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

Изоставаме по 
броя на учените, 
но качеството на 
публикациите се вдига
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„Всеки сам си преценя“ е българската 
реплика на годината. Дано тази  
за новата година да бъде  
„Край на пандемията“, отбелязва  
доц. Надежда Сталянова от катедра 
„Българска филология“ на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“
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В БАН определено има условия,  
а и продължават да се полагат все 
повече  усилия за минимизиране  
на трудностите, с които се сблъскват 
жените в науката, казва  
доц. Люба Спасова от Института  
по философия и социология – БАН

Българска академия на науките
www.bas.bg

Стимули за млади учени
Отпускат се 15 млн. лв. за новоназначени 
изследователи

Негативната тенденция за намаляване 
дела на младите хора, заети с наука у нас, се 
запазва. Причината е в сравнително ниско-
то заплащане на докторантите. Това е една 
от констатациите в доклада за състоянието 
и развитието на научните изследвания 
през 2020 г., публикуван на сайта на Ми-
нистерството на образованието и науката.  
В документа са посочени и прилаганите за 
решаване на този проблем мерки. 

През 2020 г. продължи изпълнението 
на Национална програма „Млади учени и 
постдокторанти“. Чрез нея МОН осигурява 
стимули за привличане на младите хора към 
научна кариера. Така се дава възможност за 
преодоляване на емиграцията след придо-
биване на образователна степен „магистър“ 
и ОНС „доктор“, както и реинтеграция и 
реализация на млади и перспективни уче-
ни и насърчаване на изследователската им 

дейност в България. През 2020 г. са подкре-
пени над 500 млади учени и малко над 400 
постдокторанти. 

През същата година за пета поредна го-
дина Фонд „Научни изследвания“ проведе 
конкурс за финансирането на проекти за 
фундаментални научни изследвания на 
млади учени и постдокторанти, насочени 
към стимулиране на научните изследвания 
на следващо поколение учени в съответ-
ствие с Националната стратегия за научни 
изследвания. С ПМС от май 2020 г. за 
допълнителни разходи за допълнителни 
стипендии на докторантите от държавните 
висши училища и научни организации за 
2020 г. са одобрени 3 700 000 лв., които 
се разпределят на база на изключително 
добри научни показатели.

Над 1000 млади учени и над 200 пост-
докторанти се очаква да бъдат подпомог-

нати при интеграцията и кариерното им 
развитие в български научни организации 
и висши училища с второто издание на 
Националната научна програма „Млади 
учени и постдокторанти – 2“ на МОН със 
срок до 2025 г. Първото издание на Програ-
мата, приета през 2018 г., приключи в края 
на миналата година. Предвидени са общо  
15 млн. лева за два етапа на изпълнение, 
като първият започва през 2022 г., а вторият 
– през 2024 г. Новоназначените млади учени 
ще получават грант не по-малко от 1200 лева 
на месец, а работещите и на друг договор – 
от 300 до 600 лева на месец. За финансова 
подкрепа на постдокторантите се изисква 
кандидатстване с проектно предложение 
по актуална научна тематика. Грантовете за 
новоназначените постдокторанти са от 2000 
до 3000 лева на месец.  

Повече по темата на стр. 4

Най-желаните подаръци отново се случиха в Университетската болница „Дева Мария“ в Бургас – и тази година 
бебетата, родени в празничните дни, носят духа им със специалните тоалети, с които ги изписват.  

Традицията новородените да бъдат облечени като коледни подаръци, продължава вече осем години в УБ „Дева Мария“
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Четирима гимназисти от Средно 
училище „Климент Охридски“ в град 
Дългопол изпълниха с гордост не само 
своите роднини, приятели и учители, 
но и цялата страна. За своята сме-
лост и самоотверженост при спаси-
телната акция в обвития в пламъци 
Дом за възрастни хора момчетата 
заслужиха признание и на най-високо 
държавно ниво. Те получиха награди и 
отличия от президента Румен Радев 
и от министъра на образованието и 
науката акад. Николай Денков.

Получиха и огромно медийно внима-
ние, макар насочените към тях камери 
и микрофони видимо да ги смущаваха. 
На журналистическите въпроси 
отговаряха скромно, без да украся-
ват постъпката си. Многократно 
ги питаха дали се чувстват герои. 
Всеки път искрено отговаряха с „не“. 
Може би сами не осъзнаваха докрай 
нравствената си постъпка. Бяха се 
втурнали в огъня, без да имат време 
да се уплашат, да кажат на родители-
те си. Чуват, че някой има нужда от 
помощ, и от различни краища на  
с. Рояк младите хукват да помагат. 

Но за да действат толкова бързо 
и спонтанно в такава критична 
ситуация, означава, че от малки 
са възпитавани от родителите си 
да бъдат отговорни и да помагат 
на хора в беда. А за да се затвърди 
заложената с домашното възпи-
тание способност да съчувстваш 
на другите, роля има и тяхното 
училище. Педагогическият екип там 
ежегодно организира благотвори-
телни акции в Дома за стари хора, в 
които участват всички ученици – от 
тези в подготвителните групи до 
най-големите. Изработват картич-
ки, изнасят концерти, общуват с 
възрастните обитатели на дома и 
им носят радост. Така година след го-
дина младежите усвояват най-важ- 
ното от всички умения – да бъдат 
хора. Затова успешно взимат изпита 
си по човечност, когато житейските 
обстоятелства ги поставят пред 
съдбоносен избор.

збучни 
истини

Зина СОКОЛОВА



2 брой 1, 6 – 12. I. 2022 г.www.azbuki.bg РЕПОРТЕР
В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

14 общини ще получат над 
3 млн. лв. за изграждане на нови 
детски градини или корпуси 
към съществуващи сгради, 
реши Министерският съвет. 
Средствата са осигурени по 
Програмата на МОН за изграж-
дане, пристрояване, надстро-
яване и реконструкция на дет-
ски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. Ще бъдат 
финансирани проектни предложения за детски градини на 
общините Белица, Айтос, Бургас, Малко Търново, Руен, Долни  
чифлик, Кайнарджа, Твърдица, Ботевград, Своге, Опан, Чир-
пан и Ямбол. Община Троян ще получи пари за реконструкция 
на НУ „Христо Ботев“. 

* * *
Министерският съвет одобри допълнителни 34 206 лева  

за дейности по две национални програми за развитие на 
образованието. Осем общински училища ще получат 8000 
лева по НП „Роден език и култура зад граница“. Образова-
телните институции имат одобрени проекти с български 
неделни училища от Албания, Гърция и Сърбия. Учители и 
ученици от тези неделни училища ще могат да посетят 
различни исторически, културни и природни забележи-
телности в България. Те ще се запознаят с българската 
образователна система и ще имат възможност да прак-
тикуват български език в местна езикова среда.

По НП  „Професионално образование и обучение“ седем 
общински училища ще получат 26 206 лева за разработва-
не и актуализиране на типови учебни планове, учебни про-
грами и национални изпитни програми за специалностите 
в професионалното обучение. Средствата са разпределе-
ни по бюджетите на пет общини за 2021 г. Допълнител-
ни трансфери ще получат Столична община, Нови пазар 
(Шумен), Бургас, Провадия и Пловдив.

* * *
Кабинетът отпусна близо 900 000 лв. за три национал-

ни програми за развитие за образованието. По-голямата 
част от осигуреното финансиране отива за НП „Без сво-
боден час“ – малко над 855 000 лв. По Програмата се пре-
доставят средства за заместващи учители за периода 
от 1 юли 2021 г. до 31 октомври 2021 г. Финансиране по-
лучават 602 общински училища и 76 общински детски гра-
дини. Близо 53 хил. лв. от средствата по НП „Без свободен 
час“ се дават за компенсация на разходите за консумати-
ви на педагогическите специалисти, когато работят от 
дома си поради епидемичната обстановка. Бенефициенти 
са 131 общински училища.

13 000 лв. се предоставят по НП „Мотивирани учите-
ли“. Сумата ще се разпредели между 81 учители наста-
вници, които осигуряват индивидуална подкрепа на ново-
назначени учители в 50 общински училища. 

27 000 лв. се отпускат за НП „Профилактика и реха-
билитация на педагогическите специалисти“. Средства-
та са предвидени за 299 педагогически специалисти. По 
Програмата се възстановяват до 15 лв. от стойността 
на разхода, направен за един педагогически специалист, 
включен в списъка и преминал през профилактичен пре-
глед след прекаран COVID-19. За рехабилитация на педа-
гогическите специалисти се възстановяват до 100 лв.

Редица български висши училища 
подобряват научната си дейност 
през 2020 г. По научни изследвания 
Техническият университет – София, 
и Медицинският университет – 
Пловдив, се нареждат до големите 
центрове като Българската академия 
на науките (БАН), Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ и 
Медицинския университет – София. 
Към тях се присъединява и Селско-
стопанската академия. Резултатите 
са отчетени в доклад за 2020 г. на 
Комисията за наблюдения и оценка 
на научноизследователската дейност 
във висшите училища и научните 
организации. 

Напредък се забелязва също в 
научната дейност на Аграрния 
университет – Пловдив, Лесотех- 
ническия университет – София, 
Университета по хранителни тех-
нологии – Пловдив, Университета 
по архитектура, строителство и ге-
одезия – София, Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ и Икономическия университет 
– Варна. Положително развитие има 
и при медицинските университети 
във Варна и Плевен, Тракийския 
университет – Стара Загора, Уни-
верситета „Проф. Асен Златаров“ 
– Бургас, и Русенския университет 
„Ангел Кънчев“.

В доклада са отчита още, че се 
наблюдава стабилност в изследова-
телската дейност на големите цен-
трове за наука в страната. Научните 
изследвания влияят все по-силно 
върху обществената и икономиче-
ската сфера на страната и регионите. 

Експертите проследяват и ефекта 
от научните проучвания на база брой 
публикации, патенти и цитирания 
спрямо броя изследователи в инсти-
туциите. Отчетливи лидери в класа-
цията са Медицинският университет 
– София, Университет „Проф. Асен 
Златаров“ – Бургас, Българската 
академия на науките, Химикотехно-
логичният и металургичен универси-
тет и Софийският университет „Св. 
Климент Охридски“. 

През 2020 г. повече организации и 
университети повишават научната си 
ефективност. Това са Медицинският 
университет – Пловдив, Русенски-
ят университет „Ангел Кънчев“, 
Университетът по хранителни тех-

нологии – Пловдив, Тракийският 
университет – Стара Загора, Лесо-
техническият университет – София, 
Аграрният университет – Пловдив, 
Медицинският университет – Пле-
вен, Селскостопанската академия, 
Техническият университет – Варна, 
и др. 

Напредък по този показател е 
налице и при Техническия уни-
верситет – Габрово, Югозападния 
университет „Неофит Рилски“, 
УАСГ – София, Варненския свободен 
университет „Черноризец Храбър“, 
Минно-геоложкия университет  
„Св. Иван Рилски“, Шуменския уни-
верситет „Епископ К. Преславски“, 
Великотърновския университет „Св. 
св. Кирил и Методий“ и др. 

БАН и Селскостопанската акаде-
мия запазват лидерските си места 
в патентната дейност, но според 
специалистите резултатите им все 
още са далеч под потенциалните им 
възможности. Като цяло, патентната 
дейност в научните организации 
и университетите остава на ниско 
ниво.  

България продължава да изостава 
и в други показатели. Като процент 
от общото активно население в 
страната учените са над два пъти и 
половина по-малко спрямо държави 
от Европейския съюз. Младите из-
следователи все още са недостатъч-
ни, за да заместят тези, които излизат 

в пенсия. Това води до влошаване на 
резултатите от научните изследвания 
и изостряне на проблемните области.  

По брой изследователи като про-
цент от общото активно население 
по отношение на сходни по харак-
теристики стари страни членки на 
ЕС България изостава с 2,63 пъти 
по-малко изследователи, отколкото 
в Дания, 2,29 пъти по-малко изсле-
дователи, отколкото във Финландия, 
и 1,44 пъти по-малко изследователи, 
отколкото в Гърция. По отношение 
на новите страни членки на ЕС със 
сходни характеристики България 
изостава от Унгария (1,53 пъти по-
малко изследователи) и е на почти 
същото ниво като Хърватия.

Експертите отчитат и по-ниска 
публикационна активност на научни-
те организации и университети. Из-
оставаме с над четири пъти спрямо 
Гърция и два пъти спрямо Сърбия по 
отношение на реферираните доку-
менти в международните бази данни. 

В същото време, броят на публика-
циите расте в сравнение с предходни 
години. За последните пет години 
(2016 – 2020 г.) 40% от публикаци-
ите ни са в квартил Q1 (най-високо 
качество) на международните бази 
данни, като изпреварваме Словакия 
и Сърбия и се нареждаме до Хърва-
тия. 

Още по темата 
на стр. 18 – 19

Университетите подобряват 
научната си продукция
Патентната дейност в изследователските 
организации и висшите училища остава 
на ниско ниво

Научните изследвания влияят все по-силно върху икономическата сфера

В системата на преду-
чилищното и училищното 
образование се забранява 
осъществяването на поли-
тическа и партийна дейност. 
При изпълнение на своите 
функции педагогическите 
специалисти трябва да са 
политически неутрални и 
не могат да налагат идео-
логически и политически 
убеждения. Изискването за 
политически неутралитет 
и забраната за политическа 
и партийна дейност важат 
също за началниците и слу-
жителите в регионалните 
управления на образование-
то. Това е записано в проект 
за изменение и допълнение 
в Закона за предучилищното 
и училищното образование, 
приет от Министерския 
съвет.

Предложението на МОН е 
провокирано от множество 
случаи, при които служи-
тели от РУО в страната 
извършват политическа дей-

ност и участват активно в 
партийни мероприятия по 
време на предизборни кам-
пании за различните видове 
избори, включително и в 
качеството си на кандидати 
от името на партии и коали-
ции. В системата на преду-
чилищното и училищното 
образование, която следва да 
е неполитическа и надпар-
тийна, са създадени видими 
зависимости от политическо 
и партийно естество. По-
добни дейности могат да 
изместят професионалното 
и експертно начало при на-
значенията и управлението 
на образователната система 
и да доведат до недопустимо 
политическо влияние върху 
учителите и учениците, се 
посочва в мотивите към 
проекта.

Целта на измененията 
са високата експертиза и 
професионализмът да се из-
дигнат в основни принципи 
на системата. 

Без партии и политика 
в училище
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„Да работим отговорно, 
почтено, според съвестта 
си. А с края на 47. НС да 
отчетем, че сме си свърши-
ли работата.“ С тези думи 
Ирена Анастасова откри 
първото заседание на пос- 
тоянната Парламентарна 
комисия по образование-
то и науката. Народните 
представители с единоду-
шие приеха вътрешните 
правила на работа. 

Заседанието започна с 
кратко представяне на със-
тава на комисията. Предсе-
дател е Ирена Анастасо-
ва. Зам.-председатели са 
Красимир Вълчев, Петър 

Чобанов, Пламен Николов 
и Христо Петров. Прави 
впечатление, че членове на 
комисията са хора с опит 
не само в политиката, но 
и в изпълнителната власт 
– министри и зам.-минис- 
три, експерти в широк 
спектър на обществения 
живот и икономиката, 
хора, най-вече съпричаст-
ни към темата образование 
и наука. Те са възпитаници 
на български висши учи-
лища, много от тях и днес 
преподават в тях. 

Бяха направени две 
предложения. Първото е 
гласуванията да не се про-

веждат по парламентарни 
групи, а директно „за“, 
„против“ и  „въздържал 
се“. И второ – комисията 
да заработи, стъпвайки на 
анализ на изпълнението 
на целите, поставени в 
Закона за предучилищ-
ното и училищното об-
разование. Предложено е 
анализът да бъде направен 
от „независими експерти“, 
което породи дебати. Доц. 
Красимир Вълчев – прос- 
ветен министър от 2017 г. 
до 2021 г., предупреди, че 
Законът е твърде обширен 
и засяга широк кръг от 
въпроси, всеки от тях дос-

татъчно важен, за да  бъде 
анализиран поотделно – 
например квалификацията 
на учителите, учебните 
планове и програми, об-
хват на деца и ученици и 
финансиране на системата.

