ „Вален-
тина Терешкова“ се включва в 
Проекта, а фактът, че студентите 
идват на практика, говори, че 
ясно си дават сметка за изключи-
телната възможност, която им се 
предоставя.

Общо по 9 проекта работи 
екипът на детската градина – 
към МОСВ, ОПНОИР, ОПРЧР, 
както и по национални програми 
на МОН.

През 2020 г. Националната 
програма „ИКТ в системата на 
предучилищното и училищното 

За предизвикателствата 
пред един директор
Младият екип на детската градина в Батановци пише проекти  
и така модернизира образователната инфраструктура

Ани Паласкова,  
директор

образование“ позволява на дет-
ските градини да кандидатстват 
за мултимедийно оборудване. 
„Идеята е да се дигитализира 
образованието, включително и в 
най-ранния етап, а 

децата да имат 
достъп до един 

съвременен модел  
на образование  

и възпитание.

По Програмата получихме 
част от необходимата ни техни-
ка, а останалата закупихме със 
средства от дарения.

Детската ни градина не е го-
ляма, посещава се от 103 деца –  
5 групи, включително една ясле-
на. Но можем да се похвалим, че 
имаме три интерактивни дъски. 
Те се използват активно от коле-
гите, които работят с предучи-
лищните групи и във филиала в  
с. Ярджиловци. Такова съотно-
шение брой деца – техника няма 
да видите и в най-модерните 
детски градини в големия град“, 
с право се гордее Ани Паласкова.

Община Перник, част от която 
е гр. Батановци, се подготвя и че-
тиригодишните задължително да 
бъдат обхванати в предучилищни 
групи. Към момента се търси мне-
нието на родителите за необходи-
мостта и ползата от това децата да 
посещават задължително детска 
градина от 4-годишна възраст. 

За щастие, единствената детска 
градина в Батановци – „Валенти-
на Терешкова“, има необходимата 
база. Сградата пострадала сериоз-
но от земетресението през 2012 г. 
Затова е построена нова с всички 
условия за пълноценни занима-
ния, игри и отдих на децата.

ДГ „Валентина Терешкова“ е 
средищна, има филиал в село Яр-
джиловци и се посещава от деца 
и от съседните населени места, 
дори от по-отдалечените села 
Гигинци и Зидарци. Интересното 
обаче е, че в нея са се записали 
и малчугани, които живеят в 
областния център – Перник. 
А възрастовият диапазон на 
малчуганите е от 10 месеца до 
7 години. 

„Всички деца за нас са значими 
и имат равни права на достъп до 
качествено предучилищно об-
разование“, категорична е моята 
събеседничка. И така обяснява 
изключителната активност на ръ-
ководената от нея детска градина 
по отношение на работа с деца 
със специални образователни 
потребности и такива от уязви-

Испания, 2020 г.; Международен 
детски великденски фестивал в 
Босилеград, Сърбия, 2020 г..

„За нас екологията и усилията, 
които човек трябва да полага, за 
да запазим планетата Земя, са 
сред водещите образователни 
теми, и то от най-ранна възраст. 
Затова изградихме зелена класна 
стая за учене на открито и еко-
кът. Интересното в случая е, че 
важният партньор са родителите. 
Идеята ни е – и тя среща тяхната 
подкрепа, децата да опознаят 
природата, да прекарват макси-
мално дълго време на открито, 
да познават нуждите ѝ и да се 
грижат за опазването ѝ“, поясня-
ва Ани Паласкова. А като се казва 
максимално време на открито, се 
има предвид не само игри, но и 
за образователни ситуации, като 
за целта в зелената класна стая в 
централната сграда са обособени 
работни масички със столчета, а 
във филиала – беседка.

При такъв млад екип ролята 
на наставника е много важна, 
особено при констатацията, че 
новодипломиралите се педагози 
идват в детската градина все по-
неподготвени за това, което ги оч-
аква. Във „Валентина Терешкова“ 

всеки млад 
новопостъпил 

учител получава 
компетентна 

подкрепа от 
колегите, натрупали 

вече опит.

Наставничеството не се запла-
ща, макар че съществува в най-
чиста форма. Другата възможност 
да се трупат заедно с опита и 
нови знания след университета, 
е квалификацията. „Това също е 
силната ни страна. И заради това, 
че колегите ни са млади, и заради 
убеждението ни, че човек трябва 
да учи цял живот, защото винаги 
има какво да научи. Затова непре-
къснатата квалификация просто 
няма алтернатива. Ужасно би зву-
чала императивната фраза: „Знам 
всичко!“, казва Ани Паласкова.

Всеки месец един учител под-
готвя разработка в различна 
форма и на различна тема и 
я представя пред целия екип. 
Използват се и всички възмож-
ности на Националната програма 
„Квалификация“. „Важно е обаче 
квалификацията да не се провеж-
да само заради необходимостта 
от събиране на кредити. Но това 
е личен избор, а при екипната 
квалификация зависи от дирек-
тора на образователната инсти-
туция. Той съгласува, разбира се, 
всичко с екипа, който ръководи. 
Ако педагогът се е насочил към 
квалификацията с цел да получи 
повече знания и умения, това е 
възможно най-добрият вариант. 
Съответно със своя поглед и 
разбиране за качествено образо-
вание подбира образователната 
институция, с която иска да ра-
боти, избира и темата, която ще 
му даде необходимите знания. 

На стр. 8

Три интерактивни дъски се използват за прилагането  
на съвременни модели на образование и възпитание  

в ДГ „Валентина Терешкова“ – Батановци

ми групи и участието в проек-
тите „Активно приобщаване в 
системата на предучилищното 
образование“ и „Подкрепа за 
приобщаващо образование“ – и 
двата финансирани от ОПНОИР, 
както и по приоритетна ос 4 „По-
добряване достъпа до образова-
ние и обучение“ по ОП „Развитие 
на човешките ресурси“. Точно 
в името на децата на проектен 
принцип от тази година в дет-
ската градина работят ресурсен 
учител, логопед и психолог. 

„Те изключително много по-
магат на учителите, и най-вече 
на децата. 

Резултатите  
от тяхната  

работа радват  
и родителите.

Немалко от дечицата ни имат 
потребност от обща подкре-
па, например при обучителни  
затруднения или с логопедични 
проблеми. Така специалистите 
ни обхващат и работят с всич-
ки деца в нужда и ги учат да 
говорят на правилен, книжовен 
български език“, пояснява дирек-
торката. Убедена е, че подобни 
положителни резултати, като 
цяло, повишават и доверието 
на родители и общество към 
образователната институция. 
„Нашите родители са доволни от 
това, което предлагаме на децата. 
А това затвърждава имиджа на 
образователната институция. Не 
са редки случаите, когато самите 

родители ни търсят за помощ 
за преодоляване на проблем с 
възпитанието и израстването на 
детето, на обучителни и логопе-
дични проблеми. Това означава, 
че ни се гласува доверие“, обоб-
щава Ани Паласкова.

„Слънцето ме кани навън да 
играя“, „Зелена стая за учене на 
открито“, детски кът за игра на 
открито – това са част от при-
добивките за малчуганите във 
„Валентина Терешкова“ – при-
добивки, които ги правят съпри-
частни към природата, ползите и 
грижите за нея от ранна възраст.

Учителите в ДГ „Валентина 
Терешкова са млади хора (най-
възрастният е на 46 г., а най-
младият на 24 г.). Изключител-
но амбицирани са да въвеждат 
иновативни практики в работата 
си, а това предполага и модерна 
инфраструктура за образование, 
игри и възпитание. Екология, 
информационни и комуникацион-
ни технологии, насърчаване на 
четенето, фолклор са само част от 
областите, към които педагозите 
проявяват интерес. Затова екипът 
участва в толкова много проекти 
и национални програми и печели 
призови места на национални и 
международни конкурси – Xanthi 
Greece 9th BIENNALE 2O2I; кон-
курс за Васил Левски в Българско-
то училище „Васил Левски“ в Па-
риж 2021 г.; Международен кон-
курс за детска рисунка в Българ-
ския културен център в Сиатъл, 
щата Вашингтон, САЩ, 2021 г.;  
колективна изложба в Мадрид, 
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За предизвикателствата пред един директор
От стр. 7

Ако нещата се правят само заради кредита, 
ефект няма да има – категорична е дирек-
торката. – Събрали сме достатъчно кредити.  
Не е никакъв проблем. Но ако си отговорен 
човек, това не може да ти бъде цел. Не одоб- 
рявам и „пътешествията“, с други думи 
екскурзиите до екзотични дестинации, като 
форма на квалификация. От опита си мога 
да кажа, че водещи при избора трябва да 
са потребностите на екипа, на обучителя, 
темата и качеството на самото обучение, 
което педагогът ще получи.“

Мандатността на един директор може да 
бъде и полезна. Ако в един момент той реши, 
че е постигнал всичко за институцията, която 
ръководи, и забави темпото в очакване на 
пенсионирането, това се превръща в проблем 
за институцията, е друго мнение на директора 
на ДГ „Валентина Терешкова“. „Няма нищо 
лошо и нищо стресиращо през определен 
период директорът да се отчита докъде е 
стигнал и каква стратегия изпълнява в полза 
на училището или детската градина“, смята 
Ани Паласкова. За предизвикателство приема 
варианта един доказал се през своята мандат-

ност директор отново да бъде такъв, но на 
друга институция, която например изпитва 
затруднения, и със своя опит да я „вдигне 
на крака“.

А като педагог е категорична – учебните 
помагала и програмата в предучилищните 
групи трябва да бъдат с акцент овладяване 
на българския език. От това зависи успева-
емостта на детето в училище, където още от 
първи клас се продължава с надграждането 
на знанията по езика. Без него няма как 
детето да успее в училище.

И едно лично мнение – би било добре 

изучаването на християнската религия да 
започва още от детската градина. Разбира 
се, с изричното желание на родителите, 
във факултативна форма, при ясно раз-
писана методика и официално одобрени 
учебни помагала. 

„За мен християнските ценности са 
много важни за възпитанието на човека и 
за израстването му като личност. Затова е 
хубаво още от ранна възраст децата да са 
запознати с тях. Подобни морални устои 
могат да бъдат само от полза за обществото 
и за личността“, заключава Ани Паласкова.

Стоян КОСТАДИНОВ

Колегата Петя Буку-
рещлиева работи в 
нашето училище 
от дълги години 
като музиален пе-
дагог. Дъщеря е 

на известния български компо-
зитор, диригент и фолклорист 
Михаил Букурещлиев. Това е 
изключително отдаден на музи-
ката и на професията си педагог. 
И не щади сили в това, което 
прави. Независимо дали в учи-
лището, или при работата си с 
децата от Детско-юношеския 
фолклорен ансамбъл „Изворче“ 
към Националния дворец на де-
цата“, коментира пред „Аз-буки“ 
Александра Топалова, директор 
на 41. ОУ „Св. Патриарх Евти-
мий“ – София. И добавя, че това 
не е първото признание за хора 
от екипа на училището.

Вече осма година в столичното 
школо има по една „музикална“ 
паралелка във всеки випуск. 
Децата изучават допълнително 
български народни песни и танци, 
а към корените им ги връщат Петя 
Букурещлиева и хореографът 
Ангел Вангелов. Освен с мно-
гообразието и особеностите на 
родния фолклор учениците се за-
познават и с ценностната система, 
чийто носител е той. Учат се да се 
чувстват добре на сцена, да бъдат 
артистични и да работят с вдъх-
новение и много жар. „Имаме и 
редица изяви, но за съжаление, 
пандемичната ситуация осуети и 
тази година Коледния концерт“, 
отбелязва събеседничката ми.

Пандемията обаче не пречи 
на възпитаниците на училището 
да се включват в различни про-
яви. Например през тази година 
седмокласници пеят и танцуват 
на онлайн изданието на между-
народния фолклорен фестивал 
„Децата на свободата“ с домакин 
Плунге, Литва. А талантът им 
кара в 12 държави да се запее 
българската народна песен и  

Когато трудностите амбицират
Много млади педагози влизат в колектива на столичното 41. ОУ

Петя Букурещлиева-Стефанова – музикален пе-
дагог и старши учител в 41. ОУ „Св. Патриарх Ев-
тимий“ в София, е удостоена с годишната награда 
„Константин Величков“ по случай 1 ноември – Деня на 
народните будители. Отличието се връчва от МОН 
за постигнати високи резултати в професионалната 
дейност и принос за развитието на българското об-
разование. Тя получава признанието за „Принос в раз-
витието на способностите и компетентностите на 
децата и учениците в областта на науките, техноло-
гиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданско-
то и здравното образование и придобиване на умения 
за лидерство“.

В 41. ОУ работя от 1989 г., когато бях разпределена в него. 
Тук с огромно удоволствие премина целят ми трудов стаж до 
момента. И не съжалявам нито миг за това.

О, разбира се, децата се запалват по българския фолклор, 
когато има кой да направи това с душа и сърце. И тогава те с 
удоволствие пеят, танцуват и свирят. 

Интересното и стойностното в тези наши „музикални“ 
паралелки е, че на практика не правим никакъв предварителен 
тест. Това са общообразователни паралелки, в които целта 
не е висшето професионално майсторство. Целта е да пре-
дизвикаме интерес у тях и това да им остане като истинско 
усещане за нашата култура, затова, че принадлежат към 
една общност и история.

От доста години работя и в ансамбъл „Изворче“, където 
наследявам и продължавам това, което моят татко Михаил 
Букурещлиев е създал преди 60 години. И имам много възпита-
ници, които продължават пътя на творчеството. Имам дори 
такива, които, заминавайки в чужбина, не губят интереса си 
към фолклора и дори започват да го проучват през различни 
гледни точки и да го развиват.

Важно е всеки да познава родния фолклор. Дърво без корен 
няма. Можем да познаваме света, но когато не познаваме себе 
си, е много лесно да загубим почва под краката си.

Петя Букурещлиева, музикален педагог:

17 състава да затанцуват българ-
ска ръченица.

През 2021 г. едно от най-стари-
те училища в София навърши 130 
години. По този повод директор-
ката Топалова коментира, че епи-
демичната обстановка осуетява 
редица събития за юбилея. Но се 
надява доста от тях да се реали-
зират до финала на 24 май 2022 г.

„Имаме прекрасни отношения 
с родителите на нашите учени-
ци. Например при завръщането 
на децата от начален етап към 
присъствено обучение над 40 от 
майките и татковците им бяха 
доброволци и ни помагаха в 
първите дни при взимане на про-
бите. Защото всички искаме да 
сме тук, в училище – и учители, 
и родители, и ученици“, разказва 
още директорката. Родителите 
проявяват съпричастност и към 
обогатяването на материално-
техническата база на училището. 
Едно от последните дарения е 
от лятото на 2020 г., когато те 
правят подарък – обновена и 
оборудвана класна стая за един 
от вторите класове. Тя печели и 
първа награда в конкурс за най-
красива класна стая за учебната 
2020/2021 г.

Въпреки трудностите около 
редуването на присъствено и 
онлайн обучение в последните 
две учебни години не прекъсва 
дългогодишната традиция в 
училището да се връчва на-
градата „Евтимиев ученик“ за 
най-творческите възпитаници 
на школото. „Миналата учебна 
година, за съжаление, нямаше 
как да проведем събитието на 
сцена и то премина онлайн на 20 
януари – патронния ни празник. 
Много беше трудно на комиси-
ята. Но няма невъзможни неща 
за нашето училище“, споделя 
директорката Топалова.

Общо 610 деца се обучават в 
41. ОУ – София. Новата учебна 
година започва с четири пара-
лелки първокласници. Само 
в два от класовете има по три 

За развитието на децата се 
грижи екип от 68 педагогически 
специалисти. И тук директорката 
Топалова специално подчерта-
ва едно от постиженията през 
последните години – вливането 
на редица млади педагози в ко-
лектива. „Само през последната 
година назначих шестима млади 
колеги. И по принцип имахме ня-
колко млади учители. Много съм 
доволна от тях. Това са стегнати, 
отговорни и силно ангажирани с 
работата си учители. В екипа ни 
има и доста мъже, което е чудес-
но“, казва с радост тя.

Сред последните придобивки 
на училището е изградената 
класна стая на открито в учи-
лищния двор по проект към 
Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на окол-
ната среда (ПУДООС). Работи 
се и по Националната програма 
„Информационни и комуника-
ционни технологии“. Школото 
получава компютри и лаптопи за 
учениците и за учителите, как-
то и три големи интерактивни 
дисплея. Предстои сключване 
на договор с mozaBook, за да 
могат педагозите да работят още 
по-активно и да правят часовете 
по-интересни за децата. Учи-
лището работи и по програмата 
за квалификация „Без свободен 
час“, участва и в проект „Равен 
достъп до училищно образова-
ние в условията на кризи“.

През 2021 година са одо-
брени и три нови проекта на  
41. ОУ по европейската програ-
ма „Еразъм+“. По един от тях – 
за мобилност на ученици, вече 
е посетен о. Лесбос в Гърция. 
Предстоят визити в Португалия, 
Турция и Литва. По мобилност-
та за учители са били в Турция, 
като предстоят срещи в Италия, 
Литва и Гърция. 

В училището са назначени 
педагогически съветник, който 
е и психолог, логопед и ресурсен 
учител, които работят с децата 
със специални образователни 
потребности. „Имаме и 14 деца 
с различна степен на увреждане 
на слуха. Водихме разговори с 
една от организациите на хората 
с увреден слух за възможности-
те да сключим споразумение за  
сътрудничество. Установихме, 
че е необходимо и педагозите да 
научат малко от българския жес-
томимичен език, за да могат да 
бъдат още по-полезни на своите 
възпитаници. Планираме анкета 
сред учителите и учениците кой 
иска да се включи в подобно 
обучение. И най-вероятно тако-
ва ще се проведе през тази годи-
на“, прогнозира директорката. 

Отличието „Константин Величков“ е връчено  
на Петя Букурещлиева (вляво) от д-р Ваня Кастрева,  

началник на РУО – София-град

паралелки, като по думите на 
директорката няма проблем във 
всички от I до VII клас те да 
бъдат по четири.

Онлайн обучението не пречи на 
възпитаниците на столичното 41. 
ОУ да постигат и много високи 
резултати на последните нацио-

нални външни оценявания в IV и 
VII клас. „Колегите работеха ка-
чествено независимо от средата. 
А и се върнахме в класните стаи 
месец и половина преди изпитите 
и темпът на работа беше пови-
шен“, отбелязва събеседничката 
ми.
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Милена МИНЧЕВА

В Пазарджик родители-
те на децата, които редов-
но посещават местните 
школи за изкуства, могат 
да получат данъчни об-
лекчения. „Идеята може 
да бъде реализирана още 
тази година – казва пред  
в. „Аз-буки“ кметът на 
града Тодор Попов. – 
Спортът, културата и об-
разованието винаги са 
били мои основни при-
оритети.“ За всички е 
ясна ключовата роля на 
заниманията със спорт 
за изграждането и фор-
мирането на личността 
на младия човек. Затова 
през 2020 г. чрез промяна 
в общинската Наредба за 
определянето и админис- 
трирането на местните 
такси и цени на услуги на 
територията на община 
Пазарджик от такси за 
сметосъбиране и сметоиз-
возване са освободени ро-
дителите на деца, активно 
занимаващи се със спорт. 

А сега идва ред това да 
се случи и за децата, които 
са отдадени и се занима-
ват активно с дейности в 
областта на изкуствата и 
културата. Според кмета е 
важно семействата, които 
подкрепят децата си в 
тяхното развитие, дали в 
областта на спорта, или 
на изкуствата, да усетят 
съпричастността на мест-
ната общност в грижата 
си за тях, да се почувстват 
оценени и поощрени. По 
думите му вече е стар-
тирала подготовката на 
текстовете от наредбата, 
като от предвидените об-
лекчения ще могат да се 
възползват още от 2022 г. 
семействата на активните 
деца – спортисти, танцьо-
ри, певци, художници.

Кметът Попов отбе-
лязва, че облекченията за 
семействата на спортува-
щите деца са един от най-
важните ангажименти, 
които е поел през 2019 г. 
и е реализирал през 2020 г.  
Процентът на облекчени-
ята е близо 38 на сто от 
такса битови отпадъци, 
а броят на подадените от 
семействата декларации 
е 225. Облекченията са 
стимул за активна спорт-

на дейност на децата. 
Но важното е, че децата 
получават признание за 
положения труд, за своя-
та последователност и 
постигнатите резултати 
в сферата на любимия 
спорт. Градоначалникът е 
категоричен, че от Общи-
ната са положили много 
усилия, насочени към въз-
становяване на дейността 
на Спортното училище 
на Пазарджик. От 2017 г. 
то пак функционира като 
такова след спирането му 
през 1996 г. Към насто-
ящия момент в него се 
обучават над 390 ученици 
по 15 вида спорт, разпре-
делени в 17 паралелки. 
Три от паралелките вече 
са в професионален етап 
на обучение и подготвят 
учениците за инструктори 
по съответния вид спорт. 

Училището стои ста-
билно на образователната 
карта не само на общината, 
но и на цялата област. 
Разполага със съвременна 
спортна база, общежитие, 
столова и квалифициран 
педагогически и треньор-
ски състав. Кметът до-
пълва, че в момента около 
1500 е приблизителният 
брой на децата, обхванати 
в спортните клубове. А над 
1200 са децата, занимава-
щи се с различни видове 
изкуства и реализиращи 
завидни постижения, вся-
ко в своята област. 

Колкото до задължител-
ната предучилищна под-
готовка за четиригодиш-
ните деца и готовността 
на община Пазарджик за 
това, кметът Попов отбе-
лязва, че съгласно ЗПУО, 
тя трябва да влезе в сила от 
2023 г. В детските градини 
от община Пазарджик 
е проведено проучване, 
което показва сериозни 
възражения от страна на 
родителите за задължи-
телен характер на преду-
чилищната подготовка на 
четиригодишните деца. 
Въпреки че няма изрично 
решение на Общинския 
съвет – Пазарджик, за за-
дължителен обхват на тези 
деца, всички 4-годишни, 
чиито родители са подали 
заявление за посещение 
на детска градина, са об-
хванати.

Деляна ЛУКОВА

Златна купа от еврокомиса-
ря Мария Габриел получи 
пловдивският преподавател 
Таня Козалиева, която се 
нареди сред победителите 
във втората Национална 

класация за дигитални учителски блог 
решения Digital-Teach BLOGS bg 2021. 
Тя спечели приза в категория „Иден-
тичност в образователните практики“. 
Наградата на общо петте отличени в 
различните категории бе връчена от 
еврокомисаря за иновациите, научните 
изследвания, културата, образованието 
и младежта на официална онлайн 
церемония.

Таня Козалиева не е училищен 
педагог, а води клуб по програмиране 
към читалище „Захари Стоянов 1984“, 
където работи с деца от начален етап.

„Наградата е признание за труда, 
всеотдайността, упоритостта, иде-
ите на учителите, полагащи усилия 
знанието да стигне до всеки ученик, 
включително чрез нови методи на 
преподаване. Цифровите технологии 
заемат важно място в учебния процес. 
Те никога няма да могат да заместят 
преподавателите, но могат да бъдат 
източник на възможности и решения. 
Вярвам, че технологиите в ръцете на 
добре подготвен учител могат да прео-
бразят учебния процес“, написа Мария 
Габриел на профила си в социалните 
мрежи след награждаването.

Таня Козалиева работи в IT компа-
ния, но паралелно с това води обучение 
на ученици от I до IV клас, като описва 
идеите и подходите си, програмира-
ните игри и практически занимания в 
блог. Идеята е нейният опит и ресурси 
да стигнат до по-голяма аудитория и до 
учителите, които работят в клас.