Специално за „Аз-буки“ 
председателят на Парла-
ментарната комисия Ирена 
Анастасова уточни, че 
първият законопроект вече 
е депозиран в комисията и 
засяга промени в ЗПУО, 
с които в системата на 
предучилищното и учи-
лищното образование се 
забранява политическа и 
партийна дейност.  

Образователната комисия заработи
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Може ли пътят  
да бъде компрометиран?

Магдалена АБАДЖИЕВА*

Често в медийната сфера на общуване можем 
да чуем, че пътищата и мостовете са компромети-
рани, например: „Шофьорите трябва да знаят, че 
пътят е компрометиран“; „Компрометиран мост 
заплашва да откъсне част от жителите на Пър-
венец“. Думата компрометиран е минало стра-
дателно причастие, образувано от глагола ком-
прометирам, който е чужд по произход (от фр. 
compromettre) и означава ‘с думи или постъпки 
злепоставям някого или нещо, уронвам престижа 
му; излагам’. Значенията на компрометиран са ус-
тановени в Речника на българския език (https://ibl.
bas.bg/rbe) и от тях става ясно, че в изречението 
„Пътят е компрометиран“ миналото страдателно 
причастие е употребено със значение, близко до 
третото: ‘За реколта – който е негоден, повреден 
или унищожен от природни бедствия, вредители 
и др.’. Но с една важна уговорка – в Речника е 
посочено, че това значение се отнася единствено 
за реколта. А в горните примери се употребява за 
път, мост. Такова пренасяне на значението върху 
други обекти е възможно в езика, но невинаги е 
уместно.

По-добре е в такива контексти да се замени 
чуждицата  компрометиран с други, по-подхо-
дящи определения или изрази от домашен про-
изход, включително и описателни, в зависимост 
от смисъла на изказването, напр.: опасен, негоден 
за употреба, опасен за преминаване, с нарушена 
цялост и др. По този начин двете изречения от на-
чалото на езиковата ни бележка ще звучат: „Шо-
фьорите трябва да знаят, че пътят е опасен за пре-
минаване“ и „Мост с нарушена цялост заплашва 
да откъсне част от жителите на Първенец“. 

*Д-р Магдалена Абаджиева е главен асистент в 
Секцията за история на българския език в Институ-
та за български език към БАН.

Текущите изпитвания, особено 
контролните и класните работи, не-
обходими за оформяне на оценките 
в края на първия учебен срок, да се 
провеждат присъствено. Правилото 
се отнася за всички ученици с из-
ключение на тези, които се обучават 
от разстояние по здравословни при-
чини, удостоверени с медицински 
документ. Тези указания са записани 
в писмо на министъра на образова-
нието и науката акад. Николай Ден-
ков до началниците на регионалните 
управления на образованието във 
връзка с приключването на първия 
учебен срок на 31 януари 2022 г. 

Това е необходимо условие за 
гарантиране на обективност и 
равнопоставеност при оценяване-
то на усвоения материал, пише в 
документа. 

Съгласно действащата заповед 
на министъра на здравеопазването 
за въвеждане на временни проти-
воепидемични мерки, в общините 
с 14-дневна заболеваемост под 250 
на 100 000 души се учи присъствено 
без тестване за COVID-19. В об-
щините с по-висока заболеваемост 
присъственият учебен процес е 
осигурен чрез изследване на учени-

ците с неинвазивни бързи антигенни 
тестове за COVID-19. В тези случаи 
се допуска индивидуално обучение 
от разстояние в електронна среда 
при определени условия: по здра-
вословни причини на ученика или 
член на семейството му, както и по 
избор след разрешение от началника 
на РУО.

Според наредбата за организация 
на дейностите в училищното обра-
зование началникът на РУО може да 
даде разрешение за онлайн обуче-
ние на ученици с висок успех, малко 
отсъствия по уважителни причини и 
доказана ангажираност към учебния 
процес до момента. 

Министър Денков изисква от 
началниците на РУО да обръщат 
специално внимание и да осъщест-
вяват контрол за всеки отделен слу-
чай. МОН ще проверява дадените 
разрешения.

Министерството настоява учени-
ците, които по здравословни при-
чини или по желание на родителите 
си продължават обучението си от 
дистанция дори след като техните 
съученици са се върнали в училище, 
да се явяват присъствено в часовете 
за писмено или устно оформяне на 

срочните оценки. 
Това може да стане с еднократно 

изследване с бърз антигенен тест 
в училище или представяне на  
„зелен сертификат“. По изключение 
е допустимо писменото или устно 
изпитване да се проведе индиви-
дуално, без ученикът да се тества 
или да представя документ за пре-
боледуване или ваксиниране, ако 
индивидуалните дейности се про-
веждат извън времето на присъствен 
учебен процес на паралелките. Това 
е регламентирано в заповедта на 
министъра на здравеопазването от 
26 ноември т.г.  

При същите условия задължител-
но присъствено се полагат също ин-
дивидуалните изпити за определяне 
на срочна оценка при повече от 25% 
отсъствия от часовете по съответния 
учебен предмет, приравнителните 
изпити, изпитите за промяна на 
оценката. В тези случаи изпитите 
се провеждат от комисии в училище.  

МОН насърчава всяка реализи-
рана възможност за провеждане на 
присъствени учебни часове, консул-
тации, текущи проверки на знанията 
и изпити при спазване на въведените 
противоепидемични мерки.  

Срочните оценки ще се 
оформят присъствено
Ще се проверяват дадените разрешения 
за онлайн обучение

На прекрасен басейн 
се радват учениците от 
столичното 30. СУ „Бра-
тя Миладинови“. „Той се 
използва в часовете по 
физическо възпитание – 
модул спортни дейности, 
и от двете групи за за-
ниманията по интереси 
– коментира директорката 
Атанаска Рейха. – За моя 
радост, тази възможност 
се прие положително от 
родителите, особено на 
малките деца. Те настояват 

децата да се занимават с 
плуване, и малчуганите 
също не пропускат часо-
вете. Дори в тези ковид 
времена няма отлив на 
желаещи да се занимават 
с плуване. Всички деца, 
които идват на училище, 
плуват, а родителите не се 
притесняват.“

Часовете по плуване 
стартират от пролетта на 
2021 г. В извънучебно вре-
ме във водните коридори 
се провеждат извънкласни 

занимания както на уче-
ниците от 30. СУ, така и 
на деца, организирани от 
спортен клуб ЦСКА. 

„ П р е з  у ч е б н а т а 
2020/2021 г. по Национал-
ната програма „Научи се 
да плуваш“ на Министер-
ството на младежта и спор-
та организирахме от април 
до края на юни занимания 
на всички първокласници 
и второкласници. Децата 
се обучаваха три пъти в 
седмицата под ръковод-

ството на изключително 
отговорните ни преподава-
тели Александър Крантов 
и Илиан Даскалов“, разказ-
ва Атанаска Рейха.

Заниманията се посре-
щат с възторг от най-мал-
ките. Затова ръководството 
на 30. СУ се подготвя и 
тази учебна година да под- 
сигури чрез Националната 
програма финансиране 
за допълнителните зани-
мания на най-малките по 
водния спорт.  

По сините коридори
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Десетокласници от 229 
паралелки в 170 учили-
ща от цялата страна ще 
участват в Национално 
изследване за оценяване 
на дигиталномедийните 
компетентности на гимна-
зистите. То ще се проведе 
между 10 и 20 януари 
2022 г., като училищата са 
избрани на случаен прин-
цип. Проектът се реализи-
ра съвместно от Коалиция 
за медийна грамотност, 
Центъра за оценяване в 
предучилищното и учи-
лищното образование и 
Министерството на обра-
зованието и науката.

Учениците ще решават 
онлайн тест за 60 минути. 
За някои от въпросите се 
изисква да бъде посочен 
един от четири възможни 
отговора, за други – да 
се избере между две въз-
можности. Има и въпроси, 
по които от учениците се 
очаква да напишат лично 
мнение, подкрепено с 
аргументи. 

Целта на проучването 
е да се установи нивото 
на дигиталната медийна 
грамотност сред гимнази-
стите и тя да се интегрира 
в обучението по всички 
учебни предмети. Така 
училището ще развива 
ключови компетентности 
и умения за живот и рабо-
та през XXI век. Акцентът 
ще е върху формиране 
на научна, финансова, 
дигитална медийна гра-
мотност, както и на дух 
на предприемчивост и 
иновации.

Друга цел на изслед-
ването е насочена към 
развитие на дигиталните 
компетентности на педа-
гогическите специалисти 
чрез прилагане на нови 
технологии, облачни ИКТ 
услуги, иновативни ди-
гитални методи на пре-
подаване, интегриране 
на дигиталната медийна 
грамотност в обучението 
по всички учебни предме-
ти и други.  

Десетокласници на 
тест по дигитално-
медийна грамотност

Само със „зелен сертификат“ – валиден документ 
за ваксиниране, преболедуване, наличие на антитела 
или отрицателен резултат от лабораторно изследване, 
ще се влиза във всички сгради на МОН от 24 януари 
2022 г. Това е разписано в заповед на министъра на 
образованието и науката акад. Николай Денков.

Бързият антигенен тест ще е валиден до 48 часа, 
а PCR тестът – до 72 часа. Министерството няма да 
организира лаборатория на своя територия. 

Няма да се изисква „зелен сертификат“ от деца и от 
граждани, които идват само до приемната на МОН, 
за да подават документи.  

Хората, които не могат да се имунизират по здра-
вословни причини, представят медицински документ, 
който удостоверява това. Служителите на МОН, които 
нямат „зелен сертификат“, ще работят дистанционно, 
ако задачите им позволяват това, или ще трябва да 
излязат в отпуск.  

МОН въвежда зелен сертификат
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Министерският съвет 
одобри допълнителни раз-
ходи в размер на 6,4 млн. 
лева за саниране, ремонт 
и обзавеждане на студент-
ски общежития. Средства-
та се отпускат по бюджета 
на Министерството на 
образованието и науката 
за 2021 г.

През септември 2020 г. 
правителството предоста-
ви 66 млн. лева за ремон-
тирането на студентски 
общежития. Държавните 
висши училища започнаха 
процедури по възлагане на 
обществени поръчки, но 
предвид заложените сро-
кове в Закона за общест-
вените поръчки не успяха 
да усвоят средствата до 
края на годината, което 
наложи отново да бъдат 
разчетени в бюджета за 
2021 г. Досега кабинетът 
е отпуснал общо 20 ми-
лиона от предвидените  
66 млн. лева.

Държавата възстановява 
парите на университетите 
след реално извършени 
от тях разходи. Най-често 
парите се използват за 
саниране и обзавеждане 
на сградите. Инвестира 
се в енергийната ефек-
тивност и се осигурява 
по-благоприятна среда за 
студентите.

През тази академична 
година една трета от мес-
тата в студентските обще-
жития остават свободни. 
Общежитията разполагат с 
50 908 легла, като заетите 
са общо 33 822. На тях са 
настанени студенти, спе-

циализанти, докторанти 
и преподаватели. Това 
показва справка, предоста-
вена на МОН от висшите 
училища. Данните са ак-
туални към 30 ноември т.г.

Отделно 3024 легла са 
определени от университе-
тите като неизползваеми. 
Те са били разположени в 
стаи, които в момента се 
използват от служителите 
за работни офиси, порти-
ерни помещения или са 
превърнати в читални, 
кухненски блокове и др. 

Общо 147 са действащи-
те студентски общежития 
в страната. В пет от тях 
в момента се извършват 
ремонти и поради тази 
причина техните студенти 
са настанени в други об-
щежития до приключване 
на дейностите.

Търговското дружество 
„Студентски столове и 
общежития“ към МОН 
стопанисва общо 30 обще-
жития. В тях са настанени 
4543 студенти, специа-
лизанти, докторанти и 
преподаватели. Те плащат 
месечен наем в размер на 
70 лева, като в тази цена 
са включени и всички раз-
ходи за вода, ток и други 
такси.

Останалите 117 общежи-
тия се управляват от вис- 
шите училища. Месечните 
наеми, семестриалните 
депозити и плащанията за 
консумативи се определят 
със заповед на ректора на 
съответния университет 
след съгласуване със Сту-
дентския съвет.  

Държавата влага
6,4 млн. лева  
за ремонт на общежития

Над 1000 млади 
учени и над 200 
постдокторанти 
се очаква да бъдат 
подпомогнати при 
интеграцията и ка-

риерното им развитие в български 
научни организации и висши 
училища. В тяхна подкрепа МОН 
предлага второ издание на Нацио-
налната научна програма „Млади 
учени и постдокторанти“ със срок 
до 2025 г. Предвидени са общо 15 
млн. лева за два етапа на изпъл-
нение, като първият ще започне  
през 2022 г., а вторият – през 2024 г.  
Документът е публикуван за об-
ществено обсъждане до 19 януари 
2022  г. 

По Програмата могат да бъдат 
назначавани млади учени, които 
нямат договор за работа с конкрет-
но висше училище или научна 
организация. Могат да бъдат под-
крепяни и вече назначени асистен-
ти, главни асистенти и докторанти, 
включително в задочна и самосто-
ятелна форма на обучение. За мла-
ди учени се смятат изследователи 
или преподаватели във висше учи-
лище и/или научна организация до  
10 години след придобиване на 
първа образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“.

Новоназначените млади учени 

ще получават грант не по-малко от 
1200 лева на месец, а работещите 
и на друг договор – от 300 до 600 
лева на месец. 

За финансова подкрепа на пост-
докторантите се изисква кандидат-
стване с проектно предложение 
по актуална научна тематика. 
Проектът трябва да бъде на висо-
ко научно ниво, да има детайлна 
програма и подробен финансов 
план. Срокът за изпълнение на 
проектите е до 24 месеца. 

По този модул могат да кан-
дидатстват учени с придобита 
образователна и научна степен 
„доктор“ в страната и чужбина. 
С предимство ще се класират 
постдокторанти, които не работят 
в конкретно висше училище или 
научна организация. Възможно е 
и включване на постдокторанти, 
вече наети в дадена институция, 
като бъдат назначени на допълни-
телен договор на непълен работен 
ден в друг научен колектив при 
същия работодател – лаборатория, 
секция или катедра. 

Грантовете за новоназначените 
постдокторанти са от 2000 до 3000 
лева на месец. Тези, които са от 
друга държава или населено място, 
могат да получават допълнително 
до 1000 лева месечно за квартирни 
разходи. Постдокторантите, които 

работят вече в съответното висше 
училище или научна организация, 
ще получават допълнително меж-
ду 300 и 600 лева на месец.  

В рамките на Програмата може 
да се финансира изпълнението на 
научноизследователски задачи 
и необходимите присъщи за тях 
дейности: командировки, закупу-
ване на материали, консумативи, 
специализирано оборудване, 
информационни продукти, ком-
пютри, принтери, заплащане на 
такси за участие в научни форуми 
и др. 

Националната научна програма 
„Млади учени и постдокторанти“ 
се превърна в добра практика 
за привличане и задържане на 
талантливи млади хора за на-
учноизследователска работа в 
публични научни организации 
и държавни висши училища. 
Подкрепата за младите учени ще 
им помогне при провеждането на 
висококачествени изследвания. 
Това, от една страна, ще повиши 
научното ниво на висшите учи-
лища и научните организации, а 
от друга – ще стимулира младите 
хора да избират научна кариера 
и реализация в България. По 
този начин ще се създаде ново 
поколение учени, полезни за 
обществото.  

Подкрепа за над 
1200 млади учени
Грантовете за новоназначени постдокторанти 
достигат до 3000 лв. месечно

Учениците от ПМГ 
„Иван Вазов“ – Димит- 
ровград, дадоха успешен 
старт на състезателната 
дейност за тази учебна 
година. Въпреки извън-
редната обстановка те 
участваха в есенния кръг 
на осмото издание на 
турнира „Математика без 
граници“. Нашите възпи-
таници се конкурираха 
с 18 200 ученици от 22 
страни: Австралия, Азер-
байджан, Армения,  Ви-

етнам, Естония, Индоне-
зия, Казахстан, Канада, 
Китай, Малта, Нигерия, 
Румъния, Русия, Северна 
Македония, Словения, 
Сърбия, Тайван, Турция, 
Узбекистан, Филипини-
те, Хонконг и Черна гора.

Впечатляващо е пред-
ставянето на вазовци –  
2  златни  медала  за 
шестокласниците Ва-
л е н т и н  С т а н ч е в  и 
Мартин Бонев; 7 сре-
бърни – за петоклас- 

ниците Слави Михов, 
Християна Георгиева, 
Лъчезара Дечева, Да-
ниел Йорданов и Ибер 
Мераджъ и за шесток-
ласниците Константин 
Стоянов и Велислава 
Цолова. Бронзовите ме-
далисти са Александри-
на Дешкова, Габриела 
Запрянова и Ема Ми-
ронова от VI клас. Сре-
бърен медал спечели и 
Стоян Стоянов, XII клас. 

Младите таланти са 

подготвени от учителите 
Яна Бъчварова и Катя 
Чалъкова. 

„Поредният успех на 
младите математици на 
ПМГ „Иван Вазов“ е 
доказателство за ролята 
и мястото на гимназията 
в развитието на младите 
дарования на Димитров-
град“, е краткият комен-
тар на Валентина Дел-
чева – вр.и.д. директор 
на ПМГ „Иван Вазов“. 

Пореден успех на математици  
от Димитровград

Министерството  на 
образованието и науката 
създаде онлайн каталог с 
над 10 500 безплатни об-
разователни ресурса – уро-
ци, видеоклипове, игри, 
софтуерни симулации и 
картинки. Те могат да се 
използват както самостоя-
телно от учителите, учени-
ците и техните родители, 
така и да се комбинират 
за създаване на по-слож-
но учебно съдържание 
и интерактивни занятия. 
Каталогът е достъпен на 
адрес – https://oer.mon.
bg/s/oer/page/welcome.

Шестдесет процента от 
свободните ресурси в ка-
талога са създадени от пре-
подаватели в българските 
училища чрез инструмен-
ти като Liveworksheets, 
L e a r n i n g A p p s ,  H 5 P, 
Wordwall, Quizizz, Quizlet, 
Wakelet, Wizer Qoconqr, 
Smart test и др. Останали-
те са събрани от някои от 
най-големите доставчици 
на образователно съдър-
жание – TED ED, Free 3D 
anatomy Models, National 

S c i e n c e  F o u n d a t i o n , 
CommonSpaces, Library 
of the Congress, ClicZone, 
Платформата за интерак-
тивни симулации по STEM 
дисциплини, създадена и 
поддържана от University 
of Colorado Boulder, Play 
Mathematics, Europeana, 
„Кан Академия“, „Акаде-
мико“ и др.

Платформата позволява 
даден урок или видеоклип 
да бъдат лесно намерени 
чрез филтриране по раз-
лични критерии – етап на 
образование, клас, предмет 
или вид на ресурса. Може 
да се търси и по ключова 
дума или автор. 

Онлайн каталогът на 
МОН има за цел да стиму-
лира учителите да бъдат 
дигитални създатели на 
учебно съдържание, като 
ползват свои или общо-
достъпни ресурси. Той е 
създаден по проект „Обра-
зование за утрешния ден“ 
с финансовата подкрепа на 
ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“.  

МОН създаде 
каталог с хиляди 
безплатни уроци
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Прилагането на 
арттерапията е 
една от добрите 
практики в на-
шата работа. Тя 
предлага творче-

ски, визуален и свързан с въоб-
ражението опит. Включва освен 
това невербално и символично 
себеизразяване, чиито позитиви 
са многобройни. Те се проявяват 
в намаляване емоционалното 
напрежение и стрес на децата 
и учениците със специални 
образователни потребности, 
улесняване на себеизразяването 
и общуването, осъществява-
що се по креативен и игрови 
начин“, казва пред „Аз-буки“ 
Таня Трифонова – директор на 
Регионалния център за подкре-
па на процеса на приобщаващо 
образование – Ямбол. 

Педагогическите специалисти 
използват както традиционни, 
така и неконвенционални худо-
жествени материали, които се 
подготвят по предразполагащ 
начин. Прилаганите методи 
и средства за работа с децата 
следват индивидуалното им 
развитие. При възможност те 
заедно творят, забавляват се и се 
себеизразяват в структурирана и 
спокойна среда. 

В работата си специалистите 
от Регионалния център в Ямбол 

използват и музико-
терапия, приказко-
терапия, психомо-

торен тренинг  
и елементи от сен-

зорната терапия.

В областта допълнителна 
подкрепа за личностно разви-
тие получават около 400 деца и 
ученици със специални образо-
вателни потребности. Със 121 
от тях работят специалистите 
в Регионалния център, а 44 се 
обучават в изнесени групи/
паралелки в Центъра за специ-
ална образователна подкрепа 
„Никола Й. Вапцаров“ в Елхо-
во. Помощ на останалите деца 
и ученици оказват екипите за 
подкрепа за личностно разви-
тие в училищата и детските 
градини. През учебната година 
11 образователни институции в 
областта се включиха в проекта 
„Подкрепа за приобщаващо 
образование“.

„В зависимост от оценяването 
на индивидуалните образо-
вателни потребности Регио-
налният екип за подкрепа за 
личностно развитие препоръчва 
предоставяне на краткосрочна 
или дългосрочна допълнителна 
подкрепа. Тя включва ресурсно 
подпомагане, психосоциална 
рехабилитация, рехабилитация 
на комуникативните нарушения, 
рехабилитация при физически 
нарушения, осигуряване на 
подкрепяща среда – методики, 
дидактически материали и дру-
ги“, пояснява директорката на 
РЦПППО – Ямбол. 

Арттерапията – поглед 
към света на детето
Различни инструменти за подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците прилага екипът на Регионалния център  
за приобщаващо образование в Ямбол

„Образоването на ума, без да 
се образова сърцето, не е обра-
зование“, е казал „бащата на на-
уката“ Аристотел. Промяната 
на нагласите, на отношението 
и на педагогическата практика 
е необратим процес, в отговор 
на държавната образователна 
политика, по отношение на при-
общаващото образование. 

Благодарение на усилията на 
МОН, на подкрепата на Регионал-
ното управление на образованието, на ръководствата на 
образователните институции, на родителите и на цяла-
та ни педагогическа общност, развитието на приобщава-
щия модел в областта е все по-успешен и осъзнат процес. 
Чрез него се разкриват възможности за усъвършенстване 
и себеутвърждаване на децата и учениците.

Приемайки, че съществува връзка между детското 
поведение и посланията на средата, и с разбирането, че 
детето следва своята индивидуална траектория, педаго-
гическите специалисти насочват и подкрепят детското 
развитие. Задават на децата и учениците лични стан-
дарти за изпълнение на задачи и дейности, което води до 
преживяване на радост от успеха.

Таня Трифонова, директор:

Екипът на Регионалния цен-
тър се състои от 13 педагоги-
чески специалисти, от които 
8 ресурсни учители, двама 
психолози, двама логопеди и ре-
хабилитатор на слуха и говора. 
Квалификацията на членовете 
на екипа е системна и непре-
късната дейност за формиране 
на теоретични и практически 
знания и умения. Те доприна-
сят за по-качествена работа, 
мотивиране на специалистите 
и повишаване капацитета на 
Центъра, по думите на дирек-
торката. „Развитието на екипа 
е от особено важно значение за 
успешната работа. През послед-
ния уикенд на ноември екипът 
ни участва в обучение, про-
ведено от център С-ИВВЕНА  
– Пловдив, на тема „Сензорна 
интеграция и терапия“, добавя 
тя.

Регионалният център разпола-
га с два подходящо оборудвани 
кабинета за допълнителна под-
крепа на деца и ученици, заседа-
телна зала. Сградата се санира 
по инвестиционната програма 
на МОН.

Специалистите на РЦПППО 
– Ямбол, осъществяват обуче-
ния на екипите за подкрепа за 
личностно развитие и на помощ-
ниците на учителя. Оказва се и 
методическа подкрепа в общо-
образователните институции. 

Относно подготвеността на 
учителите в общообразовател-
ните училища да работят с деца 
със специални образователни 

потребности, събеседничката 
ми коментира, че на прове-
дената в края на изминалата 
учебна година кръгла маса на 
тема „Изграждане на устойчив 
приобщаващ модел чрез между-
институционално сътрудничест-
во“ са представени обобщените 
данни от анкетните проучвания, 
извършени в края на учебната  
2020/2021 г. Оценката за при-
общаващата среда в детските 
градини и училища, както и 
за  осъществяваните дейности 
за подкрепа на личностното 
развитие, е много добра. Ресурс-
ното подпомагане на децата се 
реализира предимно смесено –  
в кабинет и съвместно с учите-
лите в групата, а в училищата 
– предимно в ресурсен кабинет. 
Наблюдава се съвместно плани-
ране и реализиране на дейнос- 
тите от екипите за подкрепа на 
личностното развитие.

„По повод Международната 
седмица на глухите организи-
рахме и проведохме инфор-
мационен семинар на тема: 
„Ние ви чуваме“. По време на 
събитието рехабилитаторът на 
слуха и говора акцентира върху 
спецификите в развитието на де-
цата със слухови затруднения и 
подходящите подходи и методи 
за взаимодействие“, отбелязва 
още Таня Трифонова.

А как специалистите от Реги-
оналния център работят с роди-
телите на децата със специални 
потребности? Краткият отговор 
е – чрез прилагане на инди-

Арттерапията улеснява себеизразяването и общуването  
на децата със специални образователни потребности

видуален подход, като общата 
цел е изграждане на доверие и 
партньорство. „Родителите се 
информират за затрудненията 
и постиженията на децата и 
в общия случай съвместно се 
планират целите и задачите 
през учебната година. Консул-
тациите са насочени както към 
спецификата на затрудненията 
на децата, така и към усвояване 
на различни форми и техники на 
работа с децата, използването 
на различни видове терапии, 
възможностите за избор на 
професия и за професионална 
реализация“, обяснява дирек-
торката на РЦПППО – Ямбол. 
Според нея 

отчетлива тенден-
ция е родителите 

все по-активно  
да търсят подкрепа 

за своите деца 

при установяване на такава 
потребност.

Особено важно е взаимодейст-
вието с родителите и тяхното 
съдействие при осъществяване-
то на подкрепата за личностно 
развитие от разстояние в елек-
тронна среда несинхронно.

„В зависимост от индиви-
дуалните особености на деца-
та и учениците има различни 
средства за осъществяване на 
подкрепа от разстояние – по-
яснява Таня Трифонова. – Пе-
дагогическите специалисти 
осъществяват съдействие след 
съгласуване в екипите за под-
крепа за личностно развитие.“ 
Използват се и многобройните 
ресурси в интернет – видеоуро-
ци, презентации, методически 
ръководства и учебни помагала, 
включително публикуваните в 
раздел „Приобщаващо образо-
вание“ на страницата на МОН.  

„Изградената мрежа между 
регионалните центрове е от 
особено важно значение и дава 
възможност за споделяне на 
опит, практики, идеи. От клю-
чово значение в кризисната 
ситуация е и изграждането на 
обучителна интерактивна он-
лайн платформа в подкрепа на 
деца със специални образовател-
ни потребности „Подкрепи ме“, 
разработена от УНИЦЕФ, МОН 
и РЦПППО – София“, допълва 
Таня Трифонова.

Директорката на Регионалния 
център разказва и за предлага-
ните занимания през летните 
месеци. Например клуб „Млад 
изследовател“ има за цел децата 
да усвоят по интересен и забавен 
начин знания за историята, за 
природата, за професиите и т.н. 
Друга възможност е клуб „Млад 
творец“, в който учениците се 
включват в различни занимания 
– арттерапия, приказкотерапия, 
„Създавам разказ, приказка...“, 
музикотерапия. А в клуб „Знам 
и мога“ придобиват умения и 
компетентности в областта на 
четене и писане, смятане и др. 
Разбира се, има и „Игротека“, 
където децата се включват в раз-
лични дидактични, занимателни 
и подвижни игри.

„Последните събития, които 
бяха отбелязани с деца и уче-
ници със специални образова-
телни потребности, са Денят 
на християнското семейство и 
Международният ден на толе-
рантността, посветен на хората 
с увреждания. Бяха обменени 
различни послания за това, че 
сме единни в многообразието“, 
информира събеседничката 
ми. Според нея пандемичната 
обстановка прекъсва живия 
контакт и съвместните дейности 
с учениците, но засилва ролята и 
значимостта на консултативната 
подкрепа.
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Зина СОКОЛОВА

Средно училище „Св. 
Климент Охридски“ 
в Дългопол е на 167 
години – създадено 
е през 1854 г. Разпо-
лага с две сгради. От 

I до IV клас учат в едната, от V до 
XII – в другата. В школото почти на 
равни части се обучават ученици от 
български, ромски и турски етнос. 
Училището е средищно, като в него 
учат деца от 11 села от общините 
Дългопол и Руен. Гимназиално 
обучение тук се води от 1945 г. 
Допреди двайсетина години е било 
и единственото средно училище на 
територията на община Дългопол.  

„Основното предизвикателство 
в последните години е намалява-
нето на броя на учениците, както 
навсякъде в България. И там са 
насочени усилията на колектива за 
максимално прибиране на децата в 
училище – подчертава директорът 
Александър Александров. – Специ-
фиката на училище в малък град и в 
областен център е съвсем различна. 
В областния град колегите приемат 
учениците с конкурс, ние, образно 
казано, ходим да ги събираме по 
махалите. Наистина е трудно, 
особено при семейства, където 
процентът на неграмотност е много 
висок и няма никаква образовател-
на ценностна система.“

Александър Александров е ди-
ректор тук от 1991 г. Спомня си, че 
тогава в семействата от уязвими 
групи бабите и дядовците са имали 
поне основно образование. Докато 
сега почти всички родители на не-
говите ученици от такъв произход 
са неграмотни. И тъй като образо-
вателната ни система разчита и на 
съдействието на родителите, които 
да помагат и насърчават децата, 
когато родителите са неграмотни, 
става неимоверно трудно. Лошото 
е, че с годините тези проблеми се 
задълбочават.

„Основната цел, която педагоги-
ческият екип си е поставил, е преди 
всичко обхващането на децата още 
в предучилищна възраст – казва 
Александър Александров. – Така 
им се дава шанс да придобият 
образователни навици. Осъществя-
ването на тази цел е много трудно. 
Стимул да пращат децата си в 
училище, за някои в региона не 
е учебният материал, а детските 
надбавки. Но понеже за подрас- 
тващите най-важното е да бъдат в 
училище, използваме всички ин-
струменти, които ни дава законът, 
да постигнем това – със средствата 
на приобщаващото образование, за 

В този брой „Маршрути „Аз-
буки“ гостува на СУ „Св. Климент 
Охридски“ в Дългопол, област  
Варна. 

В средищното училище се обу-
чават деца от 11 населени мес-
та в общините Дългопол и Руен.  
А основната цел на педагогиче-
ския екип е обхващането на деца-
та още в предучилищна възраст, 
което им дава шанс да придобият 
образователни навици. 

Едната профилирана паралел-
ка в училището е за хардуер и 
софтуер, а другата е професио-
нална за готвачи. 

Дългопол

Разказ за голямата битка 
и „малките“ стимули
В Средно училище „Св. Климент Охридски“ в Дългопол 
воюват за образованието на всяко дете

Пример за чистота и благородство
Тези дни за СУ „Св. Климент Охридски“ в Дъл-

гопол се заговори покрай четирима негови учени-
ци от с. Рояк, включили се в спасителната акция 
при пожара в дома за възрастни, избухнал на  
22 ноември 2021 г.

„Домът за стари хора е единствен на терито-
рията на общината – подчертава директорът. – 
Всички благотворителни инициативи, свързани с 
изработването на мартенички, коледни картички, 
са правени от децата за този дом. Те ги поздравя-
ват за празниците, изнасят им концерти. Домът 
играе основна роля за тяхното възпитание в чове-
колюбие и взаимопомощ. Затова никак не се учудих, 
че наши възпитаници са отишли да помагат. Още 
повече че това са и деца от селото, те познават 
възрастните хора. Но това тяхно отношение към 
изпадналите в беда първо е култивирано в семей-
ството. След това в училище то се надгражда. 
За мен това е надежда за бъдещето на България.  
В дома работи и наш бивш ученик, казва се Ме-
суд, който също активно е помагал в спасител-
ната акция. Така че не само настоящи, а и бивши  
наши възпитаници са се проявили достойно.“

Достойното поведение на младежите заслу-
жи и висока обществена оценка. Образовател-
ният министър акад. Николай Денков награди за 
доблестната им постъпка деветокласниците 
Селим Селимов и Мерт Гюргелиев и десетокла-
сниците Фуркан Фикретов и Октай Шабан с 

таблети и по една 
книга „Символите на 
България“.