Възпитаник е на Езиковата гимназия 
„Иван Вазов“. Завършва бакалавърска 
специалност „Туризъм“, но след някол-
ко години лутане, работа в хотели и ту-
ристическа агенция решава да запише 
магистратура по информационни тех-
нологии в Пловдивския университет. 

„Тогава бе първата ми среща с про-
грамирането, което намирам за късно, 
но все пак не ми попречи успешно да 
завърша. От близо 10 години работя 
в голяма международна компания в 
сферата на аутсорсинга и дигиталните 

услуги“, разказва Таня.
Захваща се с детско програмиране 

преди три години като преподавател 
в школата на „СофтУни кидс“ в Плов-
див. Така открива призванието си да 
преподава. Впоследствие с помощта 
на съпруга си започват курсове по про-
грамиране за деца в Свиленград. Така 
се появява Kinder Coder – кръжок по 
програмиране за деца. Идеята за него 
е вдъхновена от конкретен повод. По 
време на курсовете в Пловдив Таня се 
запознава с момче, което всяка събота 
пътува от Димитровград, за да участва 
в заниманията. 

„Родителите му изминаваха всяка 
седмица разстоянието от Димитров-
град до Пловдив и обратно, за да може 
той да посещава курса, който е само два 
часа. Тогава се замислих за първи път 
върху проблема, че повечето подобни 
занимания се организират в големите 
градове и това ги прави недостъпни 
за децата от малките населени места. 
Повярвах, че мога да променя това. И 
така започна самостоятелният ми път 
в програмирането за деца. Пътувахме 
почти всяка седмица, за да можем да 
реализираме уроците. Организирахме 
живота си около кръжока по програми-
ране – през седмицата живеем и рабо-
тим в Пловдив, а събота и неделя сме в 
Свиленград, за да мога да преподавам. 
Това продължи около две години, като 
през това време имах възможността 
да направя курсове в още няколко 
населени места – Хасково, Пловдив и 
Хисаря, където си партнирах със СУ 
„Христо Смирненски“ в заниманията 
по интереси“, разказва Таня. 

През 2019 г. кандидатства по програ-
мата „Роботика за България“ на „Рабо-
тилница за граждански инициативи“, 
която цели да стимулира интереса на 
ученици между 10 и 16 години към нау-
ката и технологиите. Партньорството ѝ 
дава възможност да формира отбор по 
роботика и две последователни години 
да участва в националното състезание. 
Програмата подкрепя мотивирани 
учители да изградят отбор по роботика 
там, където преподават, като за целта 
осигурява оборудване, обучение и 
възможност за участие в състезания.

Пандемията обаче става причина 
кръжокът по програмиране да прекъс-
не работа. Но пък през този период 
Таня започва по-интензивно да пише 

в блога на Kinder Coder. От дневник 
на дейността на кръжока блогът се 
трансформира в личен блог, отразя-
ващ интересите и експериментите ѝ в 
областта на детското програмиране и 
роботиката. Събуждането на интереса 
на децата от ранна възраст да бъдат 
не просто консуматори на технологи-
ите, но и изобретатели и създатели, 
е основен мотив за възникването и 
основаването на блога. В няколко 
последователни статии споделя ин-
формация за дизайна и програмирането 
на няколко модела роботи и публикува 
ресурси на различни теми. По-голя-
мата част от статиите се отнасят към 
програмирането за деца и ученици и 
за информатиката. Споделя личен опит 
и ресурси за занимания с по-малките.  
В края на изминалата година в блога 
има 57 активни статии. Общият брой 
на посещенията за 2021 г. е 12,5 хиляди.

Въпреки сложната обстановка с 
COVID пандемията и макар че е в 
майчинство, за да се грижи за малкия 
си син, миналата есен Таня се обръща 
към НЧ „Захари Стоянов 1984“, където 
формира малка група по програмира-
не с момчета от начален курс. Така 
кръжокът Kinder Coder продължава да 
съществува под шапката на читалище-
то. Предстои формиране на нов отбор 
по роботика.

„За радост, в последните няколко 
години у нас доста се набляга на про-
грамирането от ранна възраст. Това 
се случва по специални програми и 
посредством лесни и интуитивни за 
ползване технологии. Залага се изклю-
чително много на игровия момент, но 
в същото време децата се запознават с 
фундаментални понятия в програмира-
нето, които неусетно започват да прила-
гат в своите проекти. Принципът, който 
следвам, е да не ангажирам детските 
умове с нищо излишно и натоварващо, 
а те по непринуден и естествен начин 
да усвояват ключови похвати, прила-
гайки ги на практика, докато се упраж-
няват и създават своите анимации, игри 
и робопрограми. Това, което правя, е да 
създавам условия децата да навлязат по 
лесен и забавен начин в света на про-
грамирането и да развият интерес към 
дигиталните умения. Заниманията раз-
виват логиката алгоритмичното мис- 
лене и креативността“, категорична е 
Таня Козалиева.

Местната власт  
в Пазарджик подкрепя 
1200 деца творци

Златна купа за 
пловдивски учител
Таня Козалиева заслужено получава приз  
по роботика и програмиране  
от еврокомисаря Мария Габриел

Три златни и един бронзов медал печелят момичетата  
 от мажоретен състав „Мистерия“  ОДК – Пазарджик, 
на Световната купа в Задар, Сърбия, в края на 2021 г.
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Еврокомисарят Мария Габриел (вдясно) и Таня Козалиева (вляво) по време на онлайн награждаването 
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С онлайн изпит в края 
започна предвари-
телната кандидат-
студентска сесия в 
Русенския универ-
ситет „Ангел Кън-

чев“ за академичната 2022/2023 г. 
Следващите дати в предварител-
ната сесия са на 5 и 19 февруари, 
5 и 19 март, 2, 16 и 30 април. 
Редовните кандидатстудентски 
изпити са на 9 и 10 юли. Изпитите 
ще се провеждат в Русе, Силистра, 
Разград и Видин. Приемът е в 50 
специалности от 23 професио-
нални направления в 7 области на 
висшето образование.

Заявки се приемат на място във 
висшето училище или онлайн през 
страницата на Университета. При 
явяване на изпити кандидатите 
заплащат такса в размер на 50 лв. 
за един изпит и по 30 лв. за всеки 
следващ. Изпитите са под формата 
на тест с обща и специална част. 
Общата част съдържа 10 въпроса 
по български език и езикова кул-
тура, а специалната част обхваща 
20 въпроса в области по избор 
–  български език, история на 
България, общотехническа подго-
товка, математика, информатика и 
информационни технологии, ико-
номическа география на България, 
биология и химия.

Оценките от положени след 2008 г.  
ДЗИ се признават кандидатстудент-
ски изпити и могат да се използват 
при кандидатстване в почти всички 
специалности. Абитуриентите, за-
вършващи през тази година, могат 
да се възползват от възможността 
за запазване на място в желана 
специалност чрез предварителен 
условен прием на база оценки от 
ДЗИ, положени през настоящата 
година, само с няколко кликвания 
и избор на желаната специалност 
от падащо меню. Ако кандидатът 
се яви и на конкурсен изпит, при 
образуването на състезателния му 
бал се зачита по-високата оценка.

Кандидатстудентските изпити 

по български език и история на 
България за специалност „Право“ 
и по биология за специалностите 
„Акушерка“, „Медицинска сестра“ 

и „Лекарски асистент“ са задължи-
телни. Оценките от държавни зре-
лостни изпити не могат да заместват 
тези изпитни оценки. 

Започна кандидатсту-
дентска кампания в Сто-
панската академия „Дими-
тър А. Ценов“, информират 
от висшето училище. Же-
лаещите да станат студен-
ти, могат да кандидатстват 
чрез оценка от държавен 
зрелостен изпит (след  
2008 г.), след успешно по-
ложен във висшето учи-
лище кандидатстудент-
ски изпит по математика, 
икономика, икономическа 
география на България 
или чужд език (английски, 
немски или руски език), с 
пренесена оценка от дру-
го висше училище, със 
сертификат от участие в 
национални ученически 
състезания, проведени от 
Стопанската академия, или 
с оценка от национални и 
международни олимпиади. 

Академията организи-
ра месечни кандидатсту-
дентски изпитни сесии от 
февруари до септември 
включително. Първият 
кандидатстудентски изпит 
ще се проведе на 26 февру-
ари 2022 г. Кандидат-сту-
дентите могат да подават 
документи на място в Ака-

демията, в офисите на Цен-
търа за кандидатстудентска 
подготовка и информация 
или онлайн. Първият подал 
документи още в първия 
ден на кампанията е Люд-
мила Маринова от Павли-
кени, избрала да участва 
в класирането с оценка от 
ДЗИ за задочно обучение 
по специалност „Икономи-
ка на търговията“.

През настоящата кампа-
ния кандидат-студентите 
могат да избират между 
21 бакалавърски специ-
алности и 40 магистър-
ски програми в областта 
на финансите, застрахо-
ването, счетоводството, 
търговията, туризма, пре-
дприемачеството, менидж-
мънта, публичната адми-
нистрация, маркетинга, 
международните иконо-
мически отношения, фи-
нансовия контрол, бизнес 
информатиката, аграрната 
икономика, статистиката. 
Част от специалностите 
се предлагат на чужд език 
или са по споразумение 
за двойна диплома с чуж-
дестранни университети.  

В Свищовската 
академия започна 
кампания за прием

Първи изпити в  
Русенския университет
Висшето училище очаква кандидат-
студенти в 50 специалности

Игрова терапия в подкрепа на децата

Международен проект, насочен към разработването на 
учебни програми и материали, базирани на игрова терапия 
като ефективен инструмент за интервенция при деца, 
започва да се реализира през 2022 г. от Русенския универ-
ситет „Ангел Кънчев“, съобщават от висшето училище. 
Инициативата се координира от Русенския университет, 
като в реализацията ще се включи академичен състав от 
два факултета.

Резултатите от проекта, финансиран по програма „Ера-
зъм+“, ще бъдат приложими в практиката на учителите в 
детски ясли и градини и начални училища, както и в полза 
на всички специалисти, чието приложно поле е свързано с 
холистично решаване на медицински, образователни и психо-
логически проблеми, проявяващи се в ранна детска възраст. 

Терапията чрез игри е както научна област, така и про-
фесионална дейност. По тази причина съществен принос 
за успешната реализация на проекта се очаква да имат 
Националната асоциация на професионалисти, работещи с 
хора с увреждания, и Центърът за психологическа подкрепа 
и интервенция „Аналитична зона“, които са партниращи ор-
ганизации.

Ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев 
поздравява партньорите по международния проект

Клубът на криминалис-
та, създаден по инициатива 
на студенти на Варнен-
ския свободен универси-
тет „Черноризец Храбър“, 
инициира създаването на 
Корпус на поемните лица. 
Той ще предостави на об-
ластните дирекции на МВР 
списък с желаещите да 
участват в провеждане-
то на процесуално-след-
ствени действия – оглед, 
претърсване, изземване, 
разпознаване и следствени 
експерименти. Членовете 
на Клуба на криминалиста 
са добре обучени млади 
и отговорни хора, които 
имат познания в областта 
на криминалистиката и 
интерес към разследването 
в досъдебната фаза. 

Клубът е създаден в 
резултат на проведения 
през 2021 г. курс за про-
филиране на неизвестни 
извършители на престъп- 
ления, организиран от 
Юридическия факултет на 
ВСУ „Черноризец Храбър“ 
и проведен от проф. д.ю.н. 
Йонко Кунчев – декан на 
Факултета. Участниците 
(повече от 160 души) са 
психолози, юристи, педа-
гози, студенти от различ-
ни специалности на ВСУ 
„Черноризец Храбър“, как-
то и възпитаници на други 
университети. 

И тази година от 4 до 6 
февруари предстои про-
веждането на актуализи-
раното издание на кур-
са, който ще бъде онлайн.  
В продължение на три дни 
ще се обсъждат въпроси, 

свързани с разкриване на 
престъпления чрез профил 
на техния извършител. Кур-
сът ще завърши с решаване 
на практическа задача по 
изготвяне профил на неиз-
вестен извършител. 

От 18 до 27 февруари 
в онлайн аудиториите на 
ВСУ „Черноризец Храбър“ 
ще се проведе и курсът, 
който също се радва на 
огромен интерес – „Кри-
миналистика (действия по 
разследването)“. В рамките 
на 30 академични часа 
участниците ще се запоз-
наят с методите за про-
веждане на действията по 
разследването. Обучението 
в двата курса ще провежда 
от проф. д.ю.н. Й. Кунчев, 
който е и ръководител на 
магистърската програма 
„Съдебни експертизи“ в 
Университета. 

Проф. Йонко Кунчев е 
сред водещите имена в 
областта на криминалис-
тиката в България. Той е 
работил в различни струк-
тури на МВР – криминална 
полиция, Научноизследова-
телския институт по крими-
налистика и криминология 
и Академията на МВР. Като 
научен работник е при-
вличан като консултант 
при разкриването на тежки 
престъпления. През 2020 г. е 
удостоен с награда „Варна“  
за първия том от Курса по 
криминалистика за създава-
нето на комплексна магис-
търска програма по съдебни 
експертизи и учебен модул 
„Криминалистика“ в Уни-
верситета. 

Клуб на криминалиста 
във Варненския свободен

„НЕОнавтика“ е заглавието  
на новия интерактивен мул-

тижанров спектакъл, създаден 
от „Театър на сетивата 

София“, чиято премиера ще 
бъде на 29 и 30 януари и 19 и 

20 февруари 2022 г. в сграда-
та на Химическия факултет 

на СУ „Климент Охридски“. 
НЕОнавтиката – едновре-

менно наука и изкуство, 
търси отговори на въпросите 

съществува ли връзка между 
математиката и поезията, 

дали музиката и съществува-
нието са напълно еквивалент-

ни, какво представ- 
ляват в същността  

си емоциите…
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Виктория ПЕТРОВА

Как на практика 
изкуственият инте-
лект може да ни по-
могне да разберем 
нашето въздейст-
вие върху клима-

та? Как може да ни съдейства 
да намалим вредните емисии и 
дали може да ни е от полза при 
адаптирането към постигането на 
целта, която си е поставила Евро-
па до 2050 година да се превърне 
в континент с нулеви емисии? На 
тези въпроси се опита да отговори 
онлайн научна дискусия на тема 
„Ролята на изкуствения инте-
лект за справяне с климатичните 
предизвикателства“ с домакин 
София.

Гост-лектор е д-р Ейдън 
О’Съливан – специалист по енер-
гия и изкуствен интелект в Уни-
верситетския колеж – Лондон. Той 

– Г-н О’Съливан, къде се на-
мира Европа при използването 
на изкуствен интелект за ре-
шаване на проблемите, свърза-
ни с изменението на климата, 
и коя е най-успешната страна 
в това отношение?

– ЕС се фокусира върху проб- 
лема по-рано от САЩ, а една от 
страните, в които много се ра-
боти върху това, е Финландия. 
Там има много добра техническа 
база, извършват се много изследвания, съществуват ин-
ституции, които са добре финансирани. Финландците реа-
лизират голям брой проекти. 

Бих казал, че по въпроса за финансирането на техноло-
гичния сектор в европейския регион, като цяло, са изгра-
дени подходяща среда и условия за изследване. В Европа 
има много добри университети, които правят значителни 
изследвания в различни области. В този смисъл, Европа е 
лидер. САЩ има още много какво да работи в тази област. 
Те са по-назад и по отношение на енергийната трансфор-
мация в сравнение с ЕС, където сега се обръща внимание 
върху нейното социално отражение. Дания пък е абсолю-
тен лидер по отношение на изследванията в областта на 
вятърната енергия, разполага и с необходимата инфра-
структура. И благодарение на това изкуственият инте-
лект намира приложение в производството на вятърната 
електроенергия. По отношение на стартиращи компании 
и технологии, свързани с изменението на климата, Велико-
британия вероятно заема водещо място в Европа.

– Как изкуственият интелект се използва за нама-
ляване консумацията на електроенергия предвид се-
гашната ситуация с високи цени на горива и ток? 

– Да, неблагоприятната ситуация би трябвало да сти-
мулира хората да предприемат действия, които досега 
са отлагали. В този смисъл, кризата може да окаже по-
ложителен ефект и да насърчи компаниите, които имат 
високо потребление на електроенергия, да приложат вече 
съществуващи решения. Един от големите проблеми на 
заинтересованите страни в циментовата индустрията 
например е, че не предприемат мерки сега. 

Казват, че промените ще се случат в продължение на 
10 години и „вредните емисии ще бъдат сведени до нула“. 
Подобна нагласа не позволява да се възползваме по най-
добрия начин от решенията, които са възможни днес. 
Необходим е по-различен подход от това да изчакваме. 
Увеличението на цените на горивата може да има голямо 
въздействие и да стимулира иновациите, да принуди хора-
та да помислят за оптимизиране. По отношение на цимен-
товата промишленост сме много далеч от постигането 
на оптимални варианти, има много какво да се подобрява. 
Европа може и да има известен технологичен напредък, но 
нейните заводи са едни от най-старите в света, докато 
в Китай се строят нови. Така че трябва да се инвестира в 
нови технологии в предприятията, които да намалят кон-
сумацията на електроенергия в условията на ценовата 
криза, в която се намираме.  

– До каква степен политиците са склонни да използ-
ват данните, събрани с помощта на изкуствен инте-
лект, при вземането на своите решения и определяне 
на политиките?

– Бих казал, че политиците използват данните от из-
куствения интелект, без дори да осъзнават на моменти, 
че го правят. Голяма част от прогнозите, които се пра-
вят, включително сега за разпространението на COVID, 
се дължат на компютърни системи, задвижвани от ИИ. 
Независимо дали става дума за алгоритми, или за изчис-
лителни модели за построяване на различни сценарии. Оп-
ределено тази информация се взима под внимание, когато 
трябва да се вземат решения. Все повече се използват 
учените, работещи с данни, когато става дума за бър-
за реакция при кризи като предизвикателството COVID. 
Извънредната ситуация с климата също би трябвало да 
стимулира хората да приемат ИИ по-бързо, отколкото са 
предполагали.

Д-р Ейдън О’Съливан пред „Аз-буки“:

Изкуственият интелект 
срещу климатичните промени
Според прогнозите до 2030 г. температурата на Земята ще се повиши между 
1,5 и 3 градуса в зависимост от количеството на въглеродните емисии

Европа е лидер,  
но има още много работа

Мрежата за наука и иновации на Обединеното крал-
ство, Британският съвет и Международният научен 
център по изкуствен интелект на ЮНЕСКО организи-
рат серия от научни диалози за различните приложения 
на изкуствения интелект в живота ни. Целта е учени 
от Великобритания и 10 държави в Централна и Източ-
на Европа, Турция и Балтийските страни да разкажат 
за своята работа в областта на науката и иновациите 
и да се подпомогне обменът на знания и добри практи-
ки. Първата дискусия на тема „Ролята на изкуствения 
интелект за справяне с климатичните предизвикател-
ства“ се проведе онлайн на 18 януари. 

Алгоритми намаляват замърсяването на въздуха в градовете
Проф. Тодор Стоилов от Института по информа-

ционни и комуникационни технологии към БАН разказа 
за приложението на изкуствен интелект в управле-
нието на транспортните системи. Той представя 
работата върху техниката „автономен контрол“ в 
управлението на транспортната мрежа, която из-
следва, и развива решения с помощта на ИИ.

Влиянието на транспортната система върху 
околната среда и измененията в климата са факт. 
Транспортът в градовете причинява около една чет-
върт от въглеродните емисии, но с помощта на но-
вите технологии замърсяването може да бъде управ- 
лявано ефективно. Необходим е качествен контрол 
на трафика, като се намали времето за придвижва-
не и изчакване в по-натоварените участъци, като се 
разсеят струпванията на превозни средства на едно 
място по едно и също време. 

Изкуственият интелект събира информация 
от различни източници – камери, сателити и др. 
Данните се използват за координация и контрол на 
потоците на движение. Резултатът от автомати-
зираното управление е, че скоростта на превозни-
те средства може да се ограничава в непредвидени 
ситуации, водачите да се навигират и да се следят 
промените по транспортното трасе в реално вре-
ме. 

Друга посока в борбата с климатичните предиз-
викателства в градовете е прецизирането на про-
дължителността на зелената светлина на свето-
фарите и цикълът на системата от светофари, за 
да се минимизират опашките, да се намали времето 
за чакане и времето за преминаване на автомобили-
те. Това води както до намаляване на замърсяване-
то, така и до икономии на потреблението на горива.

споделя опит от работата си върху 
това да се намали потреблението 
на енергия в циментовата и стома-
нената индустрия, при производ-
ството на стъкло, керамика и да 
се постигне декарбонизация в тях.  

Д-р О’Съливан запознава учас-
тниците с историята на изкустве-
ния интелект от времето на Алан 
Тюринг до наши дни, както и с 
неговите необятни възможности 
за приложение – като се започне от 
компютри, машини, търговия, ус-
луги и се стигне до разпознаването 
на самоличността на човека, него-
вия език и климатичните промени. 

„По отношение на климатичните 
промени благодарение на ИИ вече 
се знае, че има различни сценарии 
за тяхното развитие, които могат 
да доведат до затопляне от 1,5 до 3  
градуса по Целзий до 2030 г. и 
разликата между тях е 34 гигатона 
въглеродни емисии – казва д-р 
О’Съливан. – Следователно трябва 

да се действа бързо, за да се нама-
лят вредните емисии и да се вземат 
бързи управленски решения. Сред 
тях е да се увеличи производството 
на електроенергия от възобновяеми 
източници, тъй като от слънчевата 
енергия се добиват около 34% от 
потребяваната енергия, а от вятъра 
– малко над 9 на сто.“

Според д-р О’Съливан, за да се 
постигне намаляване на вредните 
емисии, от първостепенно значе-
ние е енергийният сектор както по 
отношение на производството на 
ток, така и в посока намаляване на 
потреблението. Той споделя също 
как използват ИИ за управление 
на енергийните данни и за симу-
лиране на различни възможности, 
за да оптимизират производството 
на цимент с по-малко разход на 
електроенергия и намаляване на 
вредните емисии. 

Към д-р О’Съливан се присъе-
диняват четирима учени от Европа 
за дискусия върху приложението 
на изкуствения интелект в раз-
лични аспекти на климатичните 
предизвикателства – въглеродни 
емисии, замърсяване на въздуха, 
съхранение и анализ на данни 
за климатичните промени, подо-
бряване оценката на риска. Какви 
резултати са постигнали, разказват 
проф. Тодор Стоилов от Института 
по информационни и комуника-
ционни технологии на БАН, д-р 
Ян Червени от Института „Глобал 
чейндж“ в Чехия, Марчин Гнат от 
„Еърли“ – Полша, и проф. Гатис 
Базбауерс от ТУ на Рига, Латвия. 
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Доц. Лъчезар  
КАРАГЬОЗОВ

На географ-
ските кар-
ти остров 
Рапа Нуи 
(Великден-
ският ос-

тров) изглежда като малка 
зелена точка, изгубена сред 
водите на Тихия океан. 
Това е най-отдалеченото 
населено място на Земя-
та. Най-близкият населен 
остров е на две хиляди 
километра на запад. На 
изток, до брега на Южна 
Америка, разстоянието е 
три хиляди и петстотин 
километра. 

Островът е открит през 
1722 година от холандска 
морска експедиция, водена 
от капитан Якоб Рогевен,  
на празника Възкресение 
Христово. Това дава име-
то на острова. Местните 
жители днес наричат своя 
остров Рапа Нуи. 