„Гордея се, че Бъл-
гария има младежи 
като вас. Възхищавам 
се на вашата смелост 
и себеотрицание. Да 
рискуваш собствения 
си живот, за да помог-
неш на хора в беда, е 
пример за чистота и 
благородство. Благо-
даря ви, че с примера 
си връщате общата 
ни вяра в доброто и вдъхновявате още ваши 
връстници! Постъпката ви е важна крачка към 
това да направим света ни по-добро място за 
живеене. Тя е доказателство, че човещината 
може да спасява – буквално“, заяви министър 
Денков. Той поздрави също техните родители и 
учители.

Децата получиха и почетния знак на президен-
та Румен Радев. „Тяхната самоотвержена наме-
са промени хода на трагичните събития. Вие ни 
давате вярата, че живеем в хуманно общество, 
в което човешкото същество е висша ценност, 
че с такива млади хора като вас България има до-
стойно бъдеще“, каза държавният глава.

Александър  
Александров, директор

съумява да събере добър екип, с 
който да осъществява качествен 
образователен процес, защо да бъде 
сменян. Във футбола има една сен-
тенция – ако играта върви, смени не 
се правят, припомня директорът. 
Трябва да има гъвкав и индивиду-
ален подход. И повтаря, че идеята 
за мандатност е добра и тя може да 
се разшири и за учителите. Сега, 
като назначат някого за учител, 
той може да изкара в училището 
до пенсия. Трябва да има голямо 
провинение, за да бъде освободен 
от длъжност. Ако има атестация за 
учители на определен брой години 
и някой не се справя добре, той 

по-лесно може да бъде сменен с 
друг, който е по-подходящ за тази 
работа. А атестация на учителите е 
имало още преди Освобождението, 
казва директорът. „Тогава община-
та е назначавала даскала за една 
година. Всички помним от „Под 
игото“ как той публично е трябва-
ло да защити своята работа и така 
обществеността да се увери, че се 
е справил добре, за да продължат 
назначението му.“

Когато преди много години 
въвеждат делегираните бюджети, 
колежка на Александър Алексан-
дров коментира, че така се допускат 
търговците в храма, спомня си 
директорът.

„Когато говорим за делегираните 
бюджети, ми е малко смешно – каз-
ва той. – Какво делегира държавата 
на нас – собствената си отговорност 
да образова нацията. Това ли деле-
гира? Моето мнение е, че трябва да 
има една финансова база, която да 
осигури образователния процес и  
спокойствие в училищата. Трябва 
да спрем да гледаме на ученици-
те като на подвижни сейфчета с 
пари. А на нас да ни се делегират 
възможности да осъществяваме 
допълнителни извънкласни дей-
ности с децата, да ни се делегира 
възможност да ги храним, да им 
осигуряваме почивка. Не може да 
ми се делегира основната дейност – 
нали за нея получавам заплата. Ако 
делегираните бюджети имат едно 
ядро с осигурени средства, което 
не зависи толкова от броя на уче-
ниците, и след това да надграждаме 
и да даваме пари за допълнителни 
дейности, тогава ще се получат 
нещата.“

Професията на учителя е доста 
трудна и в сегашните условия е още 
по-натоварваща, подчертава дирек-
торът. Особено при дистанцион-
ното обучение, чиято ефективност 
не е по-голяма от 30%. „Лъжем се, 
че учим децата, но това не е така. 
Обучението от разстояние в елек-
тронна среда показа на практика, 
че присъственото обучение няма 
алтернатива. Контактът с учителя, 
с децата, със социума около нас 
е много важен. Ние не им пъл-
ним главите само с формулата за  
квадратно уравнение. Ние ги учим 
да общуват, учим ги как да се отна-
сят с околните, да бъдат хора. Това 
не става през компютъра.“

В училището има 16 клуба за 
извънкласни дейности. Всички 
много се гордеят с хора за обрабо-
тен фолклор, който е печелил много 
награди и продължава близо 20-го-
дишна традиция. Децата с удо-
волствие се включват в различни 
спортни дейности. Учат езици. По 
програма „Еразъм+“ са пътували 
до Шотландия, Франция, Германия, 
Турция и Норвегия.

Едната профилирана паралелка в 
училището е за хардуер и софтуер, 
а другата е професионална за готва-
чи. Тя е много подходяща предвид 
това, че регионът около Варна е 
курортен и тази специалност е 
много търсена. Така учениците 
имат шанс за добра реализация.  
В училище те разполагат с модерно 
оборудвана кухня и получават най-
доброто като образование за тази 
специалност.

Министър акад. Николай Денков награди деветокласниците Селим Селимов и Мерт Гюргелиев  
и десетокласниците Фуркан Фикретов и Октай Шабан за участието им в спасителната акция  

при пожара в дома за възрастни във варненското с. Рояк

Сн
им

ка
 П

ре
сц

ен
т

ър
 М

О
Н

уязвимите групи. Храним децата, 
купуваме им дрехи, за да се чувст-
ват по-добре в училище. На някои 
мои колеги от големите градове 
може да им е чудно, но за много 
от тези деца единствената храна, 
която получават на ден, е при нас – 
закуска и обяд. Те живеят в крайна 
бедност. И затова топлият обяд е 
стимул да посещават училището. 
Това е голямата битка, която водят 
училищните екипи в малките на-
селени места. В големите градове 
директорите се хвалят със спечеле-
ните от учениците им медали, ние 
се хвалим с всяко привлечено дете.“

Дългогодишният директор при-

ветства горещо идеята да се въведе 
мандатност за училищните дирек-
тори. Аргументира се с това, че у 
част от неговите колеги се култи-
вира феодално чувство – аз съм 
директор, аз съм всичко. Затова е 
добре да има мандатност и това да 
напомня на такива ръководители, 
че не са вечни. Но Александър 
Александров е против това дирек-
торът да бъде задължително сменен 
след втория си мандат. Би следвало 
всичко да е свързано с много добра 
оценка на неговата дейност и про-
верка на възможностите, обяснява 
той. И ако даден директор е кадърен 
и си стои добре на мястото, ако 
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Татяна ДИКОВА

Как бихте разшиф-
ровали абревиа-
турата ПИТКО. 
Това е името на 
най-новата при-
добивка на уче-

ници и учители от свищовското  
СУ „Димитър Благоев“ – но-
вия STEM център. А ПИТКО 
накратко означава – проучване, 
иновации, технологии, компе-
тенции, образование. Три класни 
стаи с коридори и в добавка вече 
съществуваща зона за природо-
любители 

„Зелена класна 
стая“ с улеснен 

достъп и за деца 
със специални 

образователни 
потребности. 

И всичко това с приблизителна 
площ 200 кв. м – това е новата 
територия на младите любопит-
ковци. А тяхната възраст е широ-
ка – от петокласниците та чак до 
зрелостниците. На разположение 
на преподаватели и ученици са 
интерактивни дисплеи и дъски, 
3D принтер и 3D скенер, даващи 
възможности за онагледяване 
на учебния материал. И още – 
лабораторни станции, мобилни 
лабораторни комплекти, 3D мо-
дели и макети, магнитна дъска и 
комплекти по теми. 

„Центърът за изследвания ще 
позволи на учениците да изградят 
лабораторни умения, с помощта на 
които ще се научат да се справят с 
проблемите от реалния свят“, убе-
дени са преподавателите по химия, 
физика, биология и география. За 
пример дават водата – понятие, 
което децата изучават още в V клас 
в отделните модули по „Човекът и 
природата“. И понеже реалният 
свят, който ни заобикаля, функ-
ционира в екип и проблемите не 
могат да бъдат решени от един 
човек, та било то и специалист 
в дадена сфера, наблюдавайки 
и преживявайки, учениците ще 
пренесат видяното от заобика-
лящата ни среда в центъра и ще 
се опитат да преоткрият нещата, 
свързани с твърдостта на водата 
и нейното влияние върху процеси 
в човешкия организъм например. 
Ще изградят умения за реагиране в 
конкретна ситуация. Използвайки 
инженерно ориентирания процес, 
ще развият практическото си  
мислене и способността за обоб-
щаване на резултатите чрез съот-
ветните математически методи. 

Да спрем дотук с поясненията 
на учителите по природни науки, 
за да научим малко повече за мла-
дите хора, които вече имат часове 
в новия STEM център, разбира се, 
когато обучението е присъствено. 
Към момента с желание се връщат 
в училище учениците от V до XII 
клас. Само 4% от всички ученици 
избраха обучение в ОРЕС. 

782 ученици, разпределени 

чителят XXI век има неле-
ката задача да подготви 
Поколение XXI век, което 
изисква Образование XXI 
век. „Фронталното“ пре-
подаване – тип лекция, 
отстъпва на т.нар. ком-
петентностен подход. 

В специалната руб рика 
на в. „Аз-буки“ се споде-
лят идеи как се дават зна-
ния и компетентности на 
дигиталното поколение. 

У

В света  
на любопитковците
Или как едно училище формира поколението на XXI век
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в 35 паралелки – от подготви-
телна група до XII клас, 150 от 
децата са от съседни населени 
места, в които няма училища. Със 
смях събеседничката ми посреща  
въпроса как се управлява една 
такава образователна институция в 
толкова необикновена обстановка. 
Отговорът е: почти 

с денонощен 
престой в училище. 

Учителите са 80, а непедаго-
гическият персонал – 28. 17 са 
децата със СОП. С тях работят 
психолог, педагогически съвет-
ник, ресурсен учител, логопед, 
социален работник и помощник 
на учителя – всички те на щат 
към училището. Как тогава стига 
бюджетът. „Справяме се, но без 
тези специалисти не бихме из-
пълнявали функциите, които има 
едно българско училище, а те са 
да е достъпно за всяко дете. При 
нас се обучават аутисти, деца с 
Даун и т.н.“, пояснява директор-
ката. Е, ще трябва да уточним, 
че по професия тя е икономист 
и точно в това се крие донякъде 
и разковничето на скромното 
„справяме се“. 

А иначе училищната общност 
много бързо свиква с функциите 
на една общообразователна ин-
ституция. И приема – нещо повече, 
прави всички деца неделима част 
от общността дори проблемните, 
да кажем така – с недобри навици. 

Затова и отговорът на въпроса 
дали има ученици, които не же-
лаят да продължат образованието 
си след VII клас или след първа 
гимназиална степен, е категори-
чен – при нас няма такива деца. 
Но има отпаднали, защото просто 
семействата им са ги извели извън 
страната, без да вземат необхо-
димите документи за завършен 
клас и за преместване. С други 
думи, родителите въобще не са 
имали намерение децата им да 
продължат образованието си там, 
където са се преместили. „Няма 
как да задействаме Механизма за 
обхват, защото знаем точно, че са в 
чужбина“, пояснява Кирова.

И възниква проблемът как вър-
ви диалогът с родителите. „Като 
навсякъде – имаме изключително 
отговорни родители, съпричастни 
към напредъка на децата и към 
работата на учителите, затова 
помагат много. На другия полюс 
– слава богу, те са единици, са 
семействата, които са недоволни 
от всичко, но не поемат никакъв 
ангажимент дори и в името на 
бъдещето на децата си. Но не се 
отказваме и продължаваме да 
търсим разумния диалог“, е от-
говорът на моята събеседничка. 
И допълва думите си с разказа за 
„омагьосания кръг“, в който се 
попада при условията на тестване 
на децата, за да влязат в клас. Има 
родители, които са категорично 
против тестването. Най-лошото е, 
че това са деца I – IV клас, обучават 
се онлайн, при това стоят с баби и 
дядовци, защото родителите са на 
работа, и не им се оказва никакъв 
контрол. „Не знам, когато роди-
телите се приберат вечер, дали 
успяват да поработят с децата и да 
ги подготвят“, казва директорката.

В свищовското СУ „Димитър 
Благоев“ всеки елемент от об-
разователната инфраструктура е 
обмислен и премислен, за да бъде 
на точното място и построен с 
вкус. Дори мястото за събиране 
на капачки е допълнителен щрих 
към красивия интериор – огромно 

сърце, „пронизано“ от кривата на 
кардиограма. „Историята с капач-
ките започва преди много години. 
Децата ни ги събират и понеже 
нямаше пунктове за предаване 
по-наблизо, пълнехме някоя от 
личните коли и ги закарвахме в 
София.

От две години имаме пункт в 
Свищов. А идеята със сърцето е 
на председателя на читалището. 
На две места в града разположиха  
такива сърца. Те ни харесаха. 
Учителите събрахме лични сред-
ства и сега си имаме дарителско 
сърце и в двора на училището на 
място, достъпно и от улицата, за 
да слагат в него капачки и хора 
от квартала. Действително съби-
раме много капачки.“

Тази естетика в образователната 
инфраструктура оценява ли се от 
младите хора. „Имаме бивши уче-
ници, които, посещавайки родното 
си място, не пропускат да дойдат 
и в училището. Споделят, че биха 
се радвали да могат отново да се 
върнат към тези години. Други 
се възхищават на това колко под-
държано е нашето училище. Как 
да бъде по друг начин! Само така 
можем да научим децата на краси-
вото. Затова във всяко начинание 
включваме и децата и техните 
родители. Така нашите ученици от 
малки се научават да пазят. Е, не 
липсват и емоционални моменти, 
които оставят отпечатък. Но все 
по-рядко са те. 

От години санитарните възли 
са като в един дом – заредени 
с всичко необходимо, с течаща 
топла вода. А в началото и сапу-
нерките с течния сапун се чупеха, 
и тоалетните хартии се правеха 
на топки и се лепяха по таваните. 
Но те са упорити и ние – също. 
Свикнаха с комфорта, научиха се 
да ценят това, което е направено 
за тях, и нямаме проблеми“, раз-
казва директорката. Не пропуска 
да уточни, че вече трета-четвърта 
година децата ходят зимата в учи-
лище по… тениски, а учителите 
– с копринени блузи. Толкова е 

топло. Парното е на пелети и като 
се запали ноември, се спира чак 
март, като работи денонощно и 
сградата не изстива.

Така се оказва, че СУ „Ди-
митър Благоев“ е антипод на 
училищните ръководства, които 
се оплакват от ограничения-
та, налагани им от училищния  
бюджет. В училището се 

работи много  
по проекти  

и немалко  
от нещата 

са направени 
благодарение 

на проектното 
финансиране. 

Заплатите също не са малки и 
учители и непедагогически персо-
нал получават всичко, предвидено 
в КТД. Изплатени са и 100-те лева 
за тестването. „Възможно е да има 
училища, на които бюджетът не 
стига, особено когато учениците са 
под 100. Там е трудно. Но на учи-
лищата с над 500 ученици парите 
би трябвало да стигат“, категорич-
на е икономистът Кирова. Работи 
в повереното ѝ училище от 1986 г.  
Отначало като секретар, после 
заместник-директор и от 2006 г. 
е директор. Преподава и „Лични 
финанси“ на учениците от профил 
„Предприемачески“.

Но основната насоченост са 
информационните технологии – 
профил „Софтуерни и хардуерни 
науки“. От четири години има и 
професионална паралелка „Ком-
пютърна графика“. И нищо чудно, 
че голяма част от випускниците на 
свищовското училище се насочват 
към техническите университети. 
Разбира се, има и икономисти, 
лекари и такива с професии с 
хуманитарна насоченост. Но да 
се върнем към темата за новия 
STEM център – красив, както е 
красиво всяко нещо в СУ „Дими-
тър Благоев“. 

На стр. 8

Цветанка Кирова,  
директор

Проучване, иновации, технологии, компетенции, образование, накратко ПИТКО – това е формулата на успеха  
на едно средностатистическо училище – СУ „Димитър Благоев“ в Свищов
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Мислех, че вре-
мето, в кое-
то започнах 
кариерата си 
на учител, 
беше трудно. 

Тогава нямаше иновации, техно-
логиите не бяха ни „превзели“, 
не познавахме изкуствения ин-
телект, нямахме широк достъп 
да интернет. И въпреки това не 
се побирах в строгите рамки на 
утвърдените методики. Още то-
гава аз, а и други мои колеги, ра-
ботехме иновативно, опитвахме  
нови програми, работехме с 
граждански организации, про-
веждахме „учене чрез правене“, 
обучавахме се и обменяхме 
добри практики. Днес пак ми 
се пада да работя в трудните 
времена на световна пандемия.“ 
Това разказва Снежана Иванова 
– учител в начален етап, с I ПКС 
в ОУ „Любен Каравелов“ в Русе. 
Наскоро тя е отличена с второ 
място в Националния конкурс 
„Дигитални новатори в образо-
ванието“ за 2021 г., организиран 
от Българската асоциация по 
информационни технологии 
под патронажа на министъра на 
образованието и науката. 

Снежана Иванова признава, че 
е изпълнила една от мечтите си 
да е част от едно от най-уважава-
ните училища в крайдунавския 
град. Тя има публикуванa споде-
ленa добрa практикa в информа-
ционната система за електронно 
обучение на МОН (edu.mon.bg)  
– „Задаване на креативни до-
машни работи по математика по 
време на обучение от разстояние 
в електронна среда (ОРЕС)“. Там 
представя видео домашни работи 
на свои ученици „Търсачи на 
ъгли вкъщи“. Задачата на децата 
е да намерят различни видове 
ъгли в предмети в своя дом, да 

заснемат, с помощта на член 
от семейството, видеоклип до  
1 минута и да го изпратят в 
Google classroom.

„Работя така, че учениците 
ми да са щастливи в училище 
– казва тя. – Никак не е лесно 
да се впечатлят днешните деца.  
В работата си използвам Google 
Meet, Google classroom, Kahoot!, 
Wordwall, Genially, Kaн Ака-
демия, Google Earth, Pinterest. 
Необходимо е непрекъснато да 
се уча, включително и от децата.“  

От малките си ученици всеки-
дневно научава очарователни 
неща – например, че таралежът 
трябва да се гали. Ако  искаш да 
станеш космонавт, е съвсем ре-
ално и постижимо. Когато завали 
първият сняг, трябва да оставиш 
всичко и да го гледаш. А в дъжда 
пък не е необходим чадър.“  

За Коледа учениците ѝ по-
лучават уникални подаръци от 
нея – бордни карти за марсохода 
Мars 2020 Rover, който е част от 
мисията „Марс 2020“. NASA дава 

възможност на земните жители да 
изпратят имената си до Червената 
планета, нанесени върху силико-
нови чипове. Апаратът се спуска 
на Марс през февруари 2021 г. 

За своите ученици Снежана 
Иванова е организирала и клу-
бовете „Йога на смеха“, „Сръчни 
ръчички“, студио „Живопис“. 
Любими са и игрите „Пълна 
промяна“, „Доктор Смях“, „Пра-
вилата на мама“, „Рисуване със 
затворени очи“, „Имитирай жи-
вотните“ с активното участие и 
подкрепата на родителите. 

В класната стая са гостували 
коте, игуана – домашни любимци 
на децата. Учителката признава, 
че след като нейните ученици ѝ 
предават урок по любов към до-
машните любимци, си взима куче.

„Работя по програмата „Дизайн 
шампиони“ на Red Paper Plane 
и реализация на цялостната им 
концепция за учене чрез прежи-
вяване – подчертава Иванова. 
– Прилагаме проектно базирано 
обучение с използване методите 
на дизайн мислене, промяна на 
начина на учене. Възпитавам 
щастливи и успешни деца чрез 
развиване на компетенции за 
решаване на проблеми, работа в 
екип, любопитство, вяра в собст-
вените способности.“

С нейни колеги осъществяват 
много учебни проекти – „Слън-
чевата система“, „3D лица“, „Пла-
нините в България“, „Моето 
селище“ и др.

Често обогатява уроците си с 
виртуални състезания, мозъчни 
атаки, игра на асоциации, карти 
за генериране на идеи, образова-
телни видеа, флаш-карти.

Учителката вярва, че инова-
тивни елементи в уроците умело 
трябва да се преплитат с тради-
ционните методи на преподава-
не. Пример за това е проведеният 
открит урок „Геометрични зада-
чи“ по програма „Иновации в 
действие“. Представя и различни 
епохи в българското образование 
– от килийните училища до днес. 
Учениците „прелитат“ от една 
епоха в друга, учат по отдавна 
изчезнали предмети като „Поуче-
ния“, намерили място в „Рибния 
буквар“ на Петър Берон.

„Съвременните технологии не 
изместват основната цел в рабо-
тата ми – възпитаване чувство на 
национална гордост и познаване 
на българските традиции – кате-
горична е Снежана Иванова. –  
В класната ни стая често звучат 
гайди, разглеждаме прелестите 
на България, отдаваме почит на 
героите. Сега съм с първоклас-
ници. Прекрасни, малки любо-
питковци, които непрекъснато 
ме рисуват. Винаги съм искала 
да съм учител, и се гордея с 
професията си. Сега е време, в 
което трябва да се поклоня на 
моите малки герои, както и на 
техните родители, с които заедно 
се борим и се стараем да подаря-
ваме на децата усмивки, радости 
и големи мечти.“ 

От стр. 7
„Е, наложи се да търсим 

възможности за нови класни 
стаи, защото центърът ни отне 
около 200 кв.м. Има си двор, 
дори фитнес уреди за мину-
тите за отдих. Оборудван е по 
последната дума на техниката 
и технологиите за модерен 
образователен процес“, ко-
ментира с неприкрита гордост 
Цветанка Кирова. Природният 
кът е естествено допълнение 
към цялата обстановка. Това 
е вграден в стената аквариум 
с рибки, за които се грижат 
младите природолюбители и 
биолози. Че се грижат добре, 
говори фактът, че рибките си 
имат ново поколение.

Но по-важният въпрос е до-
колко STEM центърът промени 
отношението на децата към при-
родните науки. „Засега е факт, че 
учебният час не е достатъчен, за 
да „поемат“ децата всичко, което 
им се предлага. А учениците от 
втората гимназиална степен, 
където няма часове по физика, 
биология и химия, и те не са ли-
шени от възможността да учат в 
новия STEM център – например 
в часовете по география. Дори 
и един учебен час да изкарат 
в кабинетите на новия център, 
се радват, защото се чувстват 
изключително уютно“, казва 
Цветанка Кирова.

Новият STEM център про-
меня и визията на педагозите 
за образованието на поколе-
ние XXI век. На предна линия 
излизат проектната работа и 
работата в екип в една интердис-
циплинарна проекция на трите 
учебни предмета – физика, 
химия, биология. В определени 
моменти при младите любо-
питковци влизат и двама или 
трима преподаватели, когато 
темите в различните направ-
ления се припокриват. „Така 
междупредметната връзка се 
обезпечава безкрайно много.  
А децата се мотивират да искат 
и да получават повече знания 
по природните науки. Всички  
добре знаем, че те са в основата 
на всяко съвременно общество, 
в основата на неговото развитие. 
Все повече на пазара на труда се 
търсят инженери. Не достигат 
и преподаватели по природни 
науки. Дано днешните учени-
ци, които се подготвят в нова, 
атрактивна образователна среда, 
утре изберат да станат мои коле-
ги – преподаватели“, заключава 
директорката Кирова. 

И една тънкост, по-скоро 
предвидливост на икономиста. 
STEM центърът, сам по себе 
си, без консумативи не може 
да изпълнява своите функции. 
Доколко може бюджетът на едно 
училище да ги закупува. „Нес-
лучайно сме закупили достатъч-
но скъпа техника. Така консума-
тивите ни са по-евтини.“

И понеже тя е икономист, това 
ме провокира да задам и един 
въпрос – няма ли опасност в 
един момент страната ни да се 
пренасити с IT специалисти, а 
ще бъде трудно да се намерят 
счетоводители. „Това със счето-
водителите го преживяхме още 
преди десетина години. След 
това дойде период на прена-
сищане на пазара на труда със 
счетоводители и икономисти.  
И сега отново фирми и предпри-
ятия търсят счетоводители, но 
не могат да намерят. Надявам се 
да има някакъв ред и планиране, 
за да няма търсене без предлага-
не“, завършва Кирова.

В света... Децата са моите 
малки герои
Снежана Иванова от ОУ „Любен Каравелов“ – Русе, 
е отличена с II място в Националния конкурс за 
дигитални новатори за 2021 г., организиран от БАИТ

В ОУ „Любен Каравелов“ работят креатив-
ни, инициативни и талантливи учители. Това е 
богатство за всеки ръководител. Убедена съм, 
че едно училище го правят успешно не лъска-
вите кабинети или луксозните учебни стаи,  
а на първо място учителите със своята рабо-
та и резултати. Вярвам, че получавайки сво-
бода да твори и да се развива, всеки учител 
многократно се отблагодарява. Това е най-цен-
ният ресурс. Независимо че средната възраст 
на колектива е 50 години, това не пречи наши-
те преподаватели да са отворени към всичко 
ново с оглед на извънредната ситуация, при 
която се осъществява образователният про-
цес. В последните две години училището ни 
е в топ 100 за страната след националното 
външно оценяване в IV и VII клас. Старая се да 
предоставям на учителите всичко нужно, за 
да се развиват. Не само чрез квалификацион-
ни курсове, които избират да посещават, но и 
чрез осигуряването на образователни ресурси 
и  продукти, които им дават възможност да 
работят иновативно. 

Ние сме училище с традиции в обучението 
по математика и информационни технологии. 

Четирите години 
като иновативна 
образователна 
институция ни да-
доха възможност 
от първия ден на 
COVID кризата  
всички ученици ак-
тивно да се вклю-
чат в обучението 
от разстояние в 
електронна среда. 
Нивото на това обучение е високо и имаме 
много добра успеваемост.

Всички се гордеем с наградата на Снежана 
Иванова. Тя е един от преподавателите, кои-
то използват метода на проектно базирано-
то обучение. Постига високи резултати със 
своите ученици. В нейните уроци има много 
иновативни елементи. В часовете си използва 
почти всички образователни инструменти на 
„Гугъл“. Работи с „Кан академия“ интензивно. 
Нейната номинация беше високо оценена от 
Българската асоциация по информационни 
технологии.

Веселка Николаева, директор на ОУ „Любен Каравелов“ – Русе:

Учителката Снежана Иванова от русенското  
ОУ „Любен Каравелов“ обича да използва новости в работата си
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От тази учебна 
година започва-
ме с нова посо-
ка в иновациите. 
Ст артираме  с 
индивидуа лен 

подход – изработване на план за 
лично развитие на всеки ученик 
и проследяваме личния му на-
предък. Тъй като продължаваме 
да поставяме като приоритет 
ключовите компетентности, от 
тази година въвеждаме и два 
нови учебни предмета – „Работа 
с компютър във фирмата“ и „Ко-
муникации и умения за учене“. 
„Това коментира пред „Аз-буки“  
инж. Мариета Георгиева – дирек-
тор на Професионалната гимна-
зия „Проф. д-р Асен Златаров“ – 
Видин. По думите ѝ в тази посока 
се тръгва, тъй като установяват, че 
основен проблем на учениците е 
липсата на умения за учене. 

„Опитваме се да не коментираме 
какво се случва в първите седем 
години в училище, защото това 
няма да ни помогне. Много е труд-
но да се компенсират натрупани 
пропуски като знания, умения, 
манталитет, нагласи и навици. Но 
много целенасочено се опитваме 
да компенсираме и да постигнем 
най-доброто възможно“, споделя 
събеседничката ми.

Професионалната гимназия е 
втори цикъл със статут на ино-
вативно училище. Първият при-
ключва през 2021 г. и акцент в 
него е придобиването на ключови 
компетенции и практически уме-
ния чрез интегрирани комбинирани 
уроци – в един от учебните дни 
през седмицата (ден за дейности) се 
обединява съдържанието от трите 
предмета, които в училището се 
провеждат в двойки часове. Зани-
манията преминават под обща тема 
с трима учители по различни пред-
мети – например по философия, 
български език и информационни 
технологии или по спорт, химия и 
икономика. 

Учебната година започва с 403 
ученици. Приемът е в специалнос- 
тите „Промишлена електроника“, 
„Търговия“ – дуално обучение, 
„Компютърна техника и техноло-
гии“ и „Организация на туризма 
и свободното време“. „Обичайно 
правим опити да предлагаме нови 
специалности, но за момента ико-
номическата ситуация в града и ре-
гиона е такава, че по-скоро това не 
се налага. Няма постъпили заявки 
от бизнеса за нещо ново на пазара 
на труда“, отбелязва директорката 
Георгиева. В приема през година 
се редуват „Техник на електронна 
техника“ и „Електротехник“, коя-
то се реализира в партньорство с 
ЧЕЗ и „Айхоф“. Много добър е 
приемът в „Компютърна техника“, 
включително и като ниво на при-
етите ученици. Това се проявява и в 
призовите места, които те заемат на 
националните състезания по елек-
троника в последните 7 – 8 години.

„Дълго време предлагахме обуче-
ние по „Икономика и мениджмънт“. 
Тук от две години провеждаме дуал-
но обучение по професия „Иконо-
мист“, но в специалност „Търговия“. 
Партньори са ни вериги като „Лидл“ 
и ДМ и местни видински рабо-
тодатели. Сменихме тази година 
предлаганата професия „Хотелиер“ 
с „Организатор на туристическа 
агентска дейност“, защото в панде-
мията срещаме сериозни проблеми 
с практиката в реална работна среда. 
В момента от X до XII клас хотели-
ерите ни са все в дуална форма на 
обучение. Партньор ни е „Грифид 
хотели“ – Златни пясъци, но много 
от хотелите по курортите бяха за-
творени, други отвориха за малко, 
а и родителите се притесняват при 

Личният напредък 
под лупа

Клубът по роботика е една от емблемите на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин 
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План за развитието на всеки ученик изработват  
в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин

Относно въпроса за мандат-
ност на директорите смятам, 
че самото му поставяне по този 
начин внушава усещането, че ди-
ректорът е опасен за системата 
и трябва да се ограничи рискът 
от вредното му влияние. 

Мисля, че мандатността е 
полезен и мотивиращ принцип, 
но той трябва да е валиден за 
цялата система. Мандатността 
трябва да се приема като перио-
дична оценка на постиженията и 
гаранция за осигуряване на напредък. И като добър повод да 
се направят публични успехите и добрите практики. А къде-
то има проблем – да се помогне. В сферата на формиране на 
човешките качества, знания и умения трудно се измерват ре-
зултатите. Това води и до трудности в измерване приноса на 
тези, които имат отговорността да формират младия човек 
като успешна и смислена за обществения интерес личност.

Колкото до дебатите за един или няколко учебника по 
предмет, имам малко революционно мнение. Учебниците изоб-
що не е необходимо да са обект на внимание от официалните 
власти. Водещи са учебните програми. Източници на инфор-
мация има достатъчно много. Всеки трябва да е свободен да 
създава и публикува учебни материали, които смята за ефек-
тивни и полезни за постигане на резултатите, заложени в 
програмите. Днешният свят е толкова динамичен и отворен 
за достъп до знание, че е излишно да се харчат ресурси и вре-
ме за създаване на „привилегирована извадка от знания“. Всяко 
училище, всеки учител също би могъл да създаде свой пакет с 
учебни материали за конкретните си ученици.

Инж. Мариета Георгиева, директор:
тази епидемична обстановка уче-
ниците да заминат на практика. За 
следващата учебна година вероятно 
отново ще се върнем към професия 
„Хотелиер“, като ще се опитаме да 
потърсим дуални партньори във 
Видин и региона. Мисля, че имаме 
потенциал в тази посока“, коменти-
ра събеседничката ми.

Професионалната гимназия 
поддържа силни връзки с компании 
като ЧЕЗ, „Технически компонен-
ти България“ и „Айхоф“, където 
ученици провеждат практики. 
Развиват връзки и с малки фирми 
и офиси, със застрахователи и с 
местни администрации, където за 
практики се насочват ученици от 
икономическите специалности. 
„Държим 100% от учениците да 
имат практика на реално работно 
място“, казва директорката.