Загадките възникват още 
щом островът е открит. 
Холандските мореплавате-
ли виждат пустееща земя, 
без дървета, с бедна почва 
и малобройно население, 
живеещо в каменния век. 
На острова няма едри до-
машни животни, не се 
ползват механични ус-
тройства. Но покрай брега 
на морето са наредени 
монолитни статуи от ка-
мък, наричани от местните 
жители „моаи“. Статуите 
са големи, високи са около 
четири метра и са тежки.  

Когато островът е от-
крит, жителите не са пра-
вили моаи. Тогава кой и 
защо е направил статуите? 
Как и кога са изработени? 
Как са премествани до 
океана? 

Моаи

Великденският остров 
е известен със своите 
„моаи“. Статуите са ка-
менни изваяния на обожес- 
твените прадеди, които 
според вярванията са във 
връзка с живите. Те осигу-
ряват здравето и успеха на 
новото поколение, както и 
плодовитостта на земята. 
Формата на статуите е 
характерна. Те са с непро-
порционално голяма глава 
и торс до нивото на кръста, 
без крака. На главите на 
някои от статуите има пос- 
тавени  „шапки“ от червен 
камък. Моаи са изработени 
от туф (вулканична скала) 
в каменна кариера във 
вътрешността на острова.

На Рапа Нуи има изра-
ботени около деветстотин 
моаи. Много от тях са недо-
вършени и още са в камен-

Остров на края 
на света
Остров Рапа Нуи е пример за опасностите  
от разрушаването на околната среда  
и за последствията от човешкото поведение

ната кариера, около триста 
моаи са близко до нея, из-
оставени на път да бъдат 
преместени. Една четвърт 
от моаи са поставени върху 
големи правоъгълни камен-
ни платформи, разположе-
ни до брега. Върху някои 
платформи има повече от 
една статуя. Лицата на ста-
туите върху платформите 
не гледат към океана, а към 
вътрешността на острова. 
Изключение са седем моаи 
на платформата Аху Акиви, 
обърнати към океана, за да 
помагат на мореплавателите. 

Преместването 
на моаи

Не е известно как моно-
литните статуи и техните 
платформи са премествани 
към брега на океана. Ле-
гендата казва, че те са „хо-
дели сами“. Моаи са били 
изработвани в хоризонтал-
но положение. Премест-
ването им може да става 
с поставянето им легнали 
на дървени трупи и хлъзва-
нето/претъркулването им 
по тях, а изправянето – с 
неколкократни повдигания 
с лостове. Преди няколко 
години доброволци пока-
заха, че с контролирано 
разклащане на изправена 
статуя е възможно тя да 
бъде заставена да „крачи“ 
в определено направление. 
Хронологията придвижва-
ни из острова дълго след 
като палмите са изчезнали 
от там. Изглежда изправе-
ните статуи действител-
но са можели да „ходят“, 
разклащани, накланяни и 
дърпани последователно 
от две въжета.

Изработването на моаи 

става бавно, с много труд. 
Преместването и изпра-
вянето им изисква коор-
динирани усилия и добра 
организация. Кои са хора-
та, изработили моаи, дълго 
време е било предмет на 
спорове.

„Кон-Тики“

Несъответствието меж-
ду каменните моаи на 
Рапа Нуи и примитивната 
материална култура на 
жителите му предизвик-
ва различни обяснения. 
Норвежкият изследовател 
Тур Хейердал предполага, 
че Рапа Нуи е бил заселен 
първо от мореплаватели от 
Южна Америка. Те са били 
истинските създатели на 
статуите.  

За да докаже, че е въз-

можно заселване на Поли-
незия от Южна Америка, 
той организира и ръково-
ди специална експедиция 
от шестима души, която 
пресъздава условията на 
древното мореплаване. 
По вода индианците се 
придвижват със салове.  
В Перу експедицията пър-
во изработва подходящ 
сал, като използва матери-
али и техники, известни на 
инките от епохата преди 
Колумб. Салът получа-
ва името „Кон-Тики“ и 
отплува в Тихия океан. 
След три месеца плаване 
и 7000 километра „Кон-Ти-
ки“ достига до островите  
Туамоту. Експедицията 
веднага става известна. 

Плаването на „Кон-Ти-
ки“ обаче не убеждава 
учените. То показва въз-
можността за преселение 
от Америка към Полине-
зия, но не доказва, че това 
действително е ставало. 
Един сал следва теченията 
и не може да се сравнява по 
подвижност и маневреност 
с големите канута на поли-
незийците, които заселват 
островите един по един. 
Всички данни показват, 
че Великденският остров, 
както и останалите остро-
ви от Източна Полинезия 
са заселени от полинезий-
ци, а не от американски ин-
дианци. Даже и да е имало 
контакт с Южна Америка, 
това е било еднократно и 
не е променило историята 
на острова.

Рапа Нуи –  
кратка история

Жителите на Рапа Нуи 
нямат писменост. Пикто-
грамите ронго-ронго не 
са разчетени. Може да се 
разчита само на устните 

предания и откритията на 
археолозите. Легендата го-
вори, че първите жители са 
пристигнали на острова с 
две канута, водени от вожда  
Хоту Матуа. Вероятно те 
идват от Гамбие или от 
Маркизите – острови в 
центъра на Полинезия. 
Според съвременните дан-
ни това става в XII век. 

Осемте синове на Хоту 
Матуа разделят територия-
та на острова и оглавяват 
отделни кланове.  Създава 
се цъфтяща култура. Изди-
гат се моаи. Условията на 
острова обаче се променят, 
палмите изчезват, сблъ-
съците между клановете 
стават постоянни. 

След посещението на 
Якоб Рогевен характерът 
на враждебните действия 
на острова се променя. Хо-
ландската експедиция нами-
ра всички моаи изправени.  
Петдесет години по-късно 
Джеймс Кук отбелязва, че 
някои статуи са съборени 
от платформите. След още 
петдесет години вече всич-
ки моаи са съборени. Съба-
рянето унищожава силата 
на моаи и прекъсва връзката 
им с живите. 

През втората половина 
на XIX век на Рапа Нуи 
идват търговци на роби и 
на евтина работна ръка. 

Половината от жителите 
са отвлечени към Перу 
или пратени да работят на 
други острови. Завърнали-
те се донасят едра шарка и 
туберкулоза. Само стотина 
остават живи, никой от тях 
не познава преданията и не 
може да чете ронго-ронго. 
Така сложната култура на 
Рапа Нуи се забравя. 

Днес островът принад-
лежи на Чили. Сто хиляди 
туристи посещават остро-
ва годишно. Изправянето 
на статуите започва през 
ХХ век с посещението на 
Тур Хейердал на Рапа Нуи.

Еко - 
самоубийство

Остров Рапа Нуи е при-
мер за опасностите от 
разрушаването на окол-
ната среда и за непред-
видимите последствия 
от човешкото поведе-
ние. За екосамоубийс- 
твото, извършено на Рапа 
Нуи, говори известният 
биолог и писател Джаред 
Даймънд в книгата „Колап-
сът: Човешките общества 
между успеха и провала“.

Разрушаването на еколо-
гията и крахът на Рапа Нуи 
започват със загубата на ви-
соките палми, които преди 
заселването на полинезий-
ците са покривали острова. 
Палмите са използвани 
за строеж на жилища и за 
преместване на моаи. Те 
са станали жертва не само 
на дейността на хората, но 
и на полинезийските плъ-
хове. Тези гризачи, дошли 
с първите кану, се хранят 
със семената на палмите. 
Когато палмите ги няма, 
почвата ерозира, добивите 
падат и населението на-
малява. Да не говорим, че 
отсъствието на високите 
палми прави невъзможен 
строежа на големи кану и 
откъсва островитяните от 
останалия свят.  

Поуките за цялото чове-
чество са недвусмислени: 
ако не се замислим върху 
последствията от това, 
което правим, съдбата на 
Рапа Нуи може да стане 
съдба на цялата планета.

Откривателят на острова Якоб Рогевен разглежда 
каменна статуя – моаи (гравюра, XVIII век)

Салът „Кон-Тики“. Направен от девет трупи от балсово дърво, дълги 14 метра

Ронго-ронго – дървени таблички с изписани знаци
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Българските училища в чужбина са ис-
тински центрове на българщината навсякъде 
по света. Те не само обучават по български 
език и литература, история и география, а 
и пренасят любовта и знанието за родната 
култура и традиции в чуждите страни. 
Повечето от училищата са притегателен 
център на местните български общности. За 
съществуването и успеха им се грижи малка 
армия от отдадени на каузата преподавате-
ли и ръководители. За мнозина работата в 
тези училища е мисия, а не работно място.  
В много от тях помагат и доброволци, които 
често остават незабелязани, но тяхната под-
крепа е изключително важна. Особено ако 
са млади момичета и момчета, защото така 
се поддържа връзката между поколенията. 

Във Великобритания често настоящи 
и бивши ученици на училищата приемат 
доброволчески позиции в тях. Щастливи 
сме да споделим нашия прекрасен опит 
за дългогодишното ни сътрудничество на 
доброволни начала с такива млади и всеот-
дайни помощници. 

От създаването на БУ „Слово“ в Оксфорд 
през 2015 г. почти всички български уче-
ници от престижния частен колеж „Сейнт 
Клеърс“ са и доброволци в училището и 
оставят трайни следи в душите на децата. 
С благодарност споделяме какво пишат за 
работата си в училището тазгодишните ни 
доброволци.

Виктория Минчева: 
Доброволческата дейност като помощ-

ник-учител провокира размисъл на много 
различни нива. В БУ „Слово“ в Оксфорд, 
където помагам всяка събота, наблюдавам 
преподаване на малки деца и колко е трудно 
да се измислят неща, които да ги ангажират. 
Наистина е удивително как тези деца работят 
на два майчини езика, тъй като повечето са 
родени и израснали във Великобритания, 
но имат български родители. След една 
от сесиите в събота си помислих колко са 
щастливи, че имат тази възможност, но кол-
ко други деца от различни националности 

никога няма да могат да говорят напълно на 
майчиния си език. Погледнах статистиката 
и през 2019 г. Великобритания има населе-
ние от 66 млн. души, като 2,2 млн. от тях 
са източноевропейци. Това ме накара да се 
замисля за живота у дома и защо толкова 
много хора избират да напуснат родните си 
места, вероятно поради лошото образование 
и начин на живот. Българското училище е 
толкова близо до сърцето ми, защото ми 
дава дом, далеч от моя дом – тук, в Оксфорд, 
докато уча за международен бакалауреат. То 
дава невероятна възможност на малки деца 
от 4-годишна възраст да научат за своята 
култура, да знаят азбуката, за да уважават 
основните традиции и празници в българ-
ския календар – това ги сближава с техните 
родители, които са напуснали родните си 
места. Много от децата знаят много думи 
на английски, но тази лексика им липсва 
на български. Тогава трябва да измислим 
синоними, за да обясним различните думи. 
Наистина съм благодарна, че съм част от 
това прекрасно просветно дело и всяка съ-
бота виждам малката си българска общност! 

Никола Контев: 
В последните няколко месеца имах уни-

калната възможност да помагам на малки 
българчета от Оксфорд, мотивирани да 
изучават майчиния си език. Всяка събота е 

изпълнена със смях, съсредоточена работа и 
благи моменти, които улесняват изучаването 
на трудния за тях език. Повечето са двуезич-
ни, но някои владеят много малко от лексика 
на български, така че не им е лесно да четат и 
пишат. За тях аз съм батко, който им помага 
в упражненията и се гордее, когато постигат 
ново знание. Отделяйки малка част от моя 
ден, помагайки на посветените учители, 
които обучават учениците, забелязвам ди-
ректния ефект върху децата. Лесно е да се 
види колко повече малчуганите работят и се 
включват в час, когато има някой, когото те 
искат да впечатлят. Всяка отделена минута 
е изключително възнаграждаваща, особено 
виждайки усмивките на децата.

Виолета Кристоу: 
Част от моите съботи са заети с добро-

волческа дейност, която колежът „Сейнт 
Клеърс“ изисква от студентите като част от 
програмата за международен бакалауреат. 
В Оксфорд от 7 години съществува бъл-
гарско училище и една от учредителките е 
нашата учителка по българска литература в 
колежа Теодора Петранова. За мен е радост 
и привилегия да помагам в обучението по 
български на деца от Оксфорд и околните 
селища. По-голямата част от времето си 
прекарвам с най-малките деца, които все още 
не четат и пишат – на доста от тях им липсва 

основна лексика по български, защото растат 
в англоезична среда. Децата са 5 – 6-годишни 
и е истинско удоволствие да бъда около тях. 
Откакто се занимавам с тази доброволческа 
дейност, се чувствам по-близо до български-
те си корени. Всяка събота, когато влизам в 
класните стаи, изпълнени с деца от семейс- 
тва, които се стараят да поддържат жив 
българския език извън Родината, ме кара да 
чувствам удовлетворение от моята малка  
заслуга за разпространението на културата 
ни в чужбина. С всеки изминал ден осъзна-
вам колко обичам да работя с деца. Въпреки 
че тази дейност може да бъде предизвикател-
ство, аз се уча на търпение – а наблюденията 
са ми в полза в моя курс по психология, 
която изучавам в колежа. Истинско щастие 
за мен е да чета на децата и да им помагам 
да започват да изписват буквите!

Никол Маринова: 
В БУ „Слово“ в Оксфорд идваме в събота 

и помагаме на учителите – подготвяме и 
копираме материали за различните класове, 
когато трябва, отвеждаме деца, които закъс-
няват, от входната врата до класните им стаи, 
понякога правим видеоклипове или снимки 
на децата за страницата на училището в 
социалните мрежи. През седмиците, в които 
давам тези доброволчески часове, се научих 
да бъда по-търпелива и да водя разговори 
на нивото на малките деца, за да ги ангажи-
рам и забавлявам. Учениците са на възраст 
между 4 и 13 – 14 години и подходът трябва 
да бъде различен. Това беше ново и много 
интересно преживяване, което ми показа 
как всъщност да общувам с малки деца, 
някои от които не само почти не говорят, 
защото са срамежливи, но често не са добре 
с лексиката както на английски, така и на 
български. Много ми помага това, че самата 
аз съм учила в международно училище от 
VII клас, защото така мога да преминавам от 
английски на български според уменията и 
способностите на децата. Щастлива съм, че 
децата разбират, че сме там, за да помагаме и 
знаят, че могат да дойдат при нас за помощ и 
да ни се доверят. Освен това за мен е гордост 
да споделям в моя колеж „Сейнт Клеърс“, че 
има такова нещо като българското училище, 
което е нещо напълно уникално в Оксфорд. 

Какво е да си доброволец в училище в чужбина*

Антоанета НАЙДЕНОВА

През януари тази 
година се навърш-
ват сеем години, 
откакто за първи 
път отваря врати 
Българското учи-

лище „Слово“ в Оксфорд. То за-
почва с 15 – 20 деца, а сега в него 
се обучават на роден език общо 
85 ученици. Те са разпределени в 
класове според възрастта и владе-
енето на български език.

Екипът се състои от четирима 
учители, които работят с хъс, за 
да привличат все повече нови 
ученици. „Това, което ни отличава 
от другите училища зад граница, 
е, че при нас винаги е имало  
доброволци – още от създаването 
на училището. Имаме дългогоди-
шен контакт с българските студен-
ти от Оксфордския университет, 
които заради Брекзит намаляха. 
Но продължават да идват да ни 
помагат ученици от престижния 
колеж „Сейнт Клеърс“ –  разказва 

ръководителят на училището д-р 
Валентина Александрова-Кирова. 
– В колежа учат 16 – 18-годишни 
младежи от цял свят, които се под-
готвят за престижни университети 
като тези в Оксфорд и Кеймбридж. 
Всяка година в него се обучават и 
български ученици, които полагат 
изпит включително и по българска 
литература, оценката от който се 
включва в крайния бал за канди-
датстване в университет.“

Удобно им е, защото българско-
то школо се помещава в сградите 

на колежа. Освен това препода-
вателката им по БЕЛ в колежа 
– Теодора Петранова, е и учител 
по български език на учениците 
от гимназиалните класове в учи-
лището. Тя е и негов основател 
заедно с Валентина Александро-
ва-Кирова. Валентина преподава 
по история и в БУ „Иван Станчов“ 
към посолството ни в Лондон. Тя 
участва активно и в разработва-
нето на ученическо помагало по 
история на български, немски и 
английски език, което нагледно 
представя най-важните истори-
чески факти от ранното, същин-
ското и Късното средновековие 
в България, Германия и Англия. 
Така децата от неделните училища 
по-лесно могат да се ориентират и 
да видят през един и същи период 
в коя държава какво се е случвало. 

Историческото помагало е  
оформено и отпечатано от На-
ционално издателство „Аз-буки“.

Доброволците ходят в БУ „Сло-
во“ всяка събота и помагат при ра-
ботата с най-малките деца от пред- 

училищната група и учениците 
от I до III клас. Посрещат ги на 
входа и ги водят до техните стаи, 
разпределят материалите между 
децата, ксерокопират, при нужда 
превеждат на най-малките, които 
още не знаят добре български, 
какво трябва да направят, и т.н.  
„Подкрепата им е техническа, но 
ни е страшно необходима и сме им 
много благодарни“, категорична е 
директорката на училището. 

Тя добавя, че друг повод за 
гордост е откритият през миналата 
година филиал на БУ „Слово“ в 
Хай Уикъмб на около 30 мили от 
Оксфорд. Това се случва точно в 
разгара на COVID кризата, когато 
е много трудно да намерят поме-
щение под наем, но успяват и сега 
там учат 20 деца в предучилищна 
възраст и в началния курс на 
обучение, а по-големите ученици 
пътуват до училището в Оксфорд. 
Преподавател и ръководител на 
филиала е Анна Пирон. 

Всъщност повечето ученици на 
БУ „Слово“ пътуват до училището 

от по-близо или от по-далеч, като 
от Банбъри на около 25 – 30 мили 
или от Рединг на 40 мили, тъй 
като Оксфорд е много скъп град за 
живеене и българите предпочитат 
да живеят в околните населени 
места. Българската общност тук 
масово се състои от млади семейс- 
тва с по няколко деца. Затова е сил-
но и желанието им да поддържат 
любовта към българското. 

Извънкласните занимания се 
провеждат в два клуба – „Бъл-
гарски език чрез изобразително 
изкуство“, който е много полезен 
за децата, които не владеят добре 
родния език, тъй като обучението 
им се съчетава с много творчески 
занимания – рисуване, констру-
иране, апликации и други. Дру-
гият е по народни танци, песни и 
традиции.

„Най-хубавото е, че децата ид-
ват при нас с радост и гледат да не 
отсъстват от училище“, завършва 
Валентина Александрова-Кирова.

* Материалът е подготвен  
от Теодора Петранова и Валентина 

Александрова-Кирова – основатели  
на БУ „Слово“ в Оксфорд

Студенти и ученици 
помагат в „Слово“ 
От две години Българското школо в Оксфорд има филиал и в Хай Уикъмб

Тазгодишните доброволци от колежа „Сейнт Клеърс“, които помагат в Българско-
то училище (от ляво надясно) – Виктория, Никола, Виолета и Никол  

Валентина Александрова-Кирова,
директор
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ПРОФЕСИЯ РАДИОЖУРНАЛИСТ

Милена МИНЧЕВА

Не обичам шум, 
мръсни улици 
и грозни сгра-
ди. Не обичам 
некомпетентни 
хора, заели мяс-

тото на компетентни. Не обичам 
бездействието. Не обичам ти-
рамису. Не обичам да пътувам 
сама. Не обичам да не обичам.

Това е част от кратката ви-
зитка на един от най-обичаните 
гласове на „БГ радио“ – ак-
трисата Богдана Трифонова. 
Този февруари стават 20 годи-
ни, откакто води предаването 
„Стартер БГ“ заедно с колегата 
си Симеон Колев.

„По образование съм куклена 
актриса. Но се насочих към ме-
диите – започнах работа първо 
в телевизиите. В един момент 
работех в предаването „Кръгове“ 
в БНТ, което беше за култура – 
реших, че това не е моето място 
и трябва да си намеря друго. Бях 
много отчаяна и се чудех какво 
да правя. И тогава срещнах Ан-
на-Мария Тонкова. Тя ми беше 
съседка, с която бяхме приятели 
по кучета. Срещнах я в ужасен 
дъждовен ден, в който бях мно-
го отчаяна. И тя ми каза, че се 
създава ново радио (б.а – „БГ 
радио“), че правят конкурс и че 
тя не е човекът, който избира 
хората. Но понеже ме познава, 
смята, че бих могла да намеря 
себе си там“, отдава се на спо-
мени Богдана. Дотогава тя не е 
стъпвала в радио. Подава си до-
кументите и получава обаждане 
да отиде на интервю. 

„Не бях невероятен меломан. 
Колкото всички съм ходила 
на концерти, но не прекалено. 
Вечерта, преди да отида на 
интервюто, гледах по Нацио-
налната телевизия предаване 
за текстописеца Сашо Петров. 
Слушах внимателно. И си казах, 
че много ми харесва всичко, 
което е написал този човек като 
текстове. И така си дадох сметка, 
че това може би ще е моето мяс-
то“, спомня си Богдана зората на 
своята кариера като радиоводещ. 
И допълва, че със Сашо Петров 
вече се познават чудесно и дори 
са приятели. Нещо, което не си 
е представяла, че може да се 
случи. 

След като попада в радиото, 
се среща и с Владо Дайнов, кой-
то тогава е програмен директор. 
„За мен този човек и самото 
радио бяха наистина страшна 
нова емоционална вълна, която 
възприех. Попаднах в нещо 
като космически кораб. До този 
момент никога не бях влизала 
в радио студио. Още повече 
това беше частна радиостан-
ция, в която всеки сам си води 
предаването на голям красив и 
блестящ пулт с малки светли 
копченца“, разказва Богдана 
Трифонова.

Не крие, че през цялото си 
битие на радиожурналист не 
престава да се учи от Анна-
Мария Тонкова – журналист и 
музиковед. 

„И до ден-днешен тя продъл-
жава да бъде наша звездичка 

и човек, с който всеки ден си 
сравняваме знанията. Тя из-
ключително добре умееше да 
говори и да структурира, и ни 
правеше постоянно забележки 
за ударения, за нещо, което не 
е казано както трябва. От нея 
научих как и колко трябва да се 
говори, какъв е най-правилният 
изказ. Другият човек, от когото 
съм учила, е Владо Дайнов, раз-
бира се. Той беше изумително 
креативна личност. Тази силна 
творческа енергия, с която 
започнахме, никога няма да я 
забравя“, казва радиоводещата 
от БГ радио.

Една от най-силните рубрики 
в предаването „Стартер“, което 
води с колегата си Симеон Ко-
лев, е „Минидебат“. За нея 

получават 
постоянни 

комплименти от 
слушателите  

буквално всеки ден. „Това ме 
прави изключително щастлива, 
защото сме си уцелили хората! 
Слушателите ни са фантастич-
ни! Наскоро слушателка, която 
ни слуша в Скандинавските 
страни, ни се обади. И каза, 
че слуша дебата, пътувайки 
към работа. Отива в офиса и 
препредава какво е чула, за да 
продължи да го коментира с 
колегите си. Това наистина е 
подарък за нас. Една от пос- 
ледните ни теми например 
– „Кръг или квадрат“, звучи 
странно, на пръв поглед. Но 
задълбочава много във фило-
софия и психология. И успя 
да провокира слушателите. Те 
търсиха символики, обясняваха 
защо едното, защо другото. 
Беше страшно интересно. Ви-
наги се откриват невероятни 
гледни точки“, споделя Богдана 
Трифонова. И допълва, че ви-

наги се намират теми, по които 
със Симо спорят ожесточено, 
дори се карат. 

„Много сме различни и знаем, 
че нашите спорове са чисто ра-
ботни. И колкото и да спорим, не 
можем да го прехвърлим върху 
личностните ни отношения. 
Всичко това все пак е ефир. Това, 
че се палим толкова, е по-скоро 
да ни направи по-искрени пред 
слушателите, което е от огромно 
значение. Слушателя може да 
го спечелиш с искреност, неза-
висимо дали си на сцената, или 
пред микрофона в радиото“, ка-
тегорична е радиоводещата. Оп-
ределя себе си като позитивен, 
искрен и много самоироничен 
човек. А това по думите ѝ е голям 
плюс за всяка публична личност, 
независимо с какво се занимава. 

Богдана Трифонова признава, 
че често е изпадала в комични 
ситуации. „Смешните ситуа-
ции са много, а в радиото те 
са свързани с това, че в него 
няма визия. Има само звук. И 
това е нещото, което го прави 
изумително различно от другите 
медии. За мен радиото има из-
ключителна сила заради начина, 
по който може да се въздейства с 
думите и гласа. Най-силните об-
рази са в главата ни, а не когато 
ни ги показват. Преди 20 години, 
когато не бяхме популярни със 
Симо и хората не знаеха кой 
стои зад този глас, беше доста 
забавно. Отидохме на лятно тур-
не във Варна, първото ни такова. 
Предавахме на живо от центъра 
на града всяка сутрин и бяхме с 
нашия продуцент – мъж, с про-
грамния ни директор – мъж, с 
техническия ни директор – мъж, 
и Симо – другия водещ. Тоест аз 
съм единствена жена. Идва слу-
шател, поглежда ни всички мно-
го внимателно и казва: „А къде е 
Богдана?“. Тоест това, което той 
вижда, не е Богдана! Богдана 

изглежда по съвсем друг начин 
в неговите очи. Много пъти съм 
се шегувала, че гласът ми е 1,75 
висок и има дълга руса коса“, 
смее се радиоводещата.

Трифонова признава, че най-
голямото предизвикателство 
пред нея е постоянното ѝ жела-
ние да се учи, да знае и да може 
повече. Независимо с какво се 
занимава. Дава си сметка, че 
заедно с радиопартньора си имат 

невероятния шанс 
да се срещат с 

различни хора и да 
правят интервюта 
със забележителни 

личности. 

И определя това като подарък 
от съдбата. Затова всеки ден 
в предаването „Стартер“ има 
интервю с популярна личност. 
„Научила съм се да слушам, за 
да мога да продължа в темата, 
която човекът отсреща подава и 
би могъл да разказва и да търси 
интересното. Винаги си се пред-
ставям от другата страна, за да 
знам какво би било интересно на 
слушателите“, казва тя.

Може би повечето читатели 
познават Богдана и като ак-
триса, тъй като тя е завършила 
за куклена актриса. Връща се 
към тази професия 22 години 
по-късно. „Бях прекъснала 
тази своя страст, защото не 
смятах, че може да се случи 
отново. Просто бях тръгнала 
в съвсем друга посока. Но ето 
че се появи Здрава Каменова, 
с която направихме чудесен 
спектакъл заедно и някак си се 
отвориха вратите и на театъра. 
Сега съчетавам и двете“, казва 
в заключение актрисата. В пос- 
тановките тя играе със Здрава 
Каменова, Стефания Колева и 
други колеги.

Богдана Трифонова, радиоводещ:  

Радиото има 
изключителна сила
Слушателя може да го спечелиш  
с искреност, независимо дали си 
на сцената, или пред микрофона

ПО ГЛАСА ГИ ПОЗНАВАМЕ
Избрахме това заглавие, ува-

жаеми читатели, за настояща-
та рубрика на в. „Аз Буки”, защо-
то никое друго не е така близо 
до истината. И защото едва ли 
има българин, който да не е чувал 

техните гласове. Днес ви срещаме с един 
от най-обичаните гласове на БГ радио – 
Богдана Трифонова.
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Деница СТОЯНОВА

Някои от най-големите 
имена на класическата 
музика ще гостуват на 
Софийската филхармо-
ния през 2022 г. Верен на 
традицията, която наложи 
в последните години, ма-
естро Найден Тодоров – 
директор на националния 
оркестър, е поканил музи-
канти, защитили своя та-
лант на най-престижните 
световни сцени. Баланси-
раната програма на сезона 

дава възможност за среща 
с музикални шедьоври от 
барока до наши дни.

„Преди години, когато 
оглавих Софийската фил-
хармония, обещах, че в 
зала „България“ публиката 
ще види и чуе имена от 
световните сцени, които 
дотогава е гледала само 
по телевизията. Мисля, 
че удържах на думата си 
– споделя директорът на 
Филхармонията. – Във 
времена като днешните 
– на страх и разделение, 

съвсем логично е инсти-
туция като Софийската 
филхармония да носи лю-
бов и надежда. Такива са 
и нашите амбиции при 
съставянето на концерт-
ната програма“. 

Е д н а  от  т е м и т е  н а  
февруарските концерти е 
за любовта. Ще бъде пред-
ставена съвременната вер-
сия на Ромео и Жулиета 
– „Уестсайдска история“.  
В образователната програ-
ма „Фортисимо“ са включе-
ни три нови концерта: „Мо-

царт за деца“, „Сезоните в 
музиката“ и „Пътеводител 
на оркестъра за млади слу-
шатели“ на Бритън.

През февруари ще слу-
шаме Юлиан Рахлин – този 
път в качеството му на 
цигулар. Сред солистите 
на месеца са и Веско Еш-
кенази, флейтистът  Статис 
Карапанос и проф. Борис-
лава Танева, диригентите 
Найден Тодоров, Мартин  
Пантелеев и Себастиан 
Роланд.

Предстоят срещи с ви-

олончелиста Готие Капю-
сон, цигуларите Лидия 
Байч и Светлин Русев, 
флейтиста Еманюел Паю и 
младата българска  надеж-
да Емануил Иванов, както 
и с диригентите Вахан 
Мардиросян, Алесандро 
Круделе и Даниел Орен. 
През пролетта е гостува-
нето на забележителните 
пианисти Катя и Марел 
Лабек, световно призна-
тата кларнетистка Сабине 
Майер, диригентите Йорма 
Панула и Саша Гьотцел.

Сред най-очакваните кон-
церти са безспорно тези на 
виртуозите Рей Чен, Борис 
Березовски в компанията на 
Пламена Мангова, Светлин 
Русев, Евгени Божанов, 
Акико Сунаваи, Еманю-
ел Чекнаворян, легендите 
Мария Жоао Пиреш, Ше-
рил Милнс и Франсиско 
Арайза.

На 17 май ще се състои 
гастролът на Софийската 
филхармония във Виена, 
отложен заради локдауна в 
Австрия през 2021 година.

Сюрпризите на Софийската филхармония

Зина СОКОЛОВА

Няма музикант, 
който да не знае 
нейното  име . 
Фотографът Ва-
силка Балевска 
снима симфо-

нични и оперни концерти от 
десетилетия. А любовта към 
фотографията наследява от 
баща си.

„Той беше много голям лю-
бител фотограф. Беше учител, 
но освен това снимаше всичко, 
което се случваше в Троян, 
откъдето сме. Това беше през 
50-те години, когато силно 
се развива индустрията. До-
като беше жив, създаде ле-
топис на събитията в града.“ 
Тя е във втори клас, когато ней-
ният баща ѝ връчва широкофор-
матен любителски фотоапарат. 
Заръчва ѝ да снима разходките 
по баирите в Троянския балкан, 
където всяка събота ги извежда 
тяхната учителка. Така предава 
на дъщеря си страстта да снима. 
След като завършва гимназия, 
тя иска да следва история и 
руска филология във Велико 
Търново, но баща ѝ отклонява 
това нейно желание. Василка с 
плач пристига в София, за да 
се запише в Полиграфическия 
техникум. Тогава там фотогра-
фията се учи две години след 
завършване на гимназия. Из-
питите са доста тежки – освен 
изобразително изкуство се 
изучават химия, физика. Тези 
предмети са необходими като 
познание заради разтворите,  
с които се проявяват тогава 
филмите.

След като се дипломира, я на-
значават в тогавашния Институт 
по архитектура, където издържа 
само 6 месеца. Бързо разбира, 
че не може да работи затворена 
между четири стени. Затова 
напуска и постъпва в „Българ-
ска фотография“, наследник на 
Държавния фотоархив. Попада 
между асовете на родната фото-
графия, от които научава много. 
В началото снима политически 
репортажи, после се включва 
във всички теми, по които се 
работи. Тя и колегите ѝ доку-
ментират всякакви събития в 
спорта, туризма, селското сто-
панство, индустрията. Техните  

Да фотографираш 
музиката
Снимането в концертна зала също изисква виртуозност

Да запечаташ точния момент на сцената, е въпрос на професионализъм

Василка Балевска

снимки се ползват за оформяне 
на изложби, за панаири у нас 
и в чужбина, за културните 
ни центрове зад граница. Но 
най-много ѝ харесва да снима 
музикални събития.

„Аз без музика не мога – 
отсича тя. – Още като бях  
ученичка, майка ми се караше, 
защото радиото не спираше. 
Непрекъснато слушах музика. 
Пеех и в училищния хор с 
диригент  Иван Генков – от-
кривателя на Гена Димитрова. 
През 60-те и 70-те години на 
миналия век самодейността в 

Троян беше на много високо 
ниво. Читалището, основано 
през 1870 г., развиваше богата 
дейност. Самодейната оперета, 
основана през 1921 г., беше ре-
публикански първенец, духови-
ят оркестър – също. От училище 
ни водеха редовно на представ- 
ления. Тогава в града имаше и 
държавен театър. От оперетата 
ни излязоха известните певци 
Минко Босев и легендарната 
звезда на Музикалния театър в 
София Лиляна Кисьова. Има-
ше и държавен театър. Така от 
малка у мен се формира потреб-
ност да слушам музика. Заради 
интереса ми към историята пък 
се стремях да правя летопис на 
това, което се случва. По-късно, 
вече професионално, снимах 
всяка година Мартенските му-
зикални дни в Русе, Варненско 
лято, прегледа на оперните 
театри в Стара Загора.“

От 1980 г. Балевска едновре-
менно сътрудничи в сп. „Бъл-
гарска музика“ до закриването 
му през 1989 година. В трудни-
те времена след промените тя 
снима най-различни теми – об-

ществени и частни тържества, 
в детски градини и училища, 
партийни конгреси. Но нито за 
ден не губи връзка с музиката. 
И продължава на доброволни 
начала да снима музикални 
събития. 

„Когато излязох на свободна 
практика, много от музикан-
тите, които бяха лицето на 
България тогава, бяха все още 
живи – подчертава тя. – Успях 
да снимам всички добри ди-
ригенти и съответните големи 
музикални събития, на които 
те се изявяваха. Канеха ме и 
от Националния дворец на 
културата, където години наред 
снимах маестро Емил Чакъров 
и много от неговите снимки са 
мои. Именно той създаде Ново-
годишния музикален фестивал 
в НДК.“

След време случайно се сре-
ща с маестро Найден Тодоров 
на концерт и така започва едно 
дълго партньорство. Дириген-
тът има отношение към исто-
рията, към всяко музикално съ-
битие. И когато става директор 
на Филхармонията през 2017 г., 

я кани да работи там. Сега тя 
регистрира само дейността на 
Филхармонията, като се стре-
ми да улавя най-характерното 
за музиканта – диригент или 
солист.  

„Имала съм колеги без от-
ношение към музиката, които 
отиват на концерт, още в нача-
лото правят „щрак-щрак“ и си 
тръгват. Докато в сп. „Българска 
музика“ се научих да чакам 
до края на концерта, когато са 
най-интересните неща. Тогава 
се очаква да има бис, тогава са 
поклоните и е най-благодатно за 
снимане. Не преча на публиката, 
изпълнителят вече е спокоен. 
Техниката, с която работех 
тогава, беше много по-шумна, 
спусъкът на апарата – доста 
тежък. Щракането му дразне-
ше и публиката и смущаваше 
изпълнителя. Случило се е и на 
концерт майсторката  на цигул-
ката Дина Шнайдерман да спира 
изпълнението, докато от залата 
не напуска мой колега. Затова 
винаги питах изпълнителите 
– с повечето от тях се сприяте-
лих, в коя част от музикалното 
произведение да снимам. Сега 
техниката е безшумна, важното 
е много да не се движиш. Моя 
позната, голям меломан, посе-
щава всички концерти. Тя казва, 
че като гледа моите фотографии, 
„чува“ музиката от концерта. 
Значи съм успяла да пресъздам 
най-характерните мигове от му-
зикалното изпълнение. Приемам 
го като най-висока оценка.“

Василка Балевска е имала и 
много тежки моменти в личния 
си живот. Но тя и днес смята, 
че  благодарение на работата си 
и на музиката те са отминавали. 
А какво е отношението ѝ към 
снимането с телефони? Смята, 
че това е хубаво. Подчертава, 
че между любителите има много 
добри фотографи. Дава пример 
с актьора Владимир Карамазов, 
който е невероятно добър и 
улавя страхотни моменти. Има 
висококачествени мобилни апа-
рати, които правят много хубави 
снимки. Но те не вършат работа 
в концертните и оперните зали, с 
тях не може да се снима и близък 
план. Затова и в концертната 
зала все още най-добре се спра-
вят професионалните фотогра-
фи като Василка Балевска.
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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” (библиотеката), 
ул. „Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73.

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

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

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2022

Брой 48 (1550) 2 – 8 декември 2021 г. Година XXX. Под името „Аз-буки“ вестникът излиза от 10 април 1991 г.   Цена 1,50 лв.

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението -  
„Училищен преглед” - 1896 г.

Европа се нуждае от 
повече жени в науката, 
посочва нов доклад  
на Еврокомисията

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

Днес в броя
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Изследователят Петър Стефанов, 
организатор на  Експерименталната 
лаборатория по карстология  
към БАН, разказва за тайните  
на карста, който е и уникална 
природна лаборатория с оригинални 
подземни кабинети – пещерите
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Акад. Николай Денков, министър  
на образованието и науката: Големият 
проблем е, че сме бавни в реакциите 
към промените, които се случват около 
нас. Свързани са с инспектирането, 
атестирането, с това как ще се 
оценява добавената стойност

Българска академия на науките
www.bas.bg

По-модерни  
и по-иновативни
Национални програми увеличават обхвата  
и финансирането си

Министерският съвет одобри допълни-
телно 2 088 222 лева за подкрепа на инова-
циите в образованието и модернизацията 
на материалната база на училища. От тях 
1 682 170 лева се отпускат по Национал-
на програма „Иновации в действие“ за 
популяризиране и мултиплициране на 
добри иновации между образователните 
институции. Всяко иновативно училище 
сключва по два договора с други училища 
за взаимна мобилност. 

Общо 261 общински и 6 частни училища 
ще получат по 3710 лева за изпълнение на 
съвместни дейности. Други 263 общински и 
3 частни училища, които не са иновативни, 
имат сключен по един договор. Техните па-
кети са на стойност 2600 лева. Съвместната 

работа между училищата спомага за обмен 
на добри практики и идеи за провокиране 
на иновациите в образователния процес.

Правителството одобри и 406 052 лева 
по НП „Професионално образование и 
обучение“. Средствата се предоставят за 
14 общински професионални гимназии и 
средни училища за окончателни плащания 
по проекти за ремонт. С модернизирането 
на сградите учениците ще имат възмож-
ност да работят с най-новото техническо 
оборудване и да придобият професионални 
компетентности в реални трудови условия.

Правителството одобри и 6 058 630 лева 
за пристрояване, реконструкция и изграж-
дане на нови сгради на детски градини и 
учебни корпуси в училища. Средствата са 

за 31 училища и детски градини.
Общо 21 общини ще получат 6 051 121 

лева за финансиране на дейности в общин-
ски училища и детски градини. Останалите 
7509 лева са за подобряване материалната 
среда на Неврокопската професионална 
гимназия „Димитър Талев“ в община Гоце 
Делчев.

С одобрените средства ще се обезпечат 
дейности по Програмата за изграждане, 
пристрояване, надстрояване и реконструк-
ция на детски ясли, детски градини и учи-
лища 2020 – 2022 г. Изграждането на нови 
учебни сгради и корпуси ще съдейства и 
за организирането на едносменен режим 
на обучение в училище.

На стр. 3

Талантливите деца от трета група на ДГ „Пролет“ в Севлиево, под ръководството на музикалния ръководител 
Цветина Маринова, изпратиха с танци есента. „Децата ни са изключително талантливи. С четвърта група 

подготвяме програма за Коледните празници. „Сцена“ ще бъде нашият битов кабинет“, радва се на успехите  
на децата и на колегите си педагози директорката Виолета Василева

С
ни

м
ка

 Д
Г 

„П
ро

ле
т

“

Подкрепа
А

Младите учители имат нужда 
от подкрепа, за да останат в профе-
сията. Това е най-важният извод от 
проучване на Световната банка по 
поръчка на МОН. В."Аз-буки" го прави 
от години с рубриката Verba magistri.

Стряскащо звучат данните, 
че през 2016 г. едва около 10% от 
новоназначените в системата са 
останали в професията. Оттогава 
започва плавното повишаване на 
заплатите в сектора и резулта-
тът е, че през 2019 г. отпадналите 
преподаватели след първата година 
вече са 23%. Според авторите на из-
следването обаче този ефект може 
да е временен, ако не се вземат 
допълнителни марки за задържане на 
специалистите.

Защо младите учители не се 
задържат в професията? Причини-
те са най-различни – може да не са 
добре приети в училището, може 
да се сблъскват с много предиз-
викателства, за които не са били 
подготвени във висшето училище, 
да не знаят как се преподава на 
деца, които не говорят български и 
т.н. Коронавирусът допълнително 
усложнява положението. 

Сред краткосрочните мерки, 
предложени от Световната банка, е 
програма за въвеждане на начина-
ещи преподаватели в учителска-
та професия, предшествана от 
обучение на учителите наставници, 
както и постоянно повишаване  
на квалификацията им. 

Звучи чудесно, но за да не се 
получи поредното изливане на пари 
и раздаване на кредити на калпак 
без резултат, е необходим сериозен 
контрол. На входа и на изхода. От 
програмите, по които се подготвят 
учителите, мине се през фирмите, 
които организират квалифика-
ционните курсове, и се стигне до 
проверката в клас – прилага ли се на-
ученото от учителите в часовете 
и повишили ли са се знанията на тех-
ните ученици. Иначе ще продължи 
преливането от пусто в празно. Така 
че, да заложим на подкрепа за млади-
те учители, съчетана с контрол.

збучни 
истини

Антоанета НАЙДЕНОВА

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 година

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  
„Обучение по природни науки  

и върхови технологии
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

К

рез изследване на малки съдо-
ве в очите лекарите ще мо-
гат да предсказват риска от 
ранна смърт на човека, сочи 
ново проучване, публикувано 
преди дни в British Journal of 
Ophthalmology.

Въпреки че рискът от забо-
ляване и ранна смърт обикнове-
но нараства с хронологичната 
възраст, този риск може да ва-
рира доста сред хората на една 
и съща възраст. Тази разлика 
може да се обясни с „биологич-
ната възраст“ на човек, която 
за разлика от хронологичната 
върви с индивидуална скорост 
за всекиго в зависимост от 
няколко здравословни фактора, 
като специфични гени, когни-
тивни способности, кръвно на-
лягане и функция на имунната 
система.

Ретината и светлочувс-
твителни слоеве от нервна 
тъкан в задната част на око-
то са възможен индикатор за 
биологичната възраст на чо-
век, тъй като могат да дадат 
улики за риска от заболяване. 

В новото проучване изсле-
дователите се обръщат към 
техника, базирана на машинно 
обучение и изкуствен инте-
лект, която може да предскаже 
риска от смърт на човек чрез 
анализиране на биологичната 
възраст на ретината. Техният 
модел е създаден да учи подобно 
на човешкия мозък и анализира 
повече от 80 000 изображения 
на фундуса – вътрешната зад-
на повърхност на окото, която 
включва ретината. Те са по-
лучили изображения от близо  

47 000 души на възраст между 
40 и 69 години, съхранявани в 
Биобанката на Обединеното 
кралство. За да разберат дали 
моделът им е точен, те първо 
анализират повече от 19 000 
изображения на очното дъно, 
взети от повече от 11 000 
участници, които са в отно-
сително добро здраве. Идеята 
е, че биологичната възраст на 
ретината на тези хора трябва 
да бъде доста сходна с тяхна-
та хронологична възраст.

След това те използват мо-
дела, за да оценят останалите 
близо 36 000 снимки на очите 
на участниците, събрани за 
период от 11 г. И откриват, 
че 51% от участниците имат 
„разлика във възрастта на ре-
тината“ – разликата между би-
ологичната и хронологичната 
възраст – повече от 3 години.  
28% са с разлика от повече от 
5 години и 4,5% имат разлика 
от повече от 10 години. С дру-
ги думи, тези участници имат 
„по-стари“ очи в сравнение с 
хронологичната си възраст.

Тези, които са с по-големи 
различия във възрастта, имат 
от 49% до 67% по-висок риск 
от смърт по причини, различни 
от сърдечносъдови заболява-
ния или рак. С всяка една година 
увеличаване на разликата във 
възрастта рискът от смърт 
се увеличава с 2%.

„Тези открития предпола-
гат, че възрастта на рети-
ната може да бъде клинично 
значим биомаркер за старее-
не“, обобщават авторите на 
изследването.

осмическият телескоп 
„Джеймс Уеб“ най-накрая 
пристигна в новия си дом. 
След изстрелването му по 
Коледа и месец на разгръща-
не и сглобяване в Космоса, 
новата космическа обсерва-
тория достигна крайната си 
цел – място, известно като 
L2 и отдалечено от Земята 
на 1,5 млн. км.

„Насочването на телес-
копа към L2 е невероятно 
постижение на целия екип 
– каза мениджърът по пус-
кането в експлоатация на 
„Джеймс Уеб“ Кийт Париш на 
пресконференция, обявяваща 
пристигането. – Последните 
30 дни ги наричаме „30 дни 
на ръба“. Толкова сме горди, 
че преживяваме това. Но 
работата на екипа все още 
не е свършена. Най-доброто 
тепърва предстои“, допълва 
той.

Телескопът все още не 
може да започне научни из-
следвания. „Бебето още не 
е отворило очите си –  каза 
Джейн Ригби от Центъра за 
космически полети на НАСА 
„Годард“ в Грийнбелт, Мери- 
ленд. – Всичко, което пра-
вим, е да подготвим обсер-
ваторията за извършване 
на трансформативна наука. 
Ето защо сме тук.“

Все още има задачи, кои-
то трябва да се свършат в 
следващите няколко месеца, 
преди телескопът да е готов 
да надникне в светлината на 
най-ранната Вселена или да 
почне да „шпионира“ извън-
земните атмосфери на ек-
зопланетите, пише Science 
news.

„Това не означава, че има 
нещо нередно – казва астро-

номът Скот Фридман от 
Научния институт за косми-
чески телескопи в Балтимор, 
който управлява тази след-
ваща фаза от пътуването 
на „Джеймс Уеб“. – Всичко 
може да върви перфектно 
и все пак ще отнеме шест 
месеца от стартирането, за 
да бъдат научните инстру-
менти на телескопа готови 
за действие“, обобщава той.

Ч

актериалните инфекции, които не се повли-
яват от лечението, са водеща причина за 
смърт по целия свят. През 2019 г. антимик- 
робната резистентност е причинила ди-
ректно приблизително 1,27 милиона смърт-
ни случая, съобщават изследователи в  
сп. Lancet. Повече хора са починали от нелечи-
ми бактериални инфекции през тази година, 
отколкото от ХИВ или малария. Като цяло, 
бактериалната антимикробна резистент-
ност играе роля в приблизително 4,95 мили-
она смъртни случая в световен мащаб. 