Екипът на гимназията е от 37 
учители и 10 души непедагогиче-
ски персонал. „Поощряваме бивши 
ученици да се връщат в училището 
като преподаватели. Тази година 
имаме подобен случай на наша 
бивша възпитаничка и състезателка 
по сервиране. Надеждата ни е да 
запали новите млади в кухнята и 
ресторанта, тъй като бяхме много 
активни в състезанията за млад 
готвач и сервитьор“, разказва ди-
ректорката. И отбелязва, че на 
пазара на труда в региона има силен 
недостиг на педагози. 

Наскоро в гимназията приключ-
ва голям ремонт по ОП „Региони в 
растеж“. „Сега навсякъде средата 
е красива, уютна и добре напра-
вена. От участието ни по проекти 
и програми имаме оборудване и 
обзавеждане на съвременно ниво. 
Предлагаме във всички професио-
нални области качество на профе-
сионалното образование. Винаги 
бихме могли да отделим и средства 
от бюджета, ако се налага“, споделя 
събеседничката ми.

Учителите работят през плат-
формата MS Teams за провеждане 
на учебните часове по време на 
онлайн обучението. Използват 
Moodle за изпитване и съхраняване 
на учебно съдържание. По думите 

на директорката учебният процес 
протича нормално, но задържа-
нето задълго в онлайн формат 
демотивира учениците, особено 
от първите гимназиални класове. 
„Преструктурирахме учебния 
план, така че практиките да бъдат 
изтеглени колкото се може по-назад 
във времето. Разбира се, някои от 
тях могат да се провеждат и он-
лайн – например икономическите 
или в областта на туризма, които 
са свързани с работа с компютър“, 
коментира директорката.

Въпреки онлайн обучението в 
гимназията успяват да провеждат и 
заниманията по интереси. Работят 
икономическите клубове по биз-

нес идеи и по предприемачество.  
И клубовете по танци не спират за-
нимания. От тази година функцио-
нира и нов творчески клуб – „Ри-
суване по номера“. Нищо не може 
да спре и работата на клубовете 
по роботика и по програмиране и 
електроника. Екипите по роботика 
печелят и поредни отличия – през 
октомври 2021 г. отбор „РобоПРО“ 
става национален шампион в диви-
зия „А“ на състезанието „Роботика 
за България“. В дивизия „Премиер“  
тимът 4Bit заема трето място. 
Клуб „Роботика“ в гимназията се 
включва и в Европейската седмица 
на програмирането, като заедно с 
училищното настоятелство се орга-

низират общо 6 събития. В учили-
щето се провеждат и заниманията 
на академия „Телерик“. 

През 2020 г. ПГ „Проф. д-р 
Асен Златаров“ – Видин, получа-
ва акредитация по „Еразъм+“ за 
програмния период 2021 – 2027 г.  
„Работим от близо 20 години по ев-
ропейски проекти. Акредитацията 
ни позволява да бъдем по-спокой-
ни и планирано да осигуряваме 
мобилностите на учениците и на 
учителите – отбелязва Георгиева. 
– Наскоро протече процедурата 
по подбор на учениците, които 
тази учебна година ще проведат 
практиките в други европейски 
страни – едните са в областта на 
туризма и хотелиерството и при 
подходящи епидемични условия 
ще се проведат на о. Тенерифе, 
Испания. Другите са отново в Ис-
пания, но в Малага, в областта на 
администрацията и икономиката, 
компютърната техника и електро-
никата.“ А учители ще посетят 
дългогодишните партньори на гим-
назията от Търговската академия в 
Линц, Австрия. 

Освен в НП „Иновации в дейст-
вие“ видинското училище участва 
и в редица други национални 
програми. Изграждат система за 
контрол на достъпа, която отчита 
не само кой влиза, но и кой и кога 
излиза от сградата на училището. 
„През 2020 г. направихме хотелска 
стая, обновихме оборудването и 
всичко, което е нужното в елек-
трониката. По проекта „Подкрепа 
на дуалната система на обучение“ 
от тази година включваме и тре-
та група. Там също осигурихме 
оборудване и работно облекло за 
учениците. Стартира и проектът 
за ученически практики, като пред-
стои ученици да започнат практики 
при утвърдените ни партньори в 
областта на електрониката“, раз-
казва Георгиева.

Към гимназията има и Център 
за професионално обучение с  
9 лицензирани професии. Интерес 
се проявява и се организират обу-
чения по счетоводство и електро-
техника. От училището се надяват 
през януари да започне и курс за 
огняри, каквито трудно се намират 
в региона на Видин.

Близо 90 на сто от възпитаниците 
на гимназията продължават във 
висши училища, като голяма част 
от тях избират направленията, 
които са завършили в училище. 
„Отзивите, които получаваме, 
показват, че нещата, на които сме 
успели да ги научим, по-късно са 
изключително полезни за тяхната 
реализация. От години изискваме 
учениците да работят в Moodle, да 
правят тестове в платформата, да 
подават автобиография и мотива-
ционно писмо при кандидатстване 
за практика или участие в проекти, 
да използват текстообработващи 
програми, да се научат да си про-
веряват редовно пощата, и да знаят 
как да комуникират официално.  
И децата имат полза от тези уме-
ния“, обобщава събеседничката 
ми. И с малко тъга добавя, че 
малка част от завършилите висше 
образование се връщат във Видин 
и в региона.
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Изоставаме по броя на учените,  
но качеството на публикациите се вдига
МОН публикува годишен доклад за състоя нието и развитието на научните изследвания през 2020 г.

Страниците подготви
Зина СОКОЛОВА

Създаването на ефек-
тивна научноизсле-
дователска система, 
която да подкрепя 
икономическия рас-
теж и постепенно до 

2030 г. да се преодолеят негативните 
тенденции на „изтичане на мозъци“, 
е основна цел, се посочва в доклада. 
Големите предизвикателства пред 
научноизследователската и инова-
ционна екосистема продължават да 
бъдат фрагментация във и между 
основните научноизследователски 
организации, постепенна загуба на 
човешки ресурси и неефективно 
управление и използване на резул-
татите в посока комерсиализация.

Относително ниският бюджет за 
научни изследвания в публичния 
сектор се разпределя между голям 
брой университети и научноизсле-
дователски институти. Това води до 
недостатъчно високо качество на на-
учната продукция (като дял от най-
често цитираните български научни 
публикации в световен план). Ниво-
то ѝ е все още ниско в сравнение с 
държавите от ЕС. Слаба страна са 
интернационализацията и липсата 
на потенциален принос на научните 
изследвания и иновациите за пови-
шаване на конкурентоспособността 
на националната икономика. 

Съществуващите слабости в 
системата са предмет на годишните 
доклади за научноизследователската 
и иновационната система в Бълга-
рия. През 2020 г. България остава 
в групата на скромните иноватори 
с обобщен иновационен индекс 49. 
Положителни тенденции в предста-
вянето на страната се наблюдават по 
четири от десетте измерения – чо-
вешки ресурси, благоприятна среда 
за иновациите, интелектуални акти-
ви и въздействия върху заетостта, по 
които страната надхвърля границата 
от 50% от средноевропейските 
равнища.

Данните на Глобалния иновацио-
нен индекс (Global Innovation Index) 
за 2020 г. на Университета „Корнел“ 
и Световната организация за инте-
лектуална собственост (WIPO) по-
казват тенденция на подобряване на 
някои от показателите за иновацион-
ното представяне на българската 
икономика. В класацията от 2020 г. 

България е на 37-а 
позиция от 131 

държави и е на трето 
място сред страните 

със средно ниво  
на доходите. 

Най-високото класиране е по кри-
терия за износ на технологии и зна-
ние, където страната е на 29-о място, 
и за цифровата инфраструктура, 
където сме на 30-а позиция. Отно-
сително добро е представянето и 
по другите критерии, с изключение 
на един – доколко е развит пазарът, 
където страната е на 97-о място.

Докладът за състоянието и развитието на научни-
те изследвания през 2020 г., публикуван на сайта на Ми-
нистерството на образованието и науката, анализира 
научноизследователската система в България и учас-
тието Ӝ в международното научно сътрудничество. 
В него се извеждат предизвикателствата пред разви-
тието на научноизследователската и иновационната 
екосистема. Констатира се ограничено и неефектив-
но сътрудничеството между научните организации,  
висшите училища и бизнеса. Това води до ниски нива 
на трансфер на технологии и знания и слаба степен на 
комерсиализация на резултатите от научноизследова-
телската и развойната дейност (НИРД) и иновациите. 
Недостатъчни са нивата на частни и публични инвес-
тиции, което води до нисък иновационен капацитет на 
икономиката.

Редица изследвания сочат, че 
повишаването на публичните ин-
вестиции в научноизследователска 
и развойна дейност (НИРД) води до 
повишаване и на частните такива. 
Затова като все по-важни факто-
ри за социално-икономическото 
развитие и устойчивост на страна-
та се обособява възможността за  
сътрудничество между академичния 
и частния сектор.

Следващият компонент на рефор-
мата е свързан с увеличаване дела 
на проектното и резултатно ориен-
тираното финансиране на научните 
организации и висшите училища 
за сметка на институционалното 
финансиране. Улесненият процес 
на трансфер на знания и техноло-
гии е една от най-важните цели на 
реформата.

В резултат на извършената оценка 
на висшите училища и научните 
организации са отличени първите 
десет институции по ефективност, 
патентна дейност и публикации в 
„режим на отворен достъп“. 

С устойчива позиция 
във всички четири 

класации се намират 
БАН и Софийският 

университет  
„Св. Кл. Охридски“. 

Убедително място едновременно 
в топ 10 по показателите за научни 
резултати и тяхното въздействие 
заема и ТУ – София. Сред топ 10 в 
общата класация и в класациите по 
научни резултати се нареждат ме-
дицинските университети в София 
и в Пловдив с трайна тенденция към 
увеличаване броя на публикациите, 
което закономерно следва възпроиз-
водството на академичния персонал. 
Комисията, извършила оценката, 
отбелязва, че организации с повече 
изследователи, като БАН, СУ „Св. 
Климент Охридски“ и ТУ – София, 
са по-назад в класацията по ефек-
тивност, въпреки че абсолютните 
стойности на усвоените средства 
при тях са значителни. Това показва, 
че има смисъл от разделянето на вис- 
шите училища на изследователски 
и образователни на базата както на 
абсолютни стойности на парамет- 
рите, така и по ефективност, като 
се въведе нова методика за тяхното 
субсидиране от държавния бюджет. 

Извършените оценка и наблюде-
ние показват и известно несъответ-
ствие между постигнатите резултати 
на отделните висши училища и на-
учни организации, което налага се-
риозно преосмисляне на политиките 
за реорганизиране и консолидиране 
на научния потенциал. Обръща се 
внимание на факта, че университети 
със сравнително малък брой публи-
кации в международните бази данни 
отчитат голям брой защитени дисер-
тации за образователната и научна 
степен „доктор“ и за придобиване 
на научна степен „доктор на науки-
те“. Това означава, че дисертациите 
в тези организации се защитават, 
без да са подкрепени с видими и 

Въпреки пандемията от COVID-19 
МОН успя и през 2020 г. да покаже 
на българските изследователи 
признателността на обществото за 
усилената им работа. 

През 2020 г. МОН традиционно 
проведе националния конкурс „Мла-
ди таланти“. Той е възможност за на-
сърчаване на младите хора – учени-
ци и студенти, проявяващи интерес 
към наука. През 2020 г. независимо 
от COVID кризата България бе една 
от малкото страни от ЕС, която успя 
да проведе онлайн Конкурса. 

През 2020 г. продължи изпъл-
нението на програмата „Образо-
вание с наука“. Тя се изпълнява от 
институтите и музеите на БАН и е 
финансирана от МОН с 500 000 лв. 

През отчетния период продължи 
и програмата „Професията на ме-
теоролога и хидролога“, която се 
изпълнява от НИМХ на основата на 
сключено споразумение с МОН на 
стойност 149 000 лв. 

През 2020 г. продължи изпъл-
нението на Националната науч-
на програма „Информационни и 
комуникационни технологии за 
единен цифров пазар в науката, 
образованието и сигурността“ 
(ННПИКТ в НОС). В рамките на 
Програмата са проведени редица 
съвместни дейности, които имат 
за цел консолидиране на всички 
научни звена в България, работещи 
в областта на отворената наука, с 
цел приобщаването на България 
към Европейския облак за отворена 
наука. В базата данни са включени 
над 11 000 публикации и над 2500 
докторски дисертации, достъпни в 
свободен читателски формат. Под-
държа се от НАЦИД на национално 
ниво и е мултидисциплинарен,  
т.е. позволява качване на публика-
ции и научни резултати от всички 
научни области. Българският пор-
тал за отворена наука и национал-
ното хранилище към него са част от 
изпълнението на мащабната задача 
да бъдат обединени и свободно 
достъпни резултатите от научни 
изследвания в България, финанси-
рани с публични средства.

Изминалата 2020 г. ще се за-
помни като година на огромно 
предизвикателство и неочаквано 
изпитание – COVID-19, с мащабни 
здравни и социално-икономически 
последици. Това доведе до изклю-
чителна мобилизация на държавни 
и местни органи, здравна система, 
икономически оператори, наука и 
образование, социални услуги и др. 
Българската академия на науките се 
включи активно със своята научна 
експертиза в борбата срещу раз-
пространението на коронавируса.

През 2020 г. се запази тенден-
цията към повишаване качеството 
на научната продукция. Съгласно 
световните бази данни Scopus и  
Web of Science основният дял от 
реферираните научни статии от бъл-
гарски учени се публикува от изсле-
дователи от БАН. От индексираните 
статии на БАН за 2020 г. 38% са 
публикувани в списания от най-ви-
соката Q1 категория в ранг-листата 
на специализираните издания (37% 
за 2019 г. и 36% за 2018 г.).

Институти на БАН са координа-
тори на 23 от включените 

импактни публикации.  Резултатите 
от работата в областта на патентната 
дейност са съсредоточени най-
вече в БАН и Селскостопанската 
академия. При университетите 
има проблеми в организацията на 
работата в областта на регистра-
цията, защитата и управлението 
на интелектуалната собственост 
върху получените научни резултати. 
Общият брой национални патенти 
са 43, заявки за национални патен-
ти – 95, заявки за международен 
патент (PCT) – 3, международни 
патенти – 6. На БАН и ССА се 
падат 48% от тях, т.е. 12 патента,  
и 59 от националните заявки. Добри 
са показателите и на ТУ – София –  
7 заявки за национални патенти и  
11 регистрирани национални патен-
та. Изводът е, че висшите училища 
подават повече заявки за патенти. 
Особено това се отнася за актив-
ността им за международни патенти, 
където делът им е 4%, или общо 6 
международни патента – лидер е 
Тракийският университет с 4 броя. 

При сравнение на резултатите от 
научната дейност, осъществявана от 
висшите училища и научните орга-
низации в България, с резултатите 
на други сравними страни членки 
на ЕС е установено, че 

България изостава 
по брой учени на 1000 

души население 2 пъти 

и се доближава само до Словакия. 
Количествено по брой публикации 
в световната база данни България 
изостава спрямо съседните и съиз-
мерими страни, като най-значително 
това изоставане е спрямо Гърция –  

с около 4 пъти по-малко публика-
ции, а спрямо останалите – с около 
60%. По качество на публикациите 
България показва ръст за последните 
две години (2018 – 2019) и достига 
40% от публикациите в най-висо-
ката Q1 категория в ранг-листата 
на специализираните издания, като 
изпреварва Словакия и Сърбия с 
около 15%, но изостава с толкова от 
Гърция и Словения. По отношение 
на цитиранията България бележи 
ръст за последните две години 
(2018 – 2019) и достига стойности 
над 1,1 цитирания на публикация. 
В сравнение с останалите страни 
– Хърватска, Словакия и Сърбия, 
които имат стойности значително 
под 1, резултатът за България по-
казва, че качеството и стойността 
на публикациите са значително по-
високи и се доближават до резултата 
на Словения и Гърция, които имат 
стойности около и близки до 1,2.

Съгласно аналитичната плат-
форма InCites; Web of Science 
(август 2021 г.), броят на научните 
публикации от България за 2020 г. 
е 8429. През 2020 г. са забелязани 
63 553 цитирания на публикации от 
България в WoS –  All databases. Над 
17% от общия брой публикации са 
в най-висококачествените специа-
лизирани списания, а 37 от стати-
ите са високоцитирани (в топ 1%).  
Броят на документите за 2020 г. 
с автори от България е по-нисък 
от този за 2019 г., което вероятно 
се дължи на пандемията, но е по-
висок в сравнение с всички други 
предходни години. Наблюдава се 
чувствително по-висок брой статии 
с отворен достъп – 35% от всички 
(2922 срещу 2186 за 2019 г.).