Оценките се базират на анализ на бол-
нични, надзорни и други източници на данни, 
обхващащи 204 страни и територии, от 
международна група изследователи, наре-
чена „Сътрудници за антимикробна резис-
тентност“. Резистентността към два класа 
антибиотици – бета-лактами (които включ-
ват пеницилин) и флуорохинолони, стои зад 
повече от 70 на сто от смъртните случаи, 
причинени от резистентност. Тези лекар-
ства са опциите от първа линия за много 
бактериални инфекции.

Сред бактериите, отговорни за фатал-
ните резистентни към лекарства инфек-
ции, първите три са Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae и Staphylococcus aureus, установи-
ха изследователите. Тези патогени могат да 
причинят опасни инфекции в здравните заве-
дения при хора с отслабена имунна система.

В световен мащаб 64 смъртни случая на 
100 000 души са свързани с резистентни 
към лечение бактериални инфекции и 16,4 
смъртни случая на 100 000 души са причинени 
от такива инфекции, установи групата. По-
специално, Западна Африка, на юг от Саха-
ра, има най-високи нива на смъртност: 114,8 
смъртни случая на 100 000 души са свързани с 
бактериална антимикробна резистентност 
и 27,3 смъртни случая на 100 000 души се дъл-
жат на резистентност.

Б
Антимикробната 
резистентност

Телескоп изследва екзопланети

Очите разкриват 
биологичната 
възраст
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

27 януари – 2 февруари 2022 г.

www.azbuki.bg
1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

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

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

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

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

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

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

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

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

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Вестник „Аз-буки“

2. Цени за реклама на първа и последна страница – по договаряне
3. Влагане на стандартни вложки с тегло до 20 г – 80 лв. за 1000 бр.
4. 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 юли 2017 г.
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Брой 4, 27 януари – 2 февруари 2022 г.стр. II

Заглавието е на редакцията

Съдържание  
на сп. „Български език 
и литература“,   
кн. 4/2021:
ЕЗИКОЗНАНИЕ

Рефлексивно-дативни кон-
струкции с оптативно значение в 
българския език / Галина Петрова

Партиципиални и/или глагол-
ни морфеми / Десислава Дими-
трова

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
Структура на наратива в по-

вестта на Павел Вежинов „Бари-
ерата“ / Инна Гажева

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

стр. XV

Откъс от „Филологическото познание  
и изборът на специалност сред учениците 

от средното училище (анкетно проучване)“ 

Доц. д-р Елена Азманова-Рударска 
доц. д-р Лъчезар Перчеклийски 
Кристина Балтова-Иванова 
Цветелина Митова
Югозападен университет – Благоевград

В днешно време все по-често се чуват мнения, че 
хуманитаристиката загива. В частност това се отнася 
и за българската филология, която, освен че дава основни 
познания по роден език и литература, е и специалност, 
която формира професионално учители, журналисти, ре-
дактори, писатели и др. Дали българската филология е 
обречена да умре като неактуална, ненужна, нежелана, 
пренебрегвана и подценявана, или по-скоро филологиче-
ското познание се позиционира като високоакадемично, 
класическо и по тази причина е дистанцирано от учени-
ците, недоразбрано и изтикано в покрайнините на уче-
ническите интереси?

Настоящата статия има за цел да полемизира 
въпроса как учениците определят приоритетно отдел-
ните дисциплини, как подхождат към различните видове 
познания в перспектива и каква е мотивацията им в 
бъдеще да се занимават с проблемите на българския език 
и литература.

Като се опира върху анализа на резултатите от 
анкетата, настоящата статия предлага да се обмис-
лят алтернативни подходи на убедителна мотивация за 
привличане на студенти към хуманитарните науки, и 
по-специално към езиково-литературния и културен ас-
пект на познанието.

1. Анкетата
В рамките на проекта „Езикови и литературни 

компетентности на учениците от средното училище. 
Мониторингово изследване“ (2015 г.), финансиран от ЮЗУ 

Добра практика  
на взаимодействие 
средно училище – 
университет

zimierz Chroszczewski, a Pole and the son of an Austrian national, who began his studies 
at the institute in 1911. The same step was made by Zygmunt-Marjan Grześkowiak, an-
other Polish student and a German national. These examples indicate that Polish youth 
did not view the Austrian-Hungarian or the German Empire as their fatherland, while 
Bulgarian students identified strongly with Bulgaria.

1.4. After extensive research, we found in the archive collection of the Kyiv Insti-
tute of Commerce two more pieces of information related to Bulgaria.

Firstly, a resident of Bulgaria was Svitozar Drahomanov who completed the full 
course of studies at the Kyiv Institute of Commerce in 1909 – 1915. In the Ukrainian con-
text, he was an interesting figure. The son of Mykhailo Drahomanov, a prominent Ukrain-
ian historian and one of the first professors of the Sofia University (Iakimova 2019), he 
was also active in the Ukrainian national liberation movement of the early 20th century. 
The personal file of Svitozar Drahomanov contains a copy of his birth certificate stating 
that he was baptized in September 1884 in Sofia. This points to the previously unknown 
fact of Mykhailo Drahomanov’s stay in Bulgaria as early as 1884, long before he moved 
there permanently in 1889.

It should be noted that Svitozar Drahomanov entered the Kyiv Institute of Com-
merce at the same time as Nikolov, in July 1909. This means that they could well meet 
and communicate.

Пълния текст четете в „История“, кн. 4, 2021 г.
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Стихосбирката „Истерични вее-
ри“ и предговорът на Теодор Ча-
кърмов / Олга Савеска

МЕТОДИКА
Фолклорът в контекста на ли-

тературното обучение (според 
действащата учебна програма по 
литература за V клас) / Венцислав 
Божинов

Преподаването на манифеста  / 
Ирена Димова

Филологическото познание 
и изборът на специалност сред 
учениците от средното училище 
(анкетно проучване) / Елена Аз-
манова-Рударска, Лъчезар Перче-
клийски, Кристина Балтова-Ива-
нова, Цветелина Митова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО 
УЧИЛИЩЕ

Насърчаване на грамотност-
та и четенето в началния етап на 
основната образователна степен / 
Христина Гергова

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
Conference Report on the 

International Academic Conference 
Word and Ideologies, Plovdiv 
University, 20.05 – 21.05 2021 / 
Vesela Ganeva, Iliya Tochev

„Неофит Рилски“ – Благоевград, се проведе анонимна ан-
кета с общо 267 ученици от XI и XII клас в средни учи-
лища в Западна България (Благоевград, Банско, Враца, 
Дупница, Кюстендил, Перник, Сандански и др.), без да 
бъде правен предварителен подбор на училищата според 
тяхната профилираност. 

Част от задачите в тази анкета бяха да се про-
учи мнението на учениците по отношение на техния 
интерес и мотивация да изучават специалността „Бъл-
гарска филология“.

На учениците бяха предложени общо 10 въпроса. 
От тях 9 дават възможност за избор между четири и 
повече възможности, а 1 предполага изцяло свободен от-
говор. При затворените въпроси учениците можеха да 
отбележат повече от един отговор, както и да дадат 
допълнителни пояснения за мотивите на своя избор.

Въпросите могат да бъдат обединени в четири 
групи. 

1. Степен на мотивация за учене.
2. Желание за изучаване на българска филология и/

или някаква друга хуманитарна специалност.
3. Причини за липса на мотивация за учене.
4. Желание за следване и реализация в друга об-

ласт на висшето образование, различна от ху-
манитаристиката.

2. Степен на мотивация за учене 
Мненията на учениците по този проблем бяха 

провокирани чрез въпрос № 5 („Каква е мотивацията 
ви за посещаване на учебните занятия в гимназията/
средното училище?“). Отговорите могат да се обобщят 
така.

Отговор (а) – „Гимназията е необходимо стъпало 
за кандидатстване в университет“, са посочи-
ли общо 135 души, като 35 от тях са посочили 
и отговор (б).

Отговор (б) – „Искам да натрупам знания, които 
да са ми от полза в живота по-нататък“, е 
посочен от общо 157 ученици. 

Отговор (в) – „В училището се срещам с прияте-
ли, имам социални контакти“, е посочен общо 
54 пъти.

Отговор (г) – „Не съм мотивиран. Губя си вре-
мето, защото знанията, които получавам в 
училище, могат да се получат и от други из-
точници“, е посочен от най-малко ученици – 25. 

По-голямата част от анкетираните са предпо-
чели комбинация от два, а понякога и три отговора. От 
изнесените по-горе данни се вижда, че надделява мне-
нието, че училището е мястото, където се получават 
знания, които да послужат по-късно при следването в 
университета и бъдещата професионална реализация. 
Оказва се, че авторитетът на средното училище като 
институция е все още запазен и основната му функция 
– да осигурява полезни знания – продължава да е акту-
ална. Близка по численост е групата на тези, които 
виждат училището като необходимо стъпало в образо-
вателната система. Интересно е да се отбележи, че 
учениците, избрали един от първите два отговора, оч-
ертаващи необходимостта и желанието за знания, или 
пък комбинация от тях, са много повече от тези, при 
които липсва мотивация за учене. Сравнително малко 
са и учениците, които виждат ролята на училището 
предимно като място за срещи и запознанства с при-

tute’s administrative office to issue him a student certificate which he wanted to send to 
the Bulgarian Ministry of War. He was motivated, most probably, by his desire to com-
plete the studies, which he did not want to interrupt with military service, and by the 
planned changes in his personal life. In July 1914 he married.

On July 28, 1914, the day when World War I began, Nikolov asked the director of 
the Kyiv Institute of Commerce to send his birth certificate “to the church of the village 
of Sviatoshyn, because it is necessary for my marriage”. His request was granted.

On February 5, 1915, Nikolov asked the administrative office of the institute to 
plead with the Kyiv governor that his permit of residence in the Russian Empire be pro-
longed, for it was due to expire “in the first part of February”. As soon as February 10, 
1915, the institute sent a corresponding request to the chancery of the Kyiv governor.

However, on June 15, 1915, Nikolov requested that the director of the institute 
Dovnar-Zapolskiy “returns me my national (Bulgarian) passport […] in view of my inten-
tion to return to my home country.” This request must have been due to the increasingly 
difficult living conditions in Kyiv caused by the growing social and economic crisis (2014, 
The Great War: 378 – 406). One may also suppose that by the time, it was patently clear 
that Bulgaria would side with the Central Powers in the war against the Russian Empire. 
Therefore, Nikolov wanted to make it to Bulgaria in time to avoid possible repressions 
as enemy alien. The probability of repressions was quite real, as demonstrated by the 
fate of German and Austrian-Hungarian subjects caught by the war within the borders of 
Russia. These repressions included both centralized legislative measures against enemy 
aliens (1914. Laws and regulations based…) and public harassment of naturalized immi-
grants from enemy countries, especially among university professors. For example, in the 
autumn of 1914 a bullying campaign was organized against Friedrich Knauer, a German 
and a native of the German Empire who was a professor at St. Volodymyr University in 
Kyiv, as well as against other university professors of German origin (Korotkyi & Ulyano-
vskyi 2000, 650 – 670). Similar events took place in other higher education institutions 
of Kyiv. Sometimes they were initiated by jingoes from among the faculty. For example, 
in the Kyiv Institute of Commerce one of the officials filed a report suggesting that the 
librarian N.L. Ernst should be fired solely on the basis of his being a German. The ex-
traordinary laws adopted for the duration of the war emergency demanded the dismissal 
of all university students who were natives of enemy countries (1914. Laws and regula-
tions based…). For example, the Kyiv Institute of Commerce had to dismiss 14 students 
who were subjects of the German and Austro-Hungarian Empires.

All in all, there is no doubt that the beginning of the war and especially Bulgar-
ia’s accession to the coalition opposing Russia (on October 11, 1915) boded no good for 
Nikolov.

As early as September 19, 1914, Nikolov filed with the administrative office of the 
Kyiv Institute of Commerce a request that “on the basis of my national passport, my 
last name in all my documents should be supplemented with ‘Trufeshev,’ for my residence 
under the name of ‘Nikolov’ may lead to misunderstandings.” Considering the fact that by 
the autumn of 1914, Bulgaria had not yet entered the war, this request must have been a 
reaction to the surge of chauvinism in the Russian Empire and the resulting widespread 
hostile sentiments against foreign nationals. For this reason, Nikolov wanted to “Russify” 
his last name. At the time, this was typical for foreign students studying in Russia as well 
as for representatives of ethnic groups that faced discrimination in the Russian Empire. 
For example, the grandfather of Vladimir Vysotsky, a famous Russian actor, who studied 
at the Kyiv Institute of Commerce around the same time as Nikolov, requested that his 
first name and patronymic be changed from “Volf Shliomovich” to “Vladimir Semionovich”. 

The documents from Nikolov’s personal file indicate that he continued his studies 
through the first half of 1915. The last documents in the file date from the summer of 
1915, shortly before Bulgaria entered the war on the side of Russia’s enemies. The file 
itself is located in the inventory comprising personal files of students who failed to com-
plete their studies. Therefore, it is quite possible that Nikolov was dismissed from the 
institute under the war-time laws against enemy aliens. According to Bulgarian scholars, 
1915 was the last year of studies for most Bulgarians who pursued their education in the 
Russian Empire (Kozhukharov 2009, 32). The same must have happened to Nikolov. It is 
to be noted that for Nikolov there was a different way out, which he discarded. At the 
beginning of the war some students of the Kyiv Institute of Commerce, who were of Slavic 
origin but came from countries now hostile to Russia, applied for naturalization in the 
Russian Empire. For example, in August 1914 such an application was filed by Artur-Ka-
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ятели. Това ни насочва към скритата криза в българското училище, което се превръща все 
повече във функционално и все по-малко в обществено организиращо пространство. Неговата 
абдикация от обществената проблематика пряко влияе както върху социалната ангажира-
ност, така и върху социално значимите неща. Приоритетът на училището като обществе-
на институция е тотално снижен, което се изразява във факта, че все по-често се срещат 
незрели социално студенти, неизраснали обществено и немотивирани в действия към укреп-
ване на общността. Тази функция частично би могла да се поеме от университета, но като 
цяло, именно той претендира да дава необходими знания, без да се ангажира обществено. 
Видно е, че за да се промени нещо и това поколение да бъде приобщено към социалните пот-
реби, е необходимо университетът да си взаимодейства по-тясно с училището в изгражда-
нето на обществени ориентири. С други думи – да внушава и да възпитава, защото именно 
социалните отговорности способстват за националната идентичност. А тази национална 
идентичност е пряко свързана с процеса на опознаване и усвояване на българския език и ли-
тература като фундаментални за младото поколение, без значение на научните интереси.

3. Българска филология 
Проучването на мнението на учениците бе специално съсредоточено върху тяхната 

нагласа и готовност да изучават българска филология – самостоятелно или в съчетание с 
други хуманитарни и нехуманитарни специалности. Така отговорите на въпроси № 7 и № 8 
дадоха представа не само за това какво предпочитат да учат учениците, но и индиректно 
очерта мястото на специалност „Българска филология“ сред другите хуманитарни науки. 

Освен че разкриха интереса на обучаемите към изучаването на родния език и литера-
тура, резултатите от анкетата дадоха отговор и на въпроса с кои специалности може да 
се съчетае българската филология.

Въпрос № 7 – „Към кои сфери на знанието проявявате интерес?“, предлага 18 форму-
лирани отговора, както и опция „друго“, в която учениците могат да посочат конкретна 
специалност, липсваща в предложенията. Готовите отговори включват история, география, 
български език и литература, чужди езици, философия, психология, културология, педагогика, 
право, изобразително изкуство, музика, спорт, математика, физика, химия, биология, ме-
дицина. Поради възможността учениците да дават повече от един отговор, този въпрос се 
оказва изключително дискусионен. 

Оказва се, че най-голям е интересът към чуждите езици (126 души са посочили този 
отговор). На второ и трето място са съответно български език и литература (98 ученици) 
и география (82 ученици).

Въпрос № 8 – „Какво искате да следвате?“, дава възможност за свободен отговор и 
предлага опцията да се изброят три желания. В този смисъл той допълва, но и прецизира 
отговора на въпрос № 7.

Най-голям брой ученици имат желание да учат медицина (53), което е в унисон с 
новите тенденции и процеси в България. Следва друга специалност със силно приложен ха-
рактер и социална отвореност – икономиката. Общо 50 ученици посочват класическата ѝ 
форма като желан избор. Ако към това се прибавят и резултатите от малко по-хибридната 
специалност „Туризъм“ (11), икономическият профил измества категорично всички останали 
със завидния резултат от 61. Популярната в близкото минало специалност „Право“ е първо 
предпочитание за 27 ученици, с което остава на трето място. 

Филологията се нарежда на четвърто място сред всички посочени специалности. За 
различните аспекти на филологическото познание има общо 29 посочвания, като за българска 
филология са 4, за английска филология – 14, а общото наименование „чужди езици“ са посочи-
ли 6 студенти. В отворените отговори прави впечатление присъствието на по-специфични 
и нетрадиционни за българската образователна система филологии като скандинавистика, 
японистика, арабистика и иранистика.

Вижда се, че фундаменталните науки, една от които е и филологията, отстъпват 
място на приложните и социалните науки. Например историята е посочена само веднъж, но 
археологията присъства 4 пъти, което поставя историческото познание на 3 място сред 
хуманитарните специалности. 

Науките от профил „Гражданско образование“ дължат своята популярност най-вече на 
психологията (11 ученици), философията (7) и социологията (6). Накрая в класацията са из-
куствата с 10 избора. Посочени са специалностите „Актьорско майсторство“ (4), „Живопис“ 
(2), „Фотография“ (1) и „История на изкуството“ (1).

Изненадващо и неотговарящо на съвременната ситуация, педагогиката събира само 8 
желания. Тук е важно да се подчертае, че повечето от учениците са направили ясна разлика 
между филологически и педагогически специалности. 

Сред природните науки са посочени само математика (2 пъти), географията (3) и 
биологията (6). Интересът на анкетираните към инженерните специалности също е изклю-
чително слаб – с най-много избори е архитектурата (5 желания). Изцяло отсъстват така 

indicated that he had not paid in full even the first semester of his studies, so his dismissal 
was inevitable. In fact, it was quite a common story for the students of the Institute of Com-
merce, who were, in general, rather poor. This is evidenced by many similar cases involving 
other students of the institute. For example, Svitozar Drahomanov, whose case will be dis-
cussed below, during his study at the same institute had to apply repeatedly for tuition fee 
waivers. Analyzing the proportion of personal files of students who completed the full course 
of studies and of those who were dismissed (mostly for failing to pay the fees), one can see 
that the latter are much more numerous and comprise four inventories of the institute’s 
archive collection, while the former make up only two considerably smaller inventories.

Dire material situation of students in the early 20th century Kyiv led to the emer-
gence of numerous student fraternities whose main task was to help out their members. 
In the Kyiv Institute of Commerce, a special student organization existed focused on 
providing financial support to its members – The Society for Assistance to Students in 
Need (1910, Report of the Society…). Therefore, Nikolov’s plight was quite typical. At the 
time, a large part of university students in the Russian Empire faced severe financial 
difficulties, as emphasized by many scholars studying the history of higher education 
(Iwanov 1999, 2002; Krugliak 2011, 2015; Posokhov 2013).

The same follows from the contemporary statistics. According to a questionnaire 
distributed in 1913 among the Kyiv students, 72% of the respondents declared a monthly 
income of less than 30 rubles. Based on the personal files of students of the Kyiv Insti-
tute of Commerce, it can be concluded that the average monthly rent paid by students 
for their housing in Kyiv varied between 6 and 12 rubles. Besides housing, students had 
to pay some 5 – 15 rubles a month for food.

This means that students from beyond Kyiv had to spend 11 – 27 rubles a month 
for housing and food. Given a typical monthly budget of less than 30 rubles, they had 
almost no money left for anything else. When something extraordinary happened like a 
theft of their property or an illness, they ended up in a very dramatic situation. This 
was the case, above all, with students from beyond Kyiv. The further from Kyiv was their 
place of origin, the more difficult it was for them to get any assistance. So, obviously, 
the number of Bulgarian students in Kyiv universities and institutes could not be high. 
Quite understandable are also the dire conditions in which Nikolov found himself. Even 
if he received any funds from his relatives in Bulgaria, a considerable percentage was 
eaten up by money transfer costs.

1.3. The documents from Nikolov’s personal file that have to do with his second pe-
riod of study in the Kyiv Institute of Commerce (in 1912 – 1915) show the ways in which 
his destiny was influenced by the two Balkan Wars and the World War I. Considering that 
he was an “average” Bulgarian, some conclusions regarding his life can well be applied to 
the Bulgarian society as a whole.

On January 12 and June 11, 1912, Nikolov requested the board of the Institute to 
issue him a regular student’s certificate. He needed it in order to send it to the Bulgar-
ian Ministry of War and to “obtain a military draft deferment.” But as soon as June 14, 
1912, he requested “a certificate stating that the Institute has no objections against my 
departure abroad,” hich he received the very next day.

On September 24, 1913, Nikolov sent to the board of the Institute a request “to 
enroll me again as a regular student.” He explained the abandonment of studies in 1912 
by the difficult situation of his native country: “In consequence of the events in the Bal-
kans, I as the native of Bulgaria had to […] depart to my homeland where I enlisted in 
the army and served until the end of this past August”. The available lists of Bulgarian 
army officers suggest that Nikolov did not receive an officer rank (Таnschev 2013, 111). 
Therefore, he must have fought in the war as an ordinary volunteer, especially given the 
fact that he had no military training.

According to the documents at hand, he served in the Bulgarian army from the 
middle of 1912 till the summer of 1913. This period corresponds to the two Balkan wars 
that lasted, respectively, from October 1912 till May 1913 and from June till July of 1913 
(Yarovyi 1996, 31 – 36). It is well known that it is the youth that spearheads all social and 
political processes, and Nikolov’s patriotic attitude may help us understand why Bulgaria, 
despite its defeat in the Second Balkan War and World War I, survived and preserved its 
territorial integrity. For Nikolov as an “ordinary” person reflected the widespread senti-
ments of the younger generation of Bulgarians.

In October 1913, by the decision of the board of the Kyiv Institute of Commerce, 
Nikolov was reinstated as the student. In December 1913, he again requested the insti-
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масовите в миналото класически инженерни специалности, а също така и аграрните и бо-
таническите науки.

Голям интерес има към специалностите, които дават някакви компютърни умения 
(информатика, софтуерно инженерство, програмиране, графичен дизайн, компютърна ани-
мация) или имат важно място в съвременния обществен живот (мода, фотография, връзки с 
обществеността, регионално развитие и политика и др.

Въпрос № 9 от анкетата поставя акцент както върху мотивацията, така и върху 
осъзнатия избор. На въпроса „Защо искате да следвате в посочената от вас специалност?“, 
учениците отговарят с голяма категоричност, макар и изборът им да се ръководи от все 
още непрецизирани решения.

В коментара на мотивите за избор на конкретни специалности учениците са посочи-
ли няколко фактора, сред които водещ е чисто интелектуалният интерес към определена 
наука (103 отговора). Важно място има и социалната функция, включваща размера на тру-
довото възнаграждение (84); възможностите, които предлага за развитие и реализация (76); 
и престижността ѝ сред обществото (62). 

Този въпрос разкрива, че учениците кандидатстват подчертано по интереси, но го-
ляма част от тях се съобразяват и с възможностите, които дава специалността след 
завършване. 