Според базата данни SCOPUS 

през 2020 г. българ-
ските учени са били 

най-активни  
в естествените, 

техническите, меди-
цинските и здравни-
те и селскостопан-

ските науки, 

като значително по-малка е види-
мата дейност в базите данни на 
обществените науки. Става ясно 
още, че в международен план там 
най-много са публикациите в сферата 
на социалните науки, включително 
икономика, иконометрия и финанси, 
бизнес, мениджмънт и счетоводство, 
психология, изкуства и хуманитарни 
науки – 35% от всички. При публика-
циите от България обаче техният дял 
е 11%. Съгласно WoS (август 2021)  
водач по брой патентни заявки 
и регистрирани патенти е БАН. 
Почти всички действащи нацио-
нални патенти, издадени през 2020 
г., са нейни. Тя е лидер и по брой 
европейски патенти и полезни мо-
дели. Освен нея в класацията влизат  
ТУ – София, и още 7 висши училища.

По данни за персонала, зает с 
НИРД, на Националния статисти-
чески институт за 2019 г. от общо 
26 399 изследователи 12 201 са 
жени (около 46%). Наблюдава се 
постепенно изравняване броя на 
жените и мъжете, занимаващи се 
с научноизследователска дейност. 
Подобна положителна тенденция 
се наблюдава и по отношение на 
заетите жени в държавния сектор, 
където делът на жените е по-висок 
спрямо този на мъжете – от общо 
4970 зает персонал с НИРД 2782 са 
жени (около 55%). 

България може да се похвали със 
сравнително равномерно разпреде-
ление на учените по пол за сметка на 
възрастовото разпределение, където 
има съществено застаряване. През 
годината се запазва негативната 
тенденция за намаляване дела на 
младите хора, заети с наука. Към 
края на 2020 г. в БАН се обучават 
356 докторанти, в ССА – 30, а във 
висши училища в страната – 1960. 
През 2019 г. броят им е бил около 
6453, от които 3473 в редовна форма 
на обучение. Един от основните фак-
тори за това е сравнително ниското 
заплащане на докторантите.

През 2020 г. продължи изпълне-
нието на Националната програма 
„Млади учени и постдокторанти“. 
Чрез нея МОН осигурява стимули 
за привличане на младите хора 
към научна кариера. Така се дава 
възможност за преодоляване на 
емиграцията след придобиване на 
образователна степен „магистър“ и 
ОНС „доктор“. 

През 2020 г. са под-
крепени над 500 млади 
учени и малко над 400 

постдокторанти. 

През 2020 г. допълнителна сти-
пендия са получили 1561 редовни 
докторанти от БАН, ССА, Нацио-
налния институт по метеорология 
и хидрология и 17 държавни висши 
училища. 

Наградите за наука „Питагор“ са 
една от основните дейности за сти-
мулиране на учените към значими 
научни постижения и реализация 
на резултатите от фундаменталните 
и приложните научни изследвания. 

50 научни 
инфраструктури 

в актуализираната 
Национална пътна 

карта за научна 
инфраструктура 

2020 – 2027 г., 

с което допринасят активно за съз-
даване на модерна и съвременна 
среда за извършване на научни 
изследвания и иновации. Една от 
мерките за изпълнение на тази 
дейност е ежегодно провеждане на 
конкурси за научни изследвания с 
нарастващо финансиране от Фонд 
„Научни изследвания“. През 2020 г. 
са изпълнявани общо 727 договора, 
което е повече от проектите през 
2019 (713) и 2018 (660). През 2020 г.  
се запазва високата успеваемост 
на проектните предложения по 
конкурсите на ФНИ. Към финанси-
раните в края на 2019 г. 7 проекта по 
програма ВИХРЕН и 4 по програма 
„Петър Берон и НИЕ“ се добавят 
нови 4 проектни предложения  
(от общо 8), определени за финан-
сиране по конкурсната сесия 2020 г. 
на програма „Петър Берон и НИЕ“. 
През 2020 г. звената на БАН склю-
чиха 24 нови договора по програма 
„Хоризонт 2020“ на стойност 10,350 
млн. лв. (5,292 млн. евро).

Научно-приложните изследва-
ния са един от основните аспе-
кти на изследователската дейност 
в Селскостопанската академия.  
И през 2020 г. те са концентрирани 
в приоритетни научни области с 
ключово значение за развитието на 
иновациите, икономиката и общес- 
твото – здраве и качество на живот; 
превенция, терапия, зелени, сини и 
екотехнологии, биотехнологии, еко-
храни; опазване на околната среда; 
екологичен мониторинг; оползотво-
ряване на суровини и биоресурси; 
пречистващи и безотпадни техно-
логии; материалознание, нано- и 
квантови технологии; социално-ико-
номическо развитие и управление. 
През 2020 г. научните колективи в 
ССА са изпълнявали 232 национал-
ни научноизследователски проекта, 
от които 110 са финансирани от 
бюджетната субсидия на Академи-
ята, 55 проекта – от Фонд „Научни 
изследвания“ (в 42 от които ССА е 
базова организация), и 68 проекта от 
други национални и международни 
организации и ведомства. 

Към момента в страната същест-
вуват 52 акредитирани висши учи-
лища, от които 38 държавни и  
14 частни. Висшите училища в 
страната предлагат обучение по мно-
жество специалности, разпределени 
в 52 професионални направления. 
Броят на действащите студенти 
през учебната 2020/2021 година е 
216 370, от които в държавни висши 
училища се обучават 187 752 (87%), 
а в частни – 28 618 (13%). Броят на 
преподавателите на трудов договор 
във висшите училища е 21 410. 

По данни на Националния инсти-
тут по метеорология и хидрология 
общият брой на излезлите от печат 
публикации с участието на учени от 
НИМХ през 2020 г. е 67, а броят на 
цитатите – 331. 

ФНИ е основен инструмент за фи-
нансиране на научни изследвания на 

Национални научни програми
Финансирането на национални научни програми през 2020 г. е в 

размер на 17 874 272 лв., като средствата са разпределени на ин-
ститутите на БАН – 6 818 331 лв., Софийския университет  – 2 
573 737 лв., медицински университети – 1 850 959 лв., технически 
университети – 1 295 056 лв., и други висши училища в страната 
– 5 336 188 лв. 

Програма „Опазване на околната среда и намаляване на ри-
ска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ има за 
цел да се направи оценка на природни щети в горите на България 
във връзка с климатичните промени. 

„Културноисторическо наследство, национална памет и 
обществено развитие“ е създадена, за да отговори на необходи-
мостта от разширяване на познанията за културното и истори-
ческото наследство.

„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) 
търси начини за съхранение и преобразуване на възобновяема енер-
гия.

„Иновативни нискотоксични биологичноактивни средства 
за прецизна медицина“ („БиоАктивМед“) финансира фундамен-
тални изследвания за изолиране и пречистване на биологичноак-
тивни вещества от растителен и животински произход.

„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на 
живот“ – изпълнението Ӝ през 2020 г. е белязано от обстоятел-
ства, породени от COVID-19. 

„Информационни и комуникационни технологии за еди-
нен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ 
(„ИКТ в науката, образованието и сигурността“ – ИКТ в НОС)  
– в края на втората година на изпълнението Ӝ са отчетени 103 на-
учни публикации в специализирани списания и/или научни поредици с 
импакт-фактор.

„Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в 
България“ (РЕПРОБИОТЕХ) – 2020 г. е последната година от из-
пълнението на Програмата в направлението репродукция на едри и 
дребни преживни животни.

„Млади учени и постдокторанти“ е разработена за привлича-
нето и задържането на талантливи млади хора за научна работа.

„Електронно здравеопазване в България“ („е-здраве“) сред ос-
новните Ӝ дейности са създаване на електронно бързо известие до 
регионалните здравни инспекции за заразно болен.

„Разработване на методология за въвеждане на NAT тех-
нология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната 
система на Република България“. Въведени в експлоатация са 6 
медицински апарата за извършване на NAT диагностика.

„Създаване на база данни на кръводарителите в Република 
България за маркери на трансмисивни инфекции“ – за предос-
тавяне на достъп до систематизирана информация за научни цели.

„Европейски научни мрежи“ е приета през 2020 г. с бюджет 
от 12 622 000 лв. Тя осигурява национално финансиране на високо- 
оценени от независими експерти към ЕК, но нефинансирани про-
ектни предложения на български научни организации и висши 
училища.

конкурсен принцип в страната. През 
2020 г. бюджетът на ФНИ възлиза на 
26 399 028 лв. През 2020 г. за пета 
поредна година ФНИ проведе кон-
курс за финансирането на проекти за 
фундаментални научни изследвания 
на млади учени и постдокторанти, 
насочени към стимулиране на на-
учните изследвания на следващо 
поколение учени в съответствие с 
Националната стратегия за научни 
изследвания. Общият бюджет на 
Конкурса бе 825 278 лв., като са одоб- 
рени за финансиране 28 проекта. 
Най-много проекти са финансирани 
по технически науки (6), следвани 
от биологични науки (5). Висшите 
училища са базови организации на  
12 проекта, а институтите на БАН 
и на ССА съответно на 13 и на  
2 проекта; на един проект базова 
организация е Националният център 
по заразни и паразитни болести. 

Проекти на висшите училища 
са финансирани с 359 487 лв., на 
институти на БАН – с 375 800 лв., 
на институти на ССА – с 60 000 лв., 

а 30 000 лв. са за проекти на други 
научни организации.

През 2020 г. Националната пътна 
карта за научна инфраструктура е 
актуализирана и в нея са включени 
12 нови обекта, преминали между-
народна независима експертна оцен-
ка. Освен тях в Картата са вписани и 
центровете за върхови постижения 
и центровете за компетентност, 
финансирани по ОПНОИР, с цел 
осигуряване на тяхната устойчивост 
след приключване на Оперативната 
програма през 2023 г. 

Нетната сума от Рамковата про-
грама на ЕС за научни изследва-
ния и иновации „Хоризонт 2020“  
(приключила през 2020 г.), получена 
в България, възлиза на 0,26% от 
общия бюджет на Програмата. По 
този показател България е на 23-ото 
място в ЕС. Броят на подписаните 
грантови споразумения е 643 (1,99% 
от общото за ЕС). Успеваемостта на 
проектните предложения, подадени 
от български организации, е 11,13% 
(при средно 11,97% за ЕС). 

По данни на статистиката в научноизследователска и развойна дейност у нас   са заети над 26 хил. изследователи
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Капацитетът на Института по 
философия и социология (ИФС) 
при БАН за изследвания в областта 
на жените с увреждания ще бъде 
повишен в рамките на проект, 
чието финансиране е по програма 
„Хоризонт 2020“ на Европейската 
комисия. Проектът е посветен на 
развиване на капацитет и сътруд-
ничество. 

„Макар в неговите рамки да не 
се реализират същински изслед-
вания, той е много важен, защото 
подпомага развитието на акаде-
мичния потенциал преди всичко на 
младите учени. Предоставят им се 
възможности да обменят опит и да 
видят добри практики, да се запоз-
наят от първо лице с начините на 
работа – например изследователски 
стратегии, стратегии за развитие на 
изследователската мрежа, за наби-
ране на финансиране, за писане на 
успешни изследователски проекти 
и други“, споделя координаторът 
доц. д-р Люба Спасова от Инсти-
тута по философия и социология 
към БАН.

Целите са няколко. На първо мяс-
то – повишаване капацитета на Ин-
ститута по философия и социология 
към БАН да реализира изследвания 
в областта на жените с увреждания 
и да интегрира темите за пола, 
уврежданията и включването им 
в други изследователски проекти. 
Проектът цели да стимулира върхо-
ви научни постижения чрез повиша-
ване на международната свързаност 
и видимостта и репутацията на 
учените от ИФС и БАН. Основна 
цел е и повишаване капацитета на 
учените и служителите да привли-
чат финансиране и да реализират 
научните си изследвания незави-
симо от темата им. Не на последно 
място, важна цел на проекта е да 
подпомогне академичното и кари-
ерното развитие на младите учени.

С този проект темата за жените 
с увреждания се въвежда в изсле-
дователското поле, а учените от 
различни поколения ще овладяват 
цялата палитра от необходими 
компетенции за правене на наука 
на световно ниво. Това става чрез 
международни партньорства и чрез 
проектно финансиране на състеза-
телен принцип. „Надяваме се, а и 
целта на програмата е такава – да 
подпомогнем и ускорим върховите 
постижения и приобщаването на 
социалната наука в България към 
Европа и към света“, категорична е 
доц. Спасова.

Специфичен акцент на проекта 
е и ролята на младите учени жени. 
Безспорно, те са подложени на 
допълнителен натиск и трудности 
заради съвместяването на акаде-
мичната кариера с личния живот. 
„Колкото и талантлива да е една 
изследователка, когато трябва да 
жонглираш между различни роли, 
кариерата често остава (дано да 
е временно) на заден план. Но аз 
съм оптимист, в БАН определено 
има условия, а и продължават да 
се полагат все повече усилия за 
минимизиране на трудностите, с 
които се сблъскват жените в наука-
та“, заключава доц. Люба Спасова.

Продължителността на проекта 
е 3 години и той ще приключи 
през декември 2023 г. Партньори 
на българските учени са техни 
колеги  от Университета в Генуа 
и Университета „Комплутенсе“ в 
Мадрид, Испания.

Науката се 
заема с проблеми 
на жените

Необходимо е всички да 
положим усилия, за да 
може успешно да бъдат 
изпълнени проектите за 
Центрове за върхови пос-
тижения и Центрове за 

компетентност.“ Това заяви изпълнител-
ният директор на ИА „Програма за обра-
зование“ Иван Попов при откриването на 
годишната работна среща между Управля-
ващия орган на ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ и бенефициентите 
по процедури „Изграждане и развитие 
на центрове за върхови постижения“, 
„Изграждане и развитие на центрове за 
компетентност“ и „Допълваща подкрепа за 
научни организации“ с одобрени проекти по 
Рамкова програма „Хоризонт 2020“, конкурс 
Widespread-Teaming, фаза 2“. В онлайн сре-
щата взеха участие над 150 представители 
на екипите за управление на проектите и на 
УО на ОПНОИР, както и зам.-министрите 
на образованието и науката Ваня Стойнева 
и акад. Константин Хаджииванов.

Иван Попов отбеляза, че благодарение 
на усилията на всички минималните цели 
за сертифицирани разходи за тази и след-
ващата година са постигнати и няма риск 
от загуба на средства по Програмата, но 
все още изпълнението по Приоритетна ос 1  

е под средното ниво за Програмата и това 
изисква активната работа да продължи. 

„Важно е да бъдат изпълнени заложените 
индикатори, защото може да се стигне до 
финансова корекция върху цялата приори-
тетна ос“, подчерта Попов. От друга страна, 
някои от центровете са постигнали вече 80% 
финансово изпълнение и е необходимо те да 
се подготвят възможно най-рано за канди-
датстване по новата „Програма за научни 
изследвания, иновации и дигитализация за 
интелигентна трансформация“.

Представена бе и информация за извърш-
ваната вътрешна оценка на ос 1 „Научни из-
следвания и технологично развитие“ на ОП-
НОИР. Във връзка с изпълнение на препоръ-
ките на доклада на Съвместния изследова-
телски център на ЕК „Стратегическа оценка 
на Центровете за върхови постижения 
(ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК)  
и препоръки за бъдещото им развитие“ и 
действията за осигуряване на устойчивост 
на центровете беше представен проект 
на „Насоки за подготовка на програми за 
развитие и устойчивост с бизнес планове“.

Шест центъра за върхови постижения и 
10 за компетентност се изграждат в рамките 
на първия за образованието и науката про-
грамен период – 2014 – 2020 г. по ОПНОИР. 
Най-много средства – 37%, са насочени 

към „Мехатроника и чисти технологии“. 
Следват „Индустрия за здравословен живот 
и биотехнологии“ – 29%, „Информатика 
и информационни и комуникационни 
технологии“ – 27%, „Нови технологии в 
креативни и рекреативни индустрии“ – 7%.