Като се съобрази с желанието на учениците за търсене на атрактивност, инова-
тивност и оригиналност, екипът на проекта потърси варианти за представяне на фило-
логическото познание по по-интересен и достъпен начин. Така бяха подготвени теми за 
провеждане на публични семинари в училищата.

4. Литературно-езикови семинари
Тези теми/публични лекции бяха предложени в едно от училищата, в които се проведе 

анкетата. С разрешението на директора – Лиляна Минкова, и с активното съдействие на 
учителския колектив, по-конкретно учителите по български език и литература – Борислава 
Стефанова, Емилия Михайлова и Ирина Копаранова, семинарът се проведе в СУ „Отец Паис-
ий“ – Самоков, с ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас. 

Ето и темите, които бяха представени в рамките на семинара.
ІХ клас
1. Старогръцкият трагически герой според теорията на Аристотел (Бойка Илиева).
2. Старобългарските азбуки (Лъчезар Перчеклийски).
3. Приносът на старобългарската литература в културата на Европа (Елена Азма-

нова).
Х клас
1. Романтизмът на Дюма (Бойка Илиева).
2. Паисий Хилендарски и неговата „История“ (Андрей Бобев).
ХІ клас
1. Бунтът на „чичовците“ (повестта „Чичовци“ и романът „Под игото“) (Стилиян 

Стоянов).
2. Модернизмът на Славейков и европеизирането на българската литература (Елена 

Азманова).
3. Димчо Дебелянов – образи и послания във фронтовата лирика на поета (Цветан 

Ракьовски).
4. Пейо К. Яворов – творчески портрет (Цветан Ракьовски).
ХІІ клас
1. Човекът и светът в „Моторни песни“ на Никола Вапцаров (Стилиян Стоянов).
2. Женската греховност в разказа „Албена“ на Йордан Йовков (Стилиян Стоянов, Бо-

рислава Стефанова).

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 4, 2021 г.

interesting history. Since the beginning of the 19th century, it had its own educational 
institutions, and at the end of the century it entered the path of rapid economic devel-
opment. A railway was laid to the town, and in the early 20th century, a sugar mill was 
built there, the largest one on the Balkans. This could be one of the factors that prompted 
Nikolov to seek education in economics.

Nikolov completed his primary education in a three-year school in his native town 
of Gorna Oryakhovitsa. In 1903, he began his studies at the Volhynian theological sem-
inary in Zhytomyr. He studied there until 1909, completing a full course with “excellent 
conduct” and grades from “3” to “4”. His move to Ukraine must have occurred sometime 
before 1903.

The very fact that he completed his secondary education in the Russian Empire 
means that he had mastered the Russian language, which, obviously, helped him to enter 
the Kyiv Institute of Commerce and to pursue his higher studies. The same factor played 
a positive role in the case of other Bulgarian nationals who studied at the universities 
of the Russian Empire. Just like today, language skills had great influence on the study 
results of those pursuing higher education abroad.

1.2. The personal file also contains information about Nikolov’s study at the Kyiv 
Institute of Commerce in 1909 – 1915. These years of his life were marked, first of all, by 
financial difficulties and attempts to avoid military conscription.

On July 29, 1909, still residing in Zhytomyr, Nikolov wrote a letter to the Kyiv Insti-
tute of Commerce, asking for enrollment as a regular student. This means that he entered 
the institute right after he graduated from the Volhynian seminary.

Almost immediately after enrollment Nikolov applied to the director of the Kyiv In-
stitute of Commerce for a certificate to attest that he was a regular student. According to 
the practice that was typical for the period, he planned to send the certificate to the Bul-
garian minister of war in order to get a military draft deferment. Similar applications can 
be found in personal files of other students as well. The archive collection of the Institute 
of Commerce includes a whole file with documents regarding student draft deferments.

Nikolov’s enrollment in a private commercial institute was quite understandable 
not only in view of the growing importance of business in social life, but also given the 
fact that during enrollment in public universities candidates faced numerous restrictions 
which were absent in the case of private educational institutions. This fact, which had to 
be taken into consideration by Bulgarians studying in the Russian Empire, has already 
been noted by Bulgarian historians (Kozhukharov&Najmuchin 2011, 37).

The first period of Nikolov’s study in the Kyiv Institute of Commerce was rather 
short and ended on February 1, 1910. That is, he studied little more than one semester. 
Other documents in the file demonstrate that the principal reason for a break in his 
studies were financial difficulties. 

On September 19, 1911 Nikolov wrote a letter to Mitrofan Dovnar-Zapolskiy, the 
director of the Kyiv Institute of Commerce. He informed that he was in Bulgaria (the 
letter had been sent from his native town of Gorna Oryakhovitsa) and that he had man-
aged to “obtain a scholarship from the Bulgarian government”. However, to finalize the 
matter with the scholarship he needed a certificate of enrollment, which he asked Dov-
nar-Zapolskiy to provide him. At the end of the letter, Nikolov mentioned that in 1910 
Dovnar-Zapolskiy “wanted to entrust me a business to settle with your niece in Sofia.” 
This short phrase reminds of the fact that Dovnar-Zapolskiy himself spent a part of his 
childhood in Bulgaria (in 1886) with the family of his elder brother who was an official in 
the Bulgarian government (Lebedeva 2017, 8) and that some of his relatives still lived in 
that country. This is yet another piece in the mosaic of early 20th century Ukrainian-Bul-
garian relations.

According to the postmark, Nikolov’s letter, dated September 19, 1911, arrived to 
the Kyiv Institute of Commerce on October 5. This is indicative of the speed of mail be-
tween Bulgaria and Kyiv at the beginning of the 20th century.

In response to his request, Nikolov received a certificate stating that he had been 
enrolled as a regular student of the Institute from September 1909 till February 1, 1910, 
“when he was dismissed for non-payment of tuition fees,” and that after the settlement of 
his debts he might be reinstated.

Two months later, in November 1911, Nikolov asked the board of the Kyiv Institute 
of Commerce to reinstate him as a student. He committed himself to pay off 100 rubles as 
a part of the debt that led to his dismissal and asked for rescheduling of the remaining 85 
rubles. The board agreed to reinstate him on the terms he offered. The size of Nikolov’s debt 
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Откъс от „Създаване и история  
на Виенския педагогиум“

Димка Иванова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Трудности, съпътстващи установяването 
на институцията

В предговора към своята книга „Учителската ака-
демия на град Виена“, издадена през 1873 г. във Виена, 
Дитес пише: „Във Виена, макар и не много отдавна, беше 
отворена една уникална, единствена по рода си инсти-
туция, чиято цел е да даде редовно обучение и учителска 
правоспособност на младежи и мъже, които вече са поло-
жили държавен изпит и са демонстрирали способността 
да преподават в началните училища“ (Dittes 1873).

Решението за отварянето на Виенския педагоги-
ум се взема през 1864 г. от общинския съвет на Виена, 
който се състои от 120 души, избрани от гражданите 
на града. По принцип общинският съвет на Виена про-
вежда две публични пленарни сесии седмично, на които се 
разглеждат всички важни въпроси, свързани с живота на 
града. Самият съвет се разделя на правен раздел, финан-
сов раздел, училищен раздел, раздел за строителство и 
т.н. Редът за вземане на решения включва провеждането 
на специални дискусии, последвани от обсъждане и взе-
мане на решения на пленарно заседание. Уви, било рано 
за радост след вземането на това иначе добро решение. 
Правителството се противопоставя на доброжелател-
ните намерения на общинския съвет. Започва дълга бор-
ба между двете страни. От едната страна застават 
правителството и църковният клир, а от друга – общин-
ските съветници на Виена и Либералната партия. 

След две години съветниците вземат надмощие. 
На 29 август 1866 г. общинските съветници и градските 
първенци се поставят в услуга на знанието. На 25.09.1866 
г. те записват следното изложение: „Вследствие на ми-
нистерско решение от 18.09.1866 г. се взема решение, 
предизвикано от желанието на общинските съветници 
и с указ на правителството се решава да се направят 
постъпки за обособяване на педагогически институт и 
според тук подписаните съветници да се допусне назна-
чаване по конкурсен начин на директорство и учител-
ство на съответната институция“.

Съдържание  
на сп. „Педагогика“,  
кн. 6/2021: 
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The documents from Nikolov’s personal file, that 
have been preserved in the Kyiv City Public Archives 
and have so far remained untapped by scholars, pro-
vide some valuable information about how the global 
developments of the early 20th century impacted the life 
of an ordinary Bulgarian. These documents became the 
basis for the present research.

Methods 
The study employs general academic methods (ob-

jectivity, analysis, synthesis, induction, deduction etc.)  
as well as special methods (historical-genetic, histori-
cal-comparative, and prognostic) proper to history.

Theory 
The early years of the 20th century were of criti-

cal importance in the history of all European countries, 
determining their later historical trajectory. Therefore, 
a thorough study of all aspects of this period will be 
of special interest as a means to explain its influence 
on the subsequent development of individual European 
countries and the European civilization as a whole. 

At the turn of the 20th century, economics as-
sumed ever greater importance in social life. This led to 
a more active development of economic education. The 
demand for such education grew steadily as ever wider 
strata of the population became involved in modern 
economy. That is why we focused our study on the stu-
dents of the first Ukrainian higher learning institution 
in the field of economics – the Kyiv Institute of Com-
merce. Among some 30,000 personal files of its students 
preserved in the collection of the Institute of Com-
merce in the Kyiv City Public Archives, we looked for 
those which might belong to the natives of Bulgaria. 
The personal files in the relevant collection are organ-
ized simply in alphabetical order, so the only feasible 
method was to look for Bulgarian-sounding surnames. 
After studying these files for some 10 years, we man-
aged to identify only one student coming from Bulgar-
ia. However, even the documents related to this single 
person shed some light on the situation of a Bulgarian 
national in the Russian-dominated Ukraine at the turn 
of the 20th century.

Quite naturally, the most important part of the 
story are the circumstances of the Bulgarian’s study in 
Kyiv and the impact that the World War I had on his 
destiny. After more archive materials of the same kind 
are identified, they may be used to analyze the devel-
opments in the Bulgarian society during this crucial 
period, taking us from the level of micro-history to that 
of macro-history.

Results and discussion
1.1. The personal file of the Bulgarian Konstantin 

Nikolov, found in the collection of documents of the 
Kyiv Institute of Commerce in the Kyiv City Public Ar-
chives, throws some light on his origins and childhood. 
According to his certificate of baptism, Nikolov was 
born on April 1, 1884, in an Orthodox family in Gorna 
Oryakhovitsa. The town is located in Northern Bulgaria 
in the present-day Veliko Tarnovo province and has an 

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ
Размисли за русофобията във 

Великобритания през първата 
половина на XIX в. / Любомир 
Кръстев

Activities of Land Settlement 
Commissions in The South of 
Ukraine in the Years of Stolypin 
Agrarian Reform (1906 – 1917) / 
Iryna Mironova, Nataliia 
Shevchenko 

A Bulgarian Student in Early XX 
Century Ukraine: Study, Lifestyle 
and Challenges / Аndrii Chutkyi

ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО
Обучението по история в диги-

тална среда – aнализ и перспекти-
ви / Костадин Паев

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Нови щрихи към портрета на 

цар Фердинанд / Алека Стрезова 
Най-добрият опит „Oпит за ис-

тория…“ на д-р Симеон Табаков 
да стигне до своите съвременни 
читатели / Иван Русев
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Изискванията за насоките за установяване на 
Педагогиума са следните.

1. Указания за управление.
2. Сведения за мястото на института.
3. Преглед на програмите и статуса.
4. Уточняване на изискванията към качествата 

на директора и учителите.
От своя страна, общинската власт се задължава 

да се погрижи за издигане на училищна сграда. Повдига 
се и проблемът за религиозната обвързаност на педа-
гогическата институция. В своите разговори общин-
ските съветници се опасяват, че учебното заведение, 
макар и свободно, трябва да има същата конфесионал-
на насоченост или да се откаже от идеята за народ-
но образование пред съвременниците си и следващите 
поколения.

По това време в Австрия все още е в сила догово-
рът с папата, наречен Конкордат. Според него всички 
съществуващи учебни заведения са устроени според из-
искванията на католическата църква. Ето така тръг-
ват слуховете, че новото учебно заведение ще спазва 
предписанията на духовенството. По време на пленар-
ните препирни един от съветниците се изразява, както 
следва: „Аз изказвам тук своята лична отговорност, че 
една нота на нунция и особено на кардинала ще допри-
несе да се преустановят споровете и да се изяснят 
нещата“.

Д-р Шранк издава статия, в която пита дали 
е вярно, че папският нунций се е обявил категорично 
срещу създаването на Педагогиума. „Аз предлагам на 
господа бургмайстерите да се попита дали има нещо 
вярно в тези слухове?“. Формалният отговор от страна 
на католическата църква гласи, че от официални акто-
ве няма нищо такова известно.

На 2 октомври 1866 г. в министерския съвет 
пристига писмо с предложения за приемане на учеб-
ните планове, както и на други документи, необхо-
дими за откриване на Педагогиума. Съветниците от-
хвърлят пакета документи със забележката изборът 
на  директор и учителско тяло да бъдат обхванати 
от специална наблюдаваща комисия. Три дни по-къс-
но съветът приключва заседанието с предложение за 
преустановяване с правен акт на предложението на 
министериума за изпълнение. Същото бива реферирано 
от д-р Едуард Коп: „Правната секция представя на 
целия общински съвет, че преустановяването на по-
становлението, състояло се в някаква степен, и заклю-
чава, че Педагогиума не е приложим, защото по време 
на утвърждаване на конституционните принципи не 
е в съзвучие с напредъка и развитието на народното 
образование“.

На 10 ноември 1866 г. на заседание на общинския 
съвет се разглежда предложение за вдигане на указа за 
преустановяване на решението за Педагогиума, което 
се приема единодушно.

Съветниците заявяват: „Сега най-важното е 
да вкараме Педагогиума в живота“. Планът, изпра-
тен на виенското учителство от образователния 
институт, сега се възлага на виенските съветни-
ци. Въпреки това те се захващат със следващата си 
задача – да спечелят за Педагогиума необходимите 
учителски сили.

По-рано вече е обявен конкурсът за директорско 
място и учители (мъже), а сега е обявен конкурс и за 
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Introduction
Higher education is an important indicator of de-

velopment of both state and society, and therefore de-
serves careful study. Of special interest in this respect 
is the period of the late 19th and early 20th century that 
became a watershed in the history of civilization.

At the turn of the 20th century, Bulgarian youth 
was striving for higher education. However, the country 
had only one university, and many young Bulgarians 
were forced to study abroad. Their preferred destina-
tion was the Russian-controlled Ukraine. This was due to 
Ukraine’s geographical proximity to Bulgaria, the com-
monality of Orthodox faith, and an ancient tradition of 
cultural ties. In Odesa, a special Southern Slavic Board-
ing School was set up in the second half of the 19th cen-
tury (Gamsa 2017).

This paper discusses the study of Bulgarian nation-
als in higher learning institutions of the Russian-con-
trolled Ukraine drawing on the case of Konstantin 
Nikolayev Nikolov (Trufanov) who studied at the Kyiv In-
stitute of Commerce in 1909-1915. This case is interesting 
not only because the subject of Bulgarians’ enrollment in 
economic higher schools of the Russian Empire is still 
unexplored but also because Nikolov’s stay in Ukraine 
coincided with a critical period in the history of Bulgaria 
and Europe as a whole. Given that Nikolov was an “or-
dinary person,” the reconstruction of his life story may 
become a basis for some generalizations. It should be 
noted that this person has never drawn the attention of 
scholars exploring the phenomenon of Bulgarians study-
ing abroad (Таnschev 1994).
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главен учител. Последният трябва да поеме ръководството на упражненията, както и 
част от занятията в Педагогиума. Освен това се обръща внимание и на факта, че е же-
лателно професорите да имат различни специалности. Впоследствие при провеждане на 
конкурсите за директор и главен учител се явяват общо 59 кандидати, от които трима 
австрийци. Датата на конкурса е 5 ноември 1867 г. Общинските съветници решават по 
повод обявата за конкурса, че важен елемент от изборната процедура ще бъдат препо-
ръките за кандидатите. Както вече бе изтъкнато, някои от кандидатите не са годни 
за изискваните позиции, а някои мъже, на които имат особено доверие при по-прецизно 
проучване, се оказват съвсем негодни за работата. Не им достигат опит, квалификация 
и препоръки.

Общинските съветници също така решават, че е необходимо да се придобият повече 
сведения за учебното заведение, което смятат да открият във Виена. По тази причина се 
взема решение да се изпратят на техни разноски двама души в Германия. За тази цел са 
избрани д-р Фикер и д-р Колачек и са изпратени да придобият лични впечатления и да се 
запознаят на място с образователната система в Германия. В изпълнение на тази задача 
те посещават през февруари 1868 г. Дрезден, Лайпциг, Франкфурт на Майн, Хайделберг, Щут-
гарт, Триер, Карлсруе и Мюнхен.

В началото на март 1868 г. сведенията, които донасят, са обсъдени на закрито 
заседание на общинския съвет. Вследствие на това на 10 март 1868 г. в присъствието на 
д-р Зелинка – кмет на Виена, за директор на Педагогиума е избран д-р Дитес. Изборът 
е почти единодушен, само двама души са против – това са съветниците Гатчер и Фукс. 
На 8 април 1868 г. пред общинския съвет и кмета на Виена д-р Дитес официално приема 
избора. 

На дневен ред излиза изборът на главен учител. За такова място е нужен отговорен 
и усърден училищен практикант, който освен всичко друго да бъде и учен. Най-важното 
обаче е да бъде католик. Това има особено значение, защото ако биха имали за директор 
некатолик и ако и за главен учител биха имали некатолик, то това би се приело като явна 
демонстрация срещу католическата църква. Необходимо е главният учител да води веро-
изповедание по време на упражнения. Припомняме, че по това време в Австрия училищата 
имат духовен характер, което е премахнато законово през 1869 г. Изборът на „католически 
главен“ учител се обсъжда широко и по страниците на виенския печат. „Папската партия“ 
изказва опасения, че ще бъдат държани в шах чрез избора на католически колега. Изказано е 
мнение, че изборът на независим главен учител би бил и в полза на всички страни и гаранция 
за независимост.

След множество неразбории и спорове постепенно се намират решения за всички теку-
щи проблеми и след назначаване на подходящ и квалифициран персонал Виенският педагогиум 
е факт и е открит за учебната 1868/69 година.

Задължения на директора
Общинският съвет на град Виена се споразумява директорът на новооткритата об-

разователна институция да има следните задължения: 
– да председателства на учителската конференция;
– да отговаря за приема на ученици (възпитаници) и слушатели в курсовете;
– да участва в преговорите в качеството на консултант;
– да осведомява за всичко по-важно надзорната комисия;
– да посредничи  между надзорната комисия и преподавателския състав;
– да разрешава молби за ваканция на учители и ученици, но за не повече от осем дни;
– проектът на разписание и учебна програма да бъдат потвърдени от надзорната 

комисия;
– да се грижи се за дисциплината и реда в училището;
– да следи за редовно посещение на заниманията по педагогика и в училището за уп-

ражнения, свързано със същото;
– да установява ред на практически упражнения по педагогика;
– да участва с експертно мнение при избора на учители по педагогика и училището 

за упражнения;
– да осъществява надзор над целия курс на обучение в институцията;
– да следи за обучението на учителите;
– да следва учебната програма, използването на въведените учебни материали и спаз-

ването на разписанието;
– носи общата отговорност за изпълнението на всички разпоредби относно инсти-

туцията
– изготвя годишен доклад за успеха на обучаемите, преподаването на учителите, по-

ведението на учениците, изпълнението на задълженията на учителите.

Статут на учебното заведение
Общинските съветници гласуват статут на института със следните общи положения.
1. Създаването на Педагогиума във Виена е крачка напред за образователните инсти-

тути и цели установяване на учебно заведение, чиято задача е да повишава и подо-
брява професионалното образование, като по този начин допринася за напредъка и 
развитието на населението на град Виена.

2. Продължаващото образование, което Педагогиумът дава – практическо и теорети-
ческо, е специализирано изключително в дидактическо направление.

3. За практическо упражнение на професията се определя едно от училищата във 
Виена.

4. Назначава се специална комисия по надзора, която да следи за практическото и 
теоретическото обучение на възпитаниците на Педагогиума. Участниците в тео-
ретичното и практическо обучение на академията се наричат „възпитаници“.

 5. Участниците само в теоретичното обучение на института се наричат „слушате-
ли“. Те могат да участват или в общите теоретичните занятия, или да се обучават 
само по отделните предмети.

6. Списъкът с „възпитаниците“ и „слушателите“ заедно със задачите и планът за 
посещаемост са изложени три седмици по-късно. Възпитаниците, които са преми-
нали три месеца непрекъснато обучение, могат да се отдалечават от сградата на 
института след подаване на писмена молба или заявление.

7. Имената на приетите възпитаници и слушатели се огласяват от директора в на-
чалото на учебната година след представяне на свидетелство за зрелост.

8. По отношение на учителите, чието приемане на работа е обсъждано, да се приеме 
какво заплащане подхожда.

Друг въпрос, който се обсъжда, е какъв да бъде размерът на таксата, която да се 
заплаща от страна на студентите. Допуска се също, когато за възпитаниците таксата е 
непосилна, да получават финансова подкрепа от страна на общинския съвет. Освобождава-
нето на възпитаниците от училищна работа е напълно недопустимо.

9. Общинският съвет на Виена предлага на учителите, които се задължават да рабо-
тят в градските училища на Виена – т.нар. Виенска комуна на училищата, и след за-
вършване на Педагогиума минимум шест години да работят в тях, се освобождават 
от семестриални такси. В случай на неизпълнение на поетото задължение от страна 
на студентите дължимата сума се събира впоследствие като част от заплатите.

10. Училищната такса за възпитаниците възлизала на 50 гулдена. За слушателите в 
теоретичните курсове – 30 гулдена. За участниците в упражненията по отделни 
предмети – 20 гулдена. Всеки от записаните възпитаници или слушатели, който е 
невнимателен или след двукратно предупреждение е пропуснал да заплати дължима-
та такса, се изключва от курса на обучение.

11. Всеки един възпитаник или слушател в курса следва със своето влизане в Педагоги-
ума да бъде задължен да е точен в занятията, да бъде прилежен при упражненията, 
в които участва, с желание да изпълнява указанията на учителя, неговите предпи-
сания и нареждания.

12. Основните постулати по отношение на дисциплината са следните методи и начини 
за дисциплинарни наказания:

– мъмрене от страна на учителя;
– мъмрене от директора;
– мъмрене пред учителската конференция;
– мъмрене от надзорната комисия;
– предупреждение за изгонване;
– изгонване от учебното заведение.

13. Последните две наказания можели да се прилагат само след съгласуване с надзор-
ната комисия. По изключение, при изключително тежко провинение, директорът 
можел да изключва провинилия се.

14. Студент, който си позволява да отсъства 14 дни без удовлетворително извинение, 
е изключен.

15. Всяко учителско място е заемано след заповед на надзорната комисия и одобрение 
от страна на общинските съветници след конкурс, проведен по усмотрение на 
директора. Предвидени са и възможности за изпращане на квалификация на вече 
назначените учители специалисти по различните предмети.

16. Отзоваването на учител от работното му място става само след специален дек-
рет на долната камара на общинските съветници. Причина за отстраняването на 
някой учител не може да бъде неговото вероизповедание.

Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 6, 2021 г.
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главен учител. Последният трябва да поеме ръководството на упражненията, както и 
част от занятията в Педагогиума. Освен това се обръща внимание и на факта, че е же-
лателно професорите да имат различни специалности. Впоследствие при провеждане на 
конкурсите за директор и главен учител се явяват общо 59 кандидати, от които трима 
австрийци. Датата на конкурса е 5 ноември 1867 г. Общинските съветници решават по 
повод обявата за конкурса, че важен елемент от изборната процедура ще бъдат препо-
ръките за кандидатите. Както вече бе изтъкнато, някои от кандидатите не са годни 
за изискваните позиции, а някои мъже, на които имат особено доверие при по-прецизно 
проучване, се оказват съвсем негодни за работата. Не им достигат опит, квалификация 
и препоръки.

Общинските съветници също така решават, че е необходимо да се придобият повече 
сведения за учебното заведение, което смятат да открият във Виена. По тази причина се 
взема решение да се изпратят на техни разноски двама души в Германия. За тази цел са 
избрани д-р Фикер и д-р Колачек и са изпратени да придобият лични впечатления и да се 
запознаят на място с образователната система в Германия. В изпълнение на тази задача 
те посещават през февруари 1868 г. Дрезден, Лайпциг, Франкфурт на Майн, Хайделберг, Щут-
гарт, Триер, Карлсруе и Мюнхен.

В началото на март 1868 г. сведенията, които донасят, са обсъдени на закрито 
заседание на общинския съвет. Вследствие на това на 10 март 1868 г. в присъствието на 
д-р Зелинка – кмет на Виена, за директор на Педагогиума е избран д-р Дитес. Изборът 
е почти единодушен, само двама души са против – това са съветниците Гатчер и Фукс. 
На 8 април 1868 г. пред общинския съвет и кмета на Виена д-р Дитес официално приема 
избора. 

На дневен ред излиза изборът на главен учител. За такова място е нужен отговорен 
и усърден училищен практикант, който освен всичко друго да бъде и учен. Най-важното 
обаче е да бъде католик. Това има особено значение, защото ако биха имали за директор 
некатолик и ако и за главен учител биха имали некатолик, то това би се приело като явна 
демонстрация срещу католическата църква. Необходимо е главният учител да води веро-
изповедание по време на упражнения. Припомняме, че по това време в Австрия училищата 
имат духовен характер, което е премахнато законово през 1869 г. Изборът на „католически 
главен“ учител се обсъжда широко и по страниците на виенския печат. „Папската партия“ 
изказва опасения, че ще бъдат държани в шах чрез избора на католически колега. Изказано е 
мнение, че изборът на независим главен учител би бил и в полза на всички страни и гаранция 
за независимост.

След множество неразбории и спорове постепенно се намират решения за всички теку-
щи проблеми и след назначаване на подходящ и квалифициран персонал Виенският педагогиум 
е факт и е открит за учебната 1868/69 година.

Задължения на директора
Общинският съвет на град Виена се споразумява директорът на новооткритата об-

разователна институция да има следните задължения: 
– да председателства на учителската конференция;
– да отговаря за приема на ученици (възпитаници) и слушатели в курсовете;
– да участва в преговорите в качеството на консултант;
– да осведомява за всичко по-важно надзорната комисия;
– да посредничи  между надзорната комисия и преподавателския състав;
– да разрешава молби за ваканция на учители и ученици, но за не повече от осем дни;
– проектът на разписание и учебна програма да бъдат потвърдени от надзорната 

комисия;
– да се грижи се за дисциплината и реда в училището;
– да следи за редовно посещение на заниманията по педагогика и в училището за уп-

ражнения, свързано със същото;
– да установява ред на практически упражнения по педагогика;
– да участва с експертно мнение при избора на учители по педагогика и училището 

за упражнения;
– да осъществява надзор над целия курс на обучение в институцията;
– да следи за обучението на учителите;
– да следва учебната програма, използването на въведените учебни материали и спаз-

ването на разписанието;
– носи общата отговорност за изпълнението на всички разпоредби относно инсти-

туцията
– изготвя годишен доклад за успеха на обучаемите, преподаването на учителите, по-

ведението на учениците, изпълнението на задълженията на учителите.

Статут на учебното заведение
Общинските съветници гласуват статут на института със следните общи положения.
1. Създаването на Педагогиума във Виена е крачка напред за образователните инсти-

тути и цели установяване на учебно заведение, чиято задача е да повишава и подо-
брява професионалното образование, като по този начин допринася за напредъка и 
развитието на населението на град Виена.

2. Продължаващото образование, което Педагогиумът дава – практическо и теорети-
ческо, е специализирано изключително в дидактическо направление.

3. За практическо упражнение на професията се определя едно от училищата във 
Виена.

4. Назначава се специална комисия по надзора, която да следи за практическото и 
теоретическото обучение на възпитаниците на Педагогиума. Участниците в тео-
ретичното и практическо обучение на академията се наричат „възпитаници“.

 5. Участниците само в теоретичното обучение на института се наричат „слушате-
ли“. Те могат да участват или в общите теоретичните занятия, или да се обучават 
само по отделните предмети.

6. Списъкът с „възпитаниците“ и „слушателите“ заедно със задачите и планът за 
посещаемост са изложени три седмици по-късно. Възпитаниците, които са преми-
нали три месеца непрекъснато обучение, могат да се отдалечават от сградата на 
института след подаване на писмена молба или заявление.

7. Имената на приетите възпитаници и слушатели се огласяват от директора в на-
чалото на учебната година след представяне на свидетелство за зрелост.

8. По отношение на учителите, чието приемане на работа е обсъждано, да се приеме 
какво заплащане подхожда.

Друг въпрос, който се обсъжда, е какъв да бъде размерът на таксата, която да се 
заплаща от страна на студентите. Допуска се също, когато за възпитаниците таксата е 
непосилна, да получават финансова подкрепа от страна на общинския съвет. Освобождава-
нето на възпитаниците от училищна работа е напълно недопустимо.

9. Общинският съвет на Виена предлага на учителите, които се задължават да рабо-
тят в градските училища на Виена – т.нар. Виенска комуна на училищата, и след за-
вършване на Педагогиума минимум шест години да работят в тях, се освобождават 
от семестриални такси. В случай на неизпълнение на поетото задължение от страна 
на студентите дължимата сума се събира впоследствие като част от заплатите.

10. Училищната такса за възпитаниците възлизала на 50 гулдена. За слушателите в 
теоретичните курсове – 30 гулдена. За участниците в упражненията по отделни 
предмети – 20 гулдена. Всеки от записаните възпитаници или слушатели, който е 
невнимателен или след двукратно предупреждение е пропуснал да заплати дължима-
та такса, се изключва от курса на обучение.

11. Всеки един възпитаник или слушател в курса следва със своето влизане в Педагоги-
ума да бъде задължен да е точен в занятията, да бъде прилежен при упражненията, 
в които участва, с желание да изпълнява указанията на учителя, неговите предпи-
сания и нареждания.

12. Основните постулати по отношение на дисциплината са следните методи и начини 
за дисциплинарни наказания:

– мъмрене от страна на учителя;
– мъмрене от директора;
– мъмрене пред учителската конференция;
– мъмрене от надзорната комисия;
– предупреждение за изгонване;
– изгонване от учебното заведение.

13. Последните две наказания можели да се прилагат само след съгласуване с надзор-
ната комисия. По изключение, при изключително тежко провинение, директорът 
можел да изключва провинилия се.

14. Студент, който си позволява да отсъства 14 дни без удовлетворително извинение, 
е изключен.

15. Всяко учителско място е заемано след заповед на надзорната комисия и одобрение 
от страна на общинските съветници след конкурс, проведен по усмотрение на 
директора. Предвидени са и възможности за изпращане на квалификация на вече 
назначените учители специалисти по различните предмети.

16. Отзоваването на учител от работното му място става само след специален дек-
рет на долната камара на общинските съветници. Причина за отстраняването на 
някой учител не може да бъде неговото вероизповедание.

Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 6, 2021 г.
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Изискванията за насоките за установяване на 
Педагогиума са следните.

1. Указания за управление.
2. Сведения за мястото на института.
3. Преглед на програмите и статуса.
4. Уточняване на изискванията към качествата 

на директора и учителите.
От своя страна, общинската власт се задължава 

да се погрижи за издигане на училищна сграда. Повдига 
се и проблемът за религиозната обвързаност на педа-
гогическата институция. В своите разговори общин-
ските съветници се опасяват, че учебното заведение, 
макар и свободно, трябва да има същата конфесионал-
на насоченост или да се откаже от идеята за народ-
но образование пред съвременниците си и следващите 
поколения.

По това време в Австрия все още е в сила догово-
рът с папата, наречен Конкордат. Според него всички 
съществуващи учебни заведения са устроени според из-
искванията на католическата църква. Ето така тръг-
ват слуховете, че новото учебно заведение ще спазва 
предписанията на духовенството. По време на пленар-
ните препирни един от съветниците се изразява, както 
следва: „Аз изказвам тук своята лична отговорност, че 
една нота на нунция и особено на кардинала ще допри-
несе да се преустановят споровете и да се изяснят 
нещата“.

Д-р Шранк издава статия, в която пита дали 
е вярно, че папският нунций се е обявил категорично 
срещу създаването на Педагогиума. „Аз предлагам на 
господа бургмайстерите да се попита дали има нещо 
вярно в тези слухове?“. Формалният отговор от страна 
на католическата църква гласи, че от официални акто-
ве няма нищо такова известно.

На 2 октомври 1866 г. в министерския съвет 
пристига писмо с предложения за приемане на учеб-
ните планове, както и на други документи, необхо-
дими за откриване на Педагогиума. Съветниците от-
хвърлят пакета документи със забележката изборът 
на  директор и учителско тяло да бъдат обхванати 
от специална наблюдаваща комисия. Три дни по-къс-
но съветът приключва заседанието с предложение за 
преустановяване с правен акт на предложението на 
министериума за изпълнение. Същото бива реферирано 
от д-р Едуард Коп: „Правната секция представя на 
целия общински съвет, че преустановяването на по-
становлението, състояло се в някаква степен, и заклю-
чава, че Педагогиума не е приложим, защото по време 
на утвърждаване на конституционните принципи не 
е в съзвучие с напредъка и развитието на народното 
образование“.

На 10 ноември 1866 г. на заседание на общинския 
съвет се разглежда предложение за вдигане на указа за 
преустановяване на решението за Педагогиума, което 
се приема единодушно.

Съветниците заявяват: „Сега най-важното е 
да вкараме Педагогиума в живота“. Планът, изпра-
тен на виенското учителство от образователния 
институт, сега се възлага на виенските съветни-
ци. Въпреки това те се захващат със следващата си 
задача – да спечелят за Педагогиума необходимите 
учителски сили.

По-рано вече е обявен конкурсът за директорско 
място и учители (мъже), а сега е обявен конкурс и за 

Откъс от „A Bulgarian Student in Early XX 
Century Ukraine: 

Study, Lifestyle, and Challenges“

Assoc. Prof. Аndrii Chutkyi, DSc.
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Introduction
Higher education is an important indicator of de-

velopment of both state and society, and therefore de-
serves careful study. Of special interest in this respect 
is the period of the late 19th and early 20th century that 
became a watershed in the history of civilization.

At the turn of the 20th century, Bulgarian youth 
was striving for higher education. However, the country 
had only one university, and many young Bulgarians 
were forced to study abroad. Their preferred destina-
tion was the Russian-controlled Ukraine. This was due to 
Ukraine’s geographical proximity to Bulgaria, the com-
monality of Orthodox faith, and an ancient tradition of 
cultural ties. In Odesa, a special Southern Slavic Board-
ing School was set up in the second half of the 19th cen-
tury (Gamsa 2017).

This paper discusses the study of Bulgarian nation-
als in higher learning institutions of the Russian-con-
trolled Ukraine drawing on the case of Konstantin 
Nikolayev Nikolov (Trufanov) who studied at the Kyiv In-
stitute of Commerce in 1909-1915. This case is interesting 
not only because the subject of Bulgarians’ enrollment in 
economic higher schools of the Russian Empire is still 
unexplored but also because Nikolov’s stay in Ukraine 
coincided with a critical period in the history of Bulgaria 
and Europe as a whole. Given that Nikolov was an “or-
dinary person,” the reconstruction of his life story may 
become a basis for some generalizations. It should be 
noted that this person has never drawn the attention of 
scholars exploring the phenomenon of Bulgarians study-
ing abroad (Таnschev 1994).

Създаване и история на Виен-
ския педагогиум / Димка Иванова

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Помощник-учителят през пери-
ода на Българското просвещение 
и в нашето съвремие / Йосиф Ну-
нев

ЧУЖДЕСТРАННИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

A Study of Parents' Readiness 
to Raise Children with Intellectual 
Disabilities / Maryana Buinyak, 
Svitlana Myronova

Psychological, Pedagogical and 
Drganizational Peculiarities of the 
Development of Students’ Volitional 
Qualities as a Factor of Success in 
Learning / Nadiia Vientseva, Olena 
Karapetrova

Teachers' Perspective  on the 
Educational Implications of Online 
Teaching / Julien-Ferencz Kiss, 
Florica Orţan, Laurenţiu Mândrea

КНИЖНИНА
Психолого-педагогически пра-

вила, модели на добри практики 
и препоръки при работата и обу-
чението на деца и ученици с по-
веденчески разстройства / Дора 
Левтерова-Гаджалова

IN MEMORIAM
In Memory of Prof. Emilia 

Rangelova (1940 – 2021) / Inna 
Fedotenko

Проф. д-р Гинка Димитрова – 
педагог по призвание и професор в 
Алма матер / Нели Бояджиева

www.history.azbuki.bg

Списанието се реферира и 
индексира в Web of Science
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Съдържание  
на сп. „История“,  
кн. 4/2021
ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

Към политическата икономия 
на Aприлското въстание 1876 г.  / 
Пенчо Д. Пенчев

Участие на дружини от състава 
на 11-и маршеви полк в боевете 
за овладяването на укрепените 
позиции в района на град Мачин 
през януари 1917 г. / Мануш Хрис- 
тов

Висшето 
образование – 
индикатор  
за развитието  
на обществото
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Откъс от „Създаване и история  
на Виенския педагогиум“

Димка Иванова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Трудности, съпътстващи установяването 
на институцията

В предговора към своята книга „Учителската ака-
демия на град Виена“, издадена през 1873 г. във Виена, 
Дитес пише: „Във Виена, макар и не много отдавна, беше 
отворена една уникална, единствена по рода си инсти-
туция, чиято цел е да даде редовно обучение и учителска 
правоспособност на младежи и мъже, които вече са поло-
жили държавен изпит и са демонстрирали способността 
да преподават в началните училища“ (Dittes 1873).

Решението за отварянето на Виенския педагоги-
ум се взема през 1864 г. от общинския съвет на Виена, 
който се състои от 120 души, избрани от гражданите 
на града. По принцип общинският съвет на Виена про-
вежда две публични пленарни сесии седмично, на които се 
разглеждат всички важни въпроси, свързани с живота на 
града. Самият съвет се разделя на правен раздел, финан-
сов раздел, училищен раздел, раздел за строителство и 
т.н. Редът за вземане на решения включва провеждането 
на специални дискусии, последвани от обсъждане и взе-
мане на решения на пленарно заседание. Уви, било рано 
за радост след вземането на това иначе добро решение. 
Правителството се противопоставя на доброжелател-
ните намерения на общинския съвет. Започва дълга бор-
ба между двете страни. От едната страна застават 
правителството и църковният клир, а от друга – общин-
ските съветници на Виена и Либералната партия. 

След две години съветниците вземат надмощие. 
На 29 август 1866 г. общинските съветници и градските 
първенци се поставят в услуга на знанието. На 25.09.1866 
г. те записват следното изложение: „Вследствие на ми-
нистерско решение от 18.09.1866 г. се взема решение, 
предизвикано от желанието на общинските съветници 
и с указ на правителството се решава да се направят 
постъпки за обособяване на педагогически институт и 
според тук подписаните съветници да се допусне назна-
чаване по конкурсен начин на директорство и учител-
ство на съответната институция“.

Съдържание  
на сп. „Педагогика“,  
кн. 6/2021: 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ

Типология на творческите за-
дачи и мястото им в обучението 
по математика / Севдалина Геор-
гиева

Превенция и корекция на деви-
антно и делинквентно поведение,  
отразени в изкуството: оценка 
на анализ по алгоритъм / Даниел  
Полихронов

Диагностициране на усвоените 
знания по литература при учени-
ците в iv клас чрез тестова про-
верка / Ива Стаменова

Стигма и социални дистанции 
при зрелостници спрямо хора  
с психични разстройства / Симеон  
Сапунджиев
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Учителската 
академия  
на Виена

The documents from Nikolov’s personal file, that 
have been preserved in the Kyiv City Public Archives 
and have so far remained untapped by scholars, pro-
vide some valuable information about how the global 
developments of the early 20th century impacted the life 
of an ordinary Bulgarian. These documents became the 
basis for the present research.

Methods 
The study employs general academic methods (ob-

jectivity, analysis, synthesis, induction, deduction etc.)  
as well as special methods (historical-genetic, histori-
cal-comparative, and prognostic) proper to history.

Theory 
The early years of the 20th century were of criti-

cal importance in the history of all European countries, 
determining their later historical trajectory. Therefore, 
a thorough study of all aspects of this period will be 
of special interest as a means to explain its influence 
on the subsequent development of individual European 
countries and the European civilization as a whole. 

At the turn of the 20th century, economics as-
sumed ever greater importance in social life. This led to 
a more active development of economic education. The 
demand for such education grew steadily as ever wider 
strata of the population became involved in modern 
economy. That is why we focused our study on the stu-
dents of the first Ukrainian higher learning institution 
in the field of economics – the Kyiv Institute of Com-
merce. Among some 30,000 personal files of its students 
preserved in the collection of the Institute of Com-
merce in the Kyiv City Public Archives, we looked for 
those which might belong to the natives of Bulgaria. 
The personal files in the relevant collection are organ-
ized simply in alphabetical order, so the only feasible 
method was to look for Bulgarian-sounding surnames. 
After studying these files for some 10 years, we man-
aged to identify only one student coming from Bulgar-
ia. However, even the documents related to this single 
person shed some light on the situation of a Bulgarian 
national in the Russian-dominated Ukraine at the turn 
of the 20th century.

Quite naturally, the most important part of the 
story are the circumstances of the Bulgarian’s study in 
Kyiv and the impact that the World War I had on his 
destiny. After more archive materials of the same kind 
are identified, they may be used to analyze the devel-
opments in the Bulgarian society during this crucial 
period, taking us from the level of micro-history to that 
of macro-history.

Results and discussion
1.1. The personal file of the Bulgarian Konstantin 

Nikolov, found in the collection of documents of the 
Kyiv Institute of Commerce in the Kyiv City Public Ar-
chives, throws some light on his origins and childhood. 
According to his certificate of baptism, Nikolov was 
born on April 1, 1884, in an Orthodox family in Gorna 
Oryakhovitsa. The town is located in Northern Bulgaria 
in the present-day Veliko Tarnovo province and has an 

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ
Размисли за русофобията във 

Великобритания през първата 
половина на XIX в. / Любомир 
Кръстев

Activities of Land Settlement 
Commissions in The South of 
Ukraine in the Years of Stolypin 
Agrarian Reform (1906 – 1917) / 
Iryna Mironova, Nataliia 
Shevchenko 

A Bulgarian Student in Early XX 
Century Ukraine: Study, Lifestyle 
and Challenges / Аndrii Chutkyi

ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО
Обучението по история в диги-

тална среда – aнализ и перспекти-
ви / Костадин Паев

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Нови щрихи към портрета на 

цар Фердинанд / Алека Стрезова 
Най-добрият опит „Oпит за ис-

тория…“ на д-р Симеон Табаков 
да стигне до своите съвременни 
читатели / Иван Русев



Избрано Избрано
П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

Брой 4, 27 януари – 2 февруари 2022 г.Брой 4, 27 януари – 2 февруари 2022 г. стр. Vстр. XII

масовите в миналото класически инженерни специалности, а също така и аграрните и бо-
таническите науки.

Голям интерес има към специалностите, които дават някакви компютърни умения 
(информатика, софтуерно инженерство, програмиране, графичен дизайн, компютърна ани-
мация) или имат важно място в съвременния обществен живот (мода, фотография, връзки с 
обществеността, регионално развитие и политика и др.

Въпрос № 9 от анкетата поставя акцент както върху мотивацията, така и върху 
осъзнатия избор. На въпроса „Защо искате да следвате в посочената от вас специалност?“, 
учениците отговарят с голяма категоричност, макар и изборът им да се ръководи от все 
още непрецизирани решения.

В коментара на мотивите за избор на конкретни специалности учениците са посочи-
ли няколко фактора, сред които водещ е чисто интелектуалният интерес към определена 
наука (103 отговора). Важно място има и социалната функция, включваща размера на тру-
довото възнаграждение (84); възможностите, които предлага за развитие и реализация (76); 
и престижността ѝ сред обществото (62). 

Този въпрос разкрива, че учениците кандидатстват подчертано по интереси, но го-
ляма част от тях се съобразяват и с възможностите, които дава специалността след 
завършване. 

Като се съобрази с желанието на учениците за търсене на атрактивност, инова-
тивност и оригиналност, екипът на проекта потърси варианти за представяне на фило-
логическото познание по по-интересен и достъпен начин. Така бяха подготвени теми за 
провеждане на публични семинари в училищата.

4. Литературно-езикови семинари
Тези теми/публични лекции бяха предложени в едно от училищата, в които се проведе 

анкетата. С разрешението на директора – Лиляна Минкова, и с активното съдействие на 
учителския колектив, по-конкретно учителите по български език и литература – Борислава 
Стефанова, Емилия Михайлова и Ирина Копаранова, семинарът се проведе в СУ „Отец Паис-
ий“ – Самоков, с ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас. 

Ето и темите, които бяха представени в рамките на семинара.
ІХ клас
1. Старогръцкият трагически герой според теорията на Аристотел (Бойка Илиева).
2. Старобългарските азбуки (Лъчезар Перчеклийски).
3. Приносът на старобългарската литература в културата на Европа (Елена Азма-

нова).
Х клас
1. Романтизмът на Дюма (Бойка Илиева).
2. Паисий Хилендарски и неговата „История“ (Андрей Бобев).
ХІ клас
1. Бунтът на „чичовците“ (повестта „Чичовци“ и романът „Под игото“) (Стилиян 

Стоянов).
2. Модернизмът на Славейков и европеизирането на българската литература (Елена 

Азманова).
3. Димчо Дебелянов – образи и послания във фронтовата лирика на поета (Цветан 

Ракьовски).
4. Пейо К. Яворов – творчески портрет (Цветан Ракьовски).
ХІІ клас
1. Човекът и светът в „Моторни песни“ на Никола Вапцаров (Стилиян Стоянов).
2. Женската греховност в разказа „Албена“ на Йордан Йовков (Стилиян Стоянов, Бо-

рислава Стефанова).

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 4, 2021 г.

interesting history. Since the beginning of the 19th century, it had its own educational 
institutions, and at the end of the century it entered the path of rapid economic devel-
opment. A railway was laid to the town, and in the early 20th century, a sugar mill was 
built there, the largest one on the Balkans. This could be one of the factors that prompted 
Nikolov to seek education in economics.

Nikolov completed his primary education in a three-year school in his native town 
of Gorna Oryakhovitsa. In 1903, he began his studies at the Volhynian theological sem-
inary in Zhytomyr. He studied there until 1909, completing a full course with “excellent 
conduct” and grades from “3” to “4”. His move to Ukraine must have occurred sometime 
before 1903.

The very fact that he completed his secondary education in the Russian Empire 
means that he had mastered the Russian language, which, obviously, helped him to enter 
the Kyiv Institute of Commerce and to pursue his higher studies. The same factor played 
a positive role in the case of other Bulgarian nationals who studied at the universities 
of the Russian Empire. Just like today, language skills had great influence on the study 
results of those pursuing higher education abroad.

1.2. The personal file also contains information about Nikolov’s study at the Kyiv 
Institute of Commerce in 1909 – 1915. These years of his life were marked, first of all, by 
financial difficulties and attempts to avoid military conscription.

On July 29, 1909, still residing in Zhytomyr, Nikolov wrote a letter to the Kyiv Insti-
tute of Commerce, asking for enrollment as a regular student. This means that he entered 
the institute right after he graduated from the Volhynian seminary.

Almost immediately after enrollment Nikolov applied to the director of the Kyiv In-
stitute of Commerce for a certificate to attest that he was a regular student. According to 
the practice that was typical for the period, he planned to send the certificate to the Bul-
garian minister of war in order to get a military draft deferment. Similar applications can 
be found in personal files of other students as well. The archive collection of the Institute 
of Commerce includes a whole file with documents regarding student draft deferments.

Nikolov’s enrollment in a private commercial institute was quite understandable 
not only in view of the growing importance of business in social life, but also given the 
fact that during enrollment in public universities candidates faced numerous restrictions 
which were absent in the case of private educational institutions. This fact, which had to 
be taken into consideration by Bulgarians studying in the Russian Empire, has already 
been noted by Bulgarian historians (Kozhukharov&Najmuchin 2011, 37).

The first period of Nikolov’s study in the Kyiv Institute of Commerce was rather 
short and ended on February 1, 1910. That is, he studied little more than one semester. 
Other documents in the file demonstrate that the principal reason for a break in his 
studies were financial difficulties. 

On September 19, 1911 Nikolov wrote a letter to Mitrofan Dovnar-Zapolskiy, the 
director of the Kyiv Institute of Commerce. He informed that he was in Bulgaria (the 
letter had been sent from his native town of Gorna Oryakhovitsa) and that he had man-
aged to “obtain a scholarship from the Bulgarian government”. However, to finalize the 
matter with the scholarship he needed a certificate of enrollment, which he asked Dov-
nar-Zapolskiy to provide him. At the end of the letter, Nikolov mentioned that in 1910 
Dovnar-Zapolskiy “wanted to entrust me a business to settle with your niece in Sofia.” 
This short phrase reminds of the fact that Dovnar-Zapolskiy himself spent a part of his 
childhood in Bulgaria (in 1886) with the family of his elder brother who was an official in 
the Bulgarian government (Lebedeva 2017, 8) and that some of his relatives still lived in 
that country. This is yet another piece in the mosaic of early 20th century Ukrainian-Bul-
garian relations.

According to the postmark, Nikolov’s letter, dated September 19, 1911, arrived to 
the Kyiv Institute of Commerce on October 5. This is indicative of the speed of mail be-
tween Bulgaria and Kyiv at the beginning of the 20th century.

In response to his request, Nikolov received a certificate stating that he had been 
enrolled as a regular student of the Institute from September 1909 till February 1, 1910, 
“when he was dismissed for non-payment of tuition fees,” and that after the settlement of 
his debts he might be reinstated.

Two months later, in November 1911, Nikolov asked the board of the Kyiv Institute 
of Commerce to reinstate him as a student. He committed himself to pay off 100 rubles as 
a part of the debt that led to his dismissal and asked for rescheduling of the remaining 85 
rubles. The board agreed to reinstate him on the terms he offered. The size of Nikolov’s debt 
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ятели. Това ни насочва към скритата криза в българското училище, което се превръща все 
повече във функционално и все по-малко в обществено организиращо пространство. Неговата 
абдикация от обществената проблематика пряко влияе както върху социалната ангажира-
ност, така и върху социално значимите неща. Приоритетът на училището като обществе-
на институция е тотално снижен, което се изразява във факта, че все по-често се срещат 
незрели социално студенти, неизраснали обществено и немотивирани в действия към укреп-
ване на общността. Тази функция частично би могла да се поеме от университета, но като 
цяло, именно той претендира да дава необходими знания, без да се ангажира обществено. 
Видно е, че за да се промени нещо и това поколение да бъде приобщено към социалните пот-
реби, е необходимо университетът да си взаимодейства по-тясно с училището в изгражда-
нето на обществени ориентири. С други думи – да внушава и да възпитава, защото именно 
социалните отговорности способстват за националната идентичност. А тази национална 
идентичност е пряко свързана с процеса на опознаване и усвояване на българския език и ли-
тература като фундаментални за младото поколение, без значение на научните интереси.

3. Българска филология 
Проучването на мнението на учениците бе специално съсредоточено върху тяхната 

нагласа и готовност да изучават българска филология – самостоятелно или в съчетание с 
други хуманитарни и нехуманитарни специалности. Така отговорите на въпроси № 7 и № 8 
дадоха представа не само за това какво предпочитат да учат учениците, но и индиректно 
очерта мястото на специалност „Българска филология“ сред другите хуманитарни науки. 

Освен че разкриха интереса на обучаемите към изучаването на родния език и литера-
тура, резултатите от анкетата дадоха отговор и на въпроса с кои специалности може да 
се съчетае българската филология.

Въпрос № 7 – „Към кои сфери на знанието проявявате интерес?“, предлага 18 форму-
лирани отговора, както и опция „друго“, в която учениците могат да посочат конкретна 
специалност, липсваща в предложенията. Готовите отговори включват история, география, 
български език и литература, чужди езици, философия, психология, културология, педагогика, 
право, изобразително изкуство, музика, спорт, математика, физика, химия, биология, ме-
дицина. Поради възможността учениците да дават повече от един отговор, този въпрос се 
оказва изключително дискусионен. 

Оказва се, че най-голям е интересът към чуждите езици (126 души са посочили този 
отговор). На второ и трето място са съответно български език и литература (98 ученици) 
и география (82 ученици).

Въпрос № 8 – „Какво искате да следвате?“, дава възможност за свободен отговор и 
предлага опцията да се изброят три желания. В този смисъл той допълва, но и прецизира 
отговора на въпрос № 7.

Най-голям брой ученици имат желание да учат медицина (53), което е в унисон с 
новите тенденции и процеси в България. Следва друга специалност със силно приложен ха-
рактер и социална отвореност – икономиката. Общо 50 ученици посочват класическата ѝ 
форма като желан избор. Ако към това се прибавят и резултатите от малко по-хибридната 
специалност „Туризъм“ (11), икономическият профил измества категорично всички останали 
със завидния резултат от 61. Популярната в близкото минало специалност „Право“ е първо 
предпочитание за 27 ученици, с което остава на трето място. 

Филологията се нарежда на четвърто място сред всички посочени специалности. За 
различните аспекти на филологическото познание има общо 29 посочвания, като за българска 
филология са 4, за английска филология – 14, а общото наименование „чужди езици“ са посочи-
ли 6 студенти. В отворените отговори прави впечатление присъствието на по-специфични 
и нетрадиционни за българската образователна система филологии като скандинавистика, 
японистика, арабистика и иранистика.

Вижда се, че фундаменталните науки, една от които е и филологията, отстъпват 
място на приложните и социалните науки. Например историята е посочена само веднъж, но 
археологията присъства 4 пъти, което поставя историческото познание на 3 място сред 
хуманитарните специалности. 

Науките от профил „Гражданско образование“ дължат своята популярност най-вече на 
психологията (11 ученици), философията (7) и социологията (6). Накрая в класацията са из-
куствата с 10 избора. Посочени са специалностите „Актьорско майсторство“ (4), „Живопис“ 
(2), „Фотография“ (1) и „История на изкуството“ (1).

Изненадващо и неотговарящо на съвременната ситуация, педагогиката събира само 8 
желания. Тук е важно да се подчертае, че повечето от учениците са направили ясна разлика 
между филологически и педагогически специалности. 

Сред природните науки са посочени само математика (2 пъти), географията (3) и 
биологията (6). Интересът на анкетираните към инженерните специалности също е изклю-
чително слаб – с най-много избори е архитектурата (5 желания). Изцяло отсъстват така 

indicated that he had not paid in full even the first semester of his studies, so his dismissal 
was inevitable. In fact, it was quite a common story for the students of the Institute of Com-
merce, who were, in general, rather poor. This is evidenced by many similar cases involving 
other students of the institute. For example, Svitozar Drahomanov, whose case will be dis-
cussed below, during his study at the same institute had to apply repeatedly for tuition fee 
waivers. Analyzing the proportion of personal files of students who completed the full course 
of studies and of those who were dismissed (mostly for failing to pay the fees), one can see 
that the latter are much more numerous and comprise four inventories of the institute’s 
archive collection, while the former make up only two considerably smaller inventories.

Dire material situation of students in the early 20th century Kyiv led to the emer-
gence of numerous student fraternities whose main task was to help out their members. 
In the Kyiv Institute of Commerce, a special student organization existed focused on 
providing financial support to its members – The Society for Assistance to Students in 
Need (1910, Report of the Society…). Therefore, Nikolov’s plight was quite typical. At the 
time, a large part of university students in the Russian Empire faced severe financial 
difficulties, as emphasized by many scholars studying the history of higher education 
(Iwanov 1999, 2002; Krugliak 2011, 2015; Posokhov 2013).

The same follows from the contemporary statistics. According to a questionnaire 
distributed in 1913 among the Kyiv students, 72% of the respondents declared a monthly 
income of less than 30 rubles. Based on the personal files of students of the Kyiv Insti-
tute of Commerce, it can be concluded that the average monthly rent paid by students 
for their housing in Kyiv varied between 6 and 12 rubles. Besides housing, students had 
to pay some 5 – 15 rubles a month for food.

This means that students from beyond Kyiv had to spend 11 – 27 rubles a month 
for housing and food. Given a typical monthly budget of less than 30 rubles, they had 
almost no money left for anything else. When something extraordinary happened like a 
theft of their property or an illness, they ended up in a very dramatic situation. This 
was the case, above all, with students from beyond Kyiv. The further from Kyiv was their 
place of origin, the more difficult it was for them to get any assistance. So, obviously, 
the number of Bulgarian students in Kyiv universities and institutes could not be high. 
Quite understandable are also the dire conditions in which Nikolov found himself. Even 
if he received any funds from his relatives in Bulgaria, a considerable percentage was 
eaten up by money transfer costs.

1.3. The documents from Nikolov’s personal file that have to do with his second pe-
riod of study in the Kyiv Institute of Commerce (in 1912 – 1915) show the ways in which 
his destiny was influenced by the two Balkan Wars and the World War I. Considering that 
he was an “average” Bulgarian, some conclusions regarding his life can well be applied to 
the Bulgarian society as a whole.

On January 12 and June 11, 1912, Nikolov requested the board of the Institute to 
issue him a regular student’s certificate. He needed it in order to send it to the Bulgar-
ian Ministry of War and to “obtain a military draft deferment.” But as soon as June 14, 
1912, he requested “a certificate stating that the Institute has no objections against my 
departure abroad,” hich he received the very next day.

On September 24, 1913, Nikolov sent to the board of the Institute a request “to 
enroll me again as a regular student.” He explained the abandonment of studies in 1912 
by the difficult situation of his native country: “In consequence of the events in the Bal-
kans, I as the native of Bulgaria had to […] depart to my homeland where I enlisted in 
the army and served until the end of this past August”. The available lists of Bulgarian 
army officers suggest that Nikolov did not receive an officer rank (Таnschev 2013, 111). 
Therefore, he must have fought in the war as an ordinary volunteer, especially given the 
fact that he had no military training.

According to the documents at hand, he served in the Bulgarian army from the 
middle of 1912 till the summer of 1913. This period corresponds to the two Balkan wars 
that lasted, respectively, from October 1912 till May 1913 and from June till July of 1913 
(Yarovyi 1996, 31 – 36). It is well known that it is the youth that spearheads all social and 
political processes, and Nikolov’s patriotic attitude may help us understand why Bulgaria, 
despite its defeat in the Second Balkan War and World War I, survived and preserved its 
territorial integrity. For Nikolov as an “ordinary” person reflected the widespread senti-
ments of the younger generation of Bulgarians.

In October 1913, by the decision of the board of the Kyiv Institute of Commerce, 
Nikolov was reinstated as the student. In December 1913, he again requested the insti-
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Стихосбирката „Истерични вее-
ри“ и предговорът на Теодор Ча-
кърмов / Олга Савеска

МЕТОДИКА
Фолклорът в контекста на ли-

тературното обучение (според 
действащата учебна програма по 
литература за V клас) / Венцислав 
Божинов

Преподаването на манифеста  / 
Ирена Димова

Филологическото познание 
и изборът на специалност сред 
учениците от средното училище 
(анкетно проучване) / Елена Аз-
манова-Рударска, Лъчезар Перче-
клийски, Кристина Балтова-Ива-
нова, Цветелина Митова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО 
УЧИЛИЩЕ

Насърчаване на грамотност-
та и четенето в началния етап на 
основната образователна степен / 
Христина Гергова

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
Conference Report on the 

International Academic Conference 
Word and Ideologies, Plovdiv 
University, 20.05 – 21.05 2021 / 
Vesela Ganeva, Iliya Tochev

„Неофит Рилски“ – Благоевград, се проведе анонимна ан-
кета с общо 267 ученици от XI и XII клас в средни учи-
лища в Западна България (Благоевград, Банско, Враца, 
Дупница, Кюстендил, Перник, Сандански и др.), без да 
бъде правен предварителен подбор на училищата според 
тяхната профилираност. 

Част от задачите в тази анкета бяха да се про-
учи мнението на учениците по отношение на техния 
интерес и мотивация да изучават специалността „Бъл-
гарска филология“.

На учениците бяха предложени общо 10 въпроса. 
От тях 9 дават възможност за избор между четири и 
повече възможности, а 1 предполага изцяло свободен от-
говор. При затворените въпроси учениците можеха да 
отбележат повече от един отговор, както и да дадат 
допълнителни пояснения за мотивите на своя избор.

Въпросите могат да бъдат обединени в четири 
групи. 

1. Степен на мотивация за учене.
2. Желание за изучаване на българска филология и/

или някаква друга хуманитарна специалност.
3. Причини за липса на мотивация за учене.
4. Желание за следване и реализация в друга об-

ласт на висшето образование, различна от ху-
манитаристиката.

2. Степен на мотивация за учене 
Мненията на учениците по този проблем бяха 

провокирани чрез въпрос № 5 („Каква е мотивацията 
ви за посещаване на учебните занятия в гимназията/
средното училище?“). Отговорите могат да се обобщят 
така.

Отговор (а) – „Гимназията е необходимо стъпало 
за кандидатстване в университет“, са посочи-
ли общо 135 души, като 35 от тях са посочили 
и отговор (б).

Отговор (б) – „Искам да натрупам знания, които 
да са ми от полза в живота по-нататък“, е 
посочен от общо 157 ученици. 

Отговор (в) – „В училището се срещам с прияте-
ли, имам социални контакти“, е посочен общо 
54 пъти.

Отговор (г) – „Не съм мотивиран. Губя си вре-
мето, защото знанията, които получавам в 
училище, могат да се получат и от други из-
точници“, е посочен от най-малко ученици – 25. 

По-голямата част от анкетираните са предпо-
чели комбинация от два, а понякога и три отговора. От 
изнесените по-горе данни се вижда, че надделява мне-
нието, че училището е мястото, където се получават 
знания, които да послужат по-късно при следването в 
университета и бъдещата професионална реализация. 
Оказва се, че авторитетът на средното училище като 
институция е все още запазен и основната му функция 
– да осигурява полезни знания – продължава да е акту-
ална. Близка по численост е групата на тези, които 
виждат училището като необходимо стъпало в образо-
вателната система. Интересно е да се отбележи, че 
учениците, избрали един от първите два отговора, оч-
ертаващи необходимостта и желанието за знания, или 
пък комбинация от тях, са много повече от тези, при 
които липсва мотивация за учене. Сравнително малко 
са и учениците, които виждат ролята на училището 
предимно като място за срещи и запознанства с при-

tute’s administrative office to issue him a student certificate which he wanted to send to 
the Bulgarian Ministry of War. He was motivated, most probably, by his desire to com-
plete the studies, which he did not want to interrupt with military service, and by the 
planned changes in his personal life. In July 1914 he married.

On July 28, 1914, the day when World War I began, Nikolov asked the director of 
the Kyiv Institute of Commerce to send his birth certificate “to the church of the village 
of Sviatoshyn, because it is necessary for my marriage”. His request was granted.

On February 5, 1915, Nikolov asked the administrative office of the institute to 
plead with the Kyiv governor that his permit of residence in the Russian Empire be pro-
longed, for it was due to expire “in the first part of February”. As soon as February 10, 
1915, the institute sent a corresponding request to the chancery of the Kyiv governor.

However, on June 15, 1915, Nikolov requested that the director of the institute 
Dovnar-Zapolskiy “returns me my national (Bulgarian) passport […] in view of my inten-
tion to return to my home country.” This request must have been due to the increasingly 
difficult living conditions in Kyiv caused by the growing social and economic crisis (2014, 
The Great War: 378 – 406). One may also suppose that by the time, it was patently clear 
that Bulgaria would side with the Central Powers in the war against the Russian Empire. 
Therefore, Nikolov wanted to make it to Bulgaria in time to avoid possible repressions 
as enemy alien. The probability of repressions was quite real, as demonstrated by the 
fate of German and Austrian-Hungarian subjects caught by the war within the borders of 
Russia. These repressions included both centralized legislative measures against enemy 
aliens (1914. Laws and regulations based…) and public harassment of naturalized immi-
grants from enemy countries, especially among university professors. For example, in the 
autumn of 1914 a bullying campaign was organized against Friedrich Knauer, a German 
and a native of the German Empire who was a professor at St. Volodymyr University in 
Kyiv, as well as against other university professors of German origin (Korotkyi & Ulyano-
vskyi 2000, 650 – 670). Similar events took place in other higher education institutions 
of Kyiv. Sometimes they were initiated by jingoes from among the faculty. For example, 
in the Kyiv Institute of Commerce one of the officials filed a report suggesting that the 
librarian N.L. Ernst should be fired solely on the basis of his being a German. The ex-
traordinary laws adopted for the duration of the war emergency demanded the dismissal 
of all university students who were natives of enemy countries (1914. Laws and regula-
tions based…). For example, the Kyiv Institute of Commerce had to dismiss 14 students 
who were subjects of the German and Austro-Hungarian Empires.

All in all, there is no doubt that the beginning of the war and especially Bulgar-
ia’s accession to the coalition opposing Russia (on October 11, 1915) boded no good for 
Nikolov.

As early as September 19, 1914, Nikolov filed with the administrative office of the 
Kyiv Institute of Commerce a request that “on the basis of my national passport, my 
last name in all my documents should be supplemented with ‘Trufeshev,’ for my residence 
under the name of ‘Nikolov’ may lead to misunderstandings.” Considering the fact that by 
the autumn of 1914, Bulgaria had not yet entered the war, this request must have been a 
reaction to the surge of chauvinism in the Russian Empire and the resulting widespread 
hostile sentiments against foreign nationals. For this reason, Nikolov wanted to “Russify” 
his last name. At the time, this was typical for foreign students studying in Russia as well 
as for representatives of ethnic groups that faced discrimination in the Russian Empire. 
For example, the grandfather of Vladimir Vysotsky, a famous Russian actor, who studied 
at the Kyiv Institute of Commerce around the same time as Nikolov, requested that his 
first name and patronymic be changed from “Volf Shliomovich” to “Vladimir Semionovich”. 

The documents from Nikolov’s personal file indicate that he continued his studies 
through the first half of 1915. The last documents in the file date from the summer of 
1915, shortly before Bulgaria entered the war on the side of Russia’s enemies. The file 
itself is located in the inventory comprising personal files of students who failed to com-
plete their studies. Therefore, it is quite possible that Nikolov was dismissed from the 
institute under the war-time laws against enemy aliens. According to Bulgarian scholars, 
1915 was the last year of studies for most Bulgarians who pursued their education in the 
Russian Empire (Kozhukharov 2009, 32). The same must have happened to Nikolov. It is 
to be noted that for Nikolov there was a different way out, which he discarded. At the 
beginning of the war some students of the Kyiv Institute of Commerce, who were of Slavic 
origin but came from countries now hostile to Russia, applied for naturalization in the 
Russian Empire. For example, in August 1914 such an application was filed by Artur-Ka-
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Откъс от „Филологическото познание  
и изборът на специалност сред учениците 

от средното училище (анкетно проучване)“ 

Доц. д-р Елена Азманова-Рударска 
доц. д-р Лъчезар Перчеклийски 
Кристина Балтова-Иванова 
Цветелина Митова
Югозападен университет – Благоевград

В днешно време все по-често се чуват мнения, че 
хуманитаристиката загива. В частност това се отнася 
и за българската филология, която, освен че дава основни 
познания по роден език и литература, е и специалност, 
която формира професионално учители, журналисти, ре-
дактори, писатели и др. Дали българската филология е 
обречена да умре като неактуална, ненужна, нежелана, 
пренебрегвана и подценявана, или по-скоро филологиче-
ското познание се позиционира като високоакадемично, 
класическо и по тази причина е дистанцирано от учени-
ците, недоразбрано и изтикано в покрайнините на уче-
ническите интереси?

Настоящата статия има за цел да полемизира 
въпроса как учениците определят приоритетно отдел-
ните дисциплини, как подхождат към различните видове 
познания в перспектива и каква е мотивацията им в 
бъдеще да се занимават с проблемите на българския език 
и литература.

Като се опира върху анализа на резултатите от 
анкетата, настоящата статия предлага да се обмис-
лят алтернативни подходи на убедителна мотивация за 
привличане на студенти към хуманитарните науки, и 
по-специално към езиково-литературния и културен ас-
пект на познанието.

1. Анкетата
В рамките на проекта „Езикови и литературни 

компетентности на учениците от средното училище. 
Мониторингово изследване“ (2015 г.), финансиран от ЮЗУ 

Добра практика  
на взаимодействие 
средно училище – 
университет

zimierz Chroszczewski, a Pole and the son of an Austrian national, who began his studies 
at the institute in 1911. The same step was made by Zygmunt-Marjan Grześkowiak, an-
other Polish student and a German national. These examples indicate that Polish youth 
did not view the Austrian-Hungarian or the German Empire as their fatherland, while 
Bulgarian students identified strongly with Bulgaria.

1.4. After extensive research, we found in the archive collection of the Kyiv Insti-
tute of Commerce two more pieces of information related to Bulgaria.

Firstly, a resident of Bulgaria was Svitozar Drahomanov who completed the full 
course of studies at the Kyiv Institute of Commerce in 1909 – 1915. In the Ukrainian con-
text, he was an interesting figure. The son of Mykhailo Drahomanov, a prominent Ukrain-
ian historian and one of the first professors of the Sofia University (Iakimova 2019), he 
was also active in the Ukrainian national liberation movement of the early 20th century. 
The personal file of Svitozar Drahomanov contains a copy of his birth certificate stating 
that he was baptized in September 1884 in Sofia. This points to the previously unknown 
fact of Mykhailo Drahomanov’s stay in Bulgaria as early as 1884, long before he moved 
there permanently in 1889.

It should be noted that Svitozar Drahomanov entered the Kyiv Institute of Com-
merce at the same time as Nikolov, in July 1909. This means that they could well meet 
and communicate.

Пълния текст четете в „История“, кн. 4, 2021 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:

Вестник „Аз-буки“

2. Цени за реклама на първа и последна страница – по договаряне
3. Влагане на стандартни вложки с тегло до 20 г – 80 лв. за 1000 бр.
4. 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 юли 2017 г.
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