В област „Мехатроника и чисти техно-
логии“ центърът за върхови постижения е 
един, а за компетентност са 4. В областта на 
информатиката и ИКТ центровете за върхо-
ви постижения са 3, а за компетентност – 2. 
Четири са центровете за компетентност в 
областта на индустрията за здравословен 
живот, а за върхови постижения – 1. Цен-
тър за върхови постижения се изгражда за 
креативните и рекреативните индустрии.

В Северозападния регион няма центрове 
за върхови постижения, за компетентност 
процентно те са 8 от общия брой за страната. 
В Северен централен ЦВП са 2%, а ЦК – 6%. 
В Североизточния има баланс по 3% ЦВП и 
ЦК. В Югоизточния има 2% ЦВП и 1% ЦК. 
В Южен централен ЦВП са 1%, а ЦК – 11%. 
Най-наситен е Югозападният с 92% ЦВП от 
общия брой за страната и 71% ЦК.

ЦВП и ЦК са конкретни бенифициенти и 
през новия програмен период по Програма-
та за научни изследвания, иновации и диги-
тализация за интелигентна трансформация 
2021 – 2027 г.  

В търсене  
на устойчивост
Изпълнението по Приоритетна ос 1 на ОПНОИР  
е под средното ниво за програмата

Седмото издание на Нацио-
налните дни за учене през це-
лия живот организира МОН 
с финансовата подкрепа на 
Програма „Еразъм+“ на Евро-
пейския съюз. Това е основно 
събитие от работната програма 
на националния координатор 
в изпълнение на Европейската 
програма за учене на възраст-
ни. И тази година в рамките 
на форума се включиха прояви 
за популяризиране значението 
на ученето през целия живот в 
България. 

Електронната платформа за 
учене на възрастни в Европа 
(EPALE) е традиционна основна 
комуникационна точка на Дни-
те за учене през целия живот. 
Общоевропейският интеракти-
вен инструмент бе представен 
онлайн. Чрез профилите на 
EPALE в социалните мрежи се 
осъществиха посещения на ин-
ституции и организации за уче-
не на възрастни. Участниците се 
запознаха с модерни условия за 
развитие на дейности в сектора 
и обсъдиха идеи за взаимодейст-
вие и нови партньорства.

В рамките на форума се про-
веде и конференция на Нацио-
налната платформа „Обедине-
ни за ученето на възрастни“, 
открита от зам.-министъра на 
образованието и науката проф. 
Генка Петрова. Над 120 пред-
ставители на работодатели, 
синдикалисти, ръководители 
на институции и организации за 
учене на възрастни и обучители 
се включиха в работата ѝ.

„Днес повече от всякога е 
необходимо сътрудничество 
между държавните институции, 
университетите, областните 
управи, синдикатите, обучи-

телите и работодателите, за да 
усъвършенстваме знания чрез 
обучение през целия живот и 
чрез обучението на възрастните 
– заяви проф. Петрова. – През 
последните две години се на-
ложи да работим през десетки 
платформи, да изпитваме и 
преподаваме. Това са умения, 
които доказват необходимостта 
не да следваме, а да изпревар-
ваме технологиите. Знанието е 
безценно, няма възраст за обу-
чението, затова винаги трябва да 
се инвестира в него и в стремежа 
към учене.“ Тя припомни девет-
годишната подкрепа на европей-
ските фондове за реализирането 
на този проект у нас и посочи, че 
и в бъдеще МОН ще разчита на  
сътрудничеството на изградени-
те структури.   

Конференцията запозна учас-
тниците с основните резултати, 
свързани с проекта за Послед-
ваща оценка на въздействие-

то на публичните политики в 
сектора за учене на възрастни  
(2014 – 2020 г.). Обсъдени бяха 
възможностите за повишаване 
привлекателността и качеството 
на професионалното образова-

ние и обучение за гарантиране 
на заетост и конкурентоспособ- 
ност, възможностите за нефор-
мално и самостоятелно учене, 
както и новата култура на учене. 
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Обучаваме ли се през целия живот

И тази година бяха връчени годишните награди за 
развитие на сектора за учене на възрастни. Голямата 
награда за цялостен принос „Златен ключ“ получи Иван 
Нейков – председател на УС на Балканския институт по 
труда и социалната политика. 

В категорията „Най-активен областен координатор 
за учене през целия живот“ наградена е Димитринка  
Петкова – зам.-областен управител на Сливен. В кате-
гория „Социален партньор“ наградена е Росица Стелия-
нова – Асоциация на индустриалния капитал в България. 
В категория „Държавна институция“ годишната награда 
взима Росен Симеонов – началник на отдел „Професио-
нално ориентиране и обучение на възрастни“ в Агенция-
та по заетостта, а в категория „Журналистика“ – Ивай-
ла Василева от в. „Учителско дело“. 

Наградените

Иван Нейков (вдясно) получава Голямата награда за цялостен принос „Златен ключ“  
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На 9 август е започ- 
нала учебната 
2021/2022 г. в Да-
ния, а във Фин-
ландия – между 
10 и 16 август. 

Това сочи докладът на „Евриди-
ка“ за организацията на учебното 
време в началното и средното 
образование.  

Въпреки някои различия стра-
ните показват много прилики 
по отношение на структурата на 
своите училищни календари. За 
броя учебни дни данните варират 
между 165 дни в Албания и 200 
дни в Дания и Италия.

Като цяло, броят на учебните дни 
е еднакъв в началното и средното 
образование, но има няколко из-
ключения, като Франция и Сърбия 
(и двете в гимназиалното образова-
ние) или Литва и Румъния, където 
броят на учебните дни е по-голям 
в средното образование.

В 10 държави учебната година 
започва през август. Страните, в 
които училището започва най-рано, 
са Дания и Финландия. В Германия, 
въпреки че има официален старт 
на 1 август, в действителност учи-
лищата в различните провинции 
отварят врати между 2 август и 
14 септември. В 13 европейски 
страни учебната 2021/2022 г. го-
дина започна на 1 септември.  
В повечето държави от Южна 
Европа началната дата обикнове-
но е около средата на септември  
– Албания, Гърция, Италия, Пор-
тугалия, Испания, Кипър, Турция, 
а също така в България, Румъния 
и Люксембург. В Малта децата 
се връщат на училище в края на 
септември. В Австрия, Германия, 
Испания, Италия, Нидерландия и 
Швейцария началото и краят на 
учебната година значително се 
различават според регионите.

Най-често срещаният диапазон 
от броя на учебните дни е между 
170 и 190 в страните в Европа. 
Броят на училищните дни варира 
между 165 дни в началното обра-
зование в Албания и Малта до 200 
дни в Дания и Италия. В около 
половината страни учебната година 
продължава между 170 и 180 дни; 
в 13 държави или отделни техни 
региони броят им варира между 
181 и 190 дни. Като цяло, броят на 
учебните дни е еднакъв в основно-
то и средното образование, но има и 
няколко изключения – във Франция 
и Сърбия (и двете в гимназиалното 
образование), в Румъния и Литва 
например броят на учебните дни е 
по-голям в средното образование, 
отколкото в началното. Обратното 
(по-малко училищни дни в сред-
ното образование, отколкото в 
основното) се наблюдава в Гърция, 
Ирландия и Босна и Херцеговина.

Разпределението и продължител-
ността на ваканциите през учебната 
година варират между различните 
държави с изключение на колед-
ната почивка. В допълнение към 
лятната ваканция има още няколко 
основни периода на училищните 
ваканции в цяла Европа – есенните 
празници, коледните и новогодиш-

Най-дълго учат  
в Дания и Италия

Всяка година информационната мрежа по въпро-
сите на образованието на Европейската комисия – 
„Евридика“, публикува доклад, базиран на национални 
данни, който предоставя преглед на продължител-
ността на учебната година, началната и крайната 
дата на всяка учебна година, датите и продължител-
ността на ваканциите и броя учебни дни. Той обхваща 
както началното, така и средното общо образование. 
През учебната 2021/2022 г. докладът съдържа срав-
нителни данни за 37 страни, които участват в про-
грамата на ЕС „Еразъм+“ – държавите членки на ЕС,  
както и Албания, Босна и Херцеговина, Швейцария, 
Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Северна Македо-
ния, Норвегия, Сърбия и Турция. 

В началния етап българските ученици  
са с най-голямата лятна ваканция в Европа  
наред с Албания – 15 седмици

ните и почивните дни по Великден. 
С изключение на коледните и 
новогодишните празници другите 
училищни почивки се различават и 
по дължина, и по време. Тъй като 
някои от празниците са свързани 
с гъвкави календарни дати (кар-
навал и Великден), времето им се 
променя леко от година на година. 
Освен тези общи празници всички 
държави предлагат допълнителни 
почивни дни по обществени или 
религиозни поводи. През есента 
децата имат едноседмична вакан-
ция в 16 държави/региона; в други 

В България учебната 2021/2022 г. е започнала на 15 сеп-
тември. Есенната ваканция е от 30 октомври до 1 ноември, 
а коледно-новогодишната – от 24 декември 2021 до 3 януа-
ри 2022 г. Неучебен ден е и 1 февруари 2022 г. Пролетната 
ваканция е от 1 до 10 април, а великденската – от 22 до 25 
април 2022 г. 

Неучебни са и официалните за България празници, като  
22 септември през тази година, а през следващата това са  
3 март, 1 май, 6 май, 24 и 25 май. 

Към тях трябва да се прибавят и дните, в които се про-
веждат държавните зрелостни изпити на 18 май по БЕЛ и на 
20 май по втория предмет. 

Националните външни оценявания след IV клас са неучебни 
само за четвъртокласниците, които ще се явяват на изпити 
на 26 и 27 май. Същото се отнася и за НВО след VII и след  
X клас. Тези ученици ще бъдат изпитвани по БЕЛ на 14 юни, а 
по математика – на 16 юни 2022 г. 

В доклада на „Евридика“ липсва информация за края на 
учебната година в България, но според заповедта на минис-
търа на образованието и науката акад. Николай Денков от  
31 август 2021 г. за графика на учебното време тя ще при-
ключи първо за учениците от XII клас на 12 май 2022 г. След-
ват децата от I – III клас, за които учебната година свършва 
на 31 май, за учениците от IV – VI клас – на 15 юни, а за тези 
от VII – XI клас – на 30 юни 2022 г. 

Това означава, че българските ученици от началното об-
разование имат една от най-дългите летни ваканции в раз-
мер на 15 седмици, както в Албания.

Къде е България?

страни тя варира между два дни 
или три дни (например Чехия, Хър-
ватска, Словакия, Малта, Исландия 
и Сърбия) до три седмици (Швей-
цария) или изобщо без празници 
в 11 държави (Гърция, Албания, 
Полша, Черна гора и Босна и Хер-
цеговина). 

По Коледа почти всички страни 
предлагат две седмици отпуск. 
В няколко държави е само една 
седмица – например Словения и 
Полша, и стига до три седмици в 
Швеция, Черна гора и Сърбия. За 
Карнавала в около 17 държави/ре-

гиона учениците имат една седми-
ца ваканция, а във Франция, Кипър, 
Полша и Турция – по две седмици. 
В някои държави нямат празници 
през този период (например Гърция 
и Албания). Пролетните/великден-
ските празници продължават една 
или две седмици в повечето страни. 
В няколко държави те са само 2 – 3 
дни – например Литва, Финландия 
и Албания, и стигат до три седмици 

в Швейцария. Няма празници през 
този период в Черна гора и Босна и 
Херцеговина.

В някои страни има регионални 
и местни различия в училищните 
ваканции. Периодите и датите на 
училищните ваканции могат да ва-
рират в различните страни. В някои 
държави, като например Германия, 
Испания, Италия, Австрия и Швей-
цария, местните власти вземат тези 
решения. В Швеция и Норвегия 
отговорността е на общините. 
Въпреки това, като цяло, броят на 
дните на преподаване е фиксиран 
на централно ниво. 

Продължителността на летните 
ваканции варира много в цяла Ев-
ропа. Учебната година, като цяло, 
завършва между края на май и 
втората половина на юли. Средата 
на юни е времето, когато в повечето 
страни започва лятната ваканция. 
Продължителността на летните 
ваканции варира значително между 
отделните държави – от 6 седмици 
в някои германски провинции, 
Нидерландия и Лихтенщайн до 13 
седмици в Латвия, между 11 и 14 
седмици в Италия и Португалия 
и дори 15 седмици в Албания (за 
началното образование). Някои 
страни показват различия в продъл-
жителността на летните ваканции 
в зависимост от нивото на образо-
вание. В средното образование в 
Босна и Херцеговина учениците 
започват летни ваканции по-рано, 
отколкото в началното образова-
ние. Напротив, в Гърция, Кипър, 
Албания и Черна гора учениците 
в началното образование започват 
своята лятна ваканция преди тези в 
средното образование.  
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Дебатът за ваканциите на българските ученици започна
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Ваксинацията срещу коронавируса предизвика в публичното пространство 
оживени дебати „за“ и „против“

Ани Саргавакян

Многобройни творби 
са изпратени и тази го-
дина за трите раздела на 
Националния конкурс за 
православна поезия и проза 
и видеоизпълнение на стих 
на тема „Рождество на Спа-
сителя“. Организатори са 
ЦПЛР – Бургас, Сливенска-
та митрополия, МОН, РУО 
– Бургас, и местната общи-
на. Конкурсът е включен в 
Националния календар на 
МОН за изяви по интереси.

В раздел „Проза“ в гру-
пата I – IV клас на трето 
място е класирана Магда-
лена Радева ( ОУ „Христо 
Смирненски“ – Карнобат). 
В групата V – VII клас 
първи са Дария Христева 
(СУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“ – Пловдив), Крис-
тиян Павлов (ОУ „Д-р 
Петър Берон“ – Плевен) 
и Анка Колева (СУ „Иван 
Вазов“ – Нова Загора).  
В трета група – VIII – XII 
клас, награда за драматур-
гично произведение полу-
чава Микаела Атанасова 
(ПГХТ „Проф. д-р Асен Зла-
таров“ – Горна Оряховица). 

Първи са Айлин Дрикова  
(СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ – Ракитово) и Миро-
слав Асенов (ЕГ „Христо 
Ботев“ – Кърджали). 

В раздел „Поезия“ на 
второ място е класирана 
Рая Димова (ОУ „Любен 
Каравелов“ – Бургас).  
В групата V – VII клас пече-
ли Николай Хаджистойчев 
(ОУ „Елисавета Багряна“ – 
Сливен). При най-големите 
победител е Бойка Иванова 
(6. СУ – Перник). 

Три момичета разделят 
първото място в първа 
възрастова група в раздел 
„Видеоизпълнение на стих“ 
– Радина Мушева (Стара 
Загора), Никол Александро-
ва (Монтана) и Константи-
на Панайотова (Сливен). 
За отлично представяне 
са отличени учениците от 
група по православие при  
ОУ „Христо Ботев“ –  
с. Маринка, област Бургас. 
В групата V – VII клас побе-
дител е Николета Спасова 
(Червен бряг). В групата 
VIII – XII клас първи е 
Васил Шарапанов (ПГМЕЕ 

– Бургас).
За участие са отличе-

ни Кремена Иванова  
(ЦПЛР – Бургас), Магда-
лена Георгиева (Неделно 
училище към храм „Св. 
Иван Рилски“ – Бур-
гас) и Вяра Бординяшка  
(ДГ „Ханс Кр. Андерсен“ 
– Бургас).

Ще бъде изготвен диск 
с изпълненията на най- до-
брите рецитатори, съобща-
ват от ЦПЛР – Бургас. А 
Негово Високопреосвещен-
ство Сливенският митропо-
лит Йоаникий благославя 
издаването и на сборник с 
най-добрите стихове, раз-
кази и есета.

Съставителите на сбор-
ника и диска – инж. Пепа 
Ангелова, директор на 
ЦПЛР – Бургас, и Атана-
сия Петрова, организатор 
и учител в ЦПЛР – Бургас, 
пожелават щастлива Нова 
2022 г. на всички учас-
тници. 

Наградите ще се изпра-
щат по куриер. 

А в т о р к а т а  н а  
в. „Аз-буки“ Ани Сар-
гавакян е сред номи-
нираните за наградата 
„Светлана Прошкова“ 
за коресподенция от и 
за испаноезичния свят 
в печатни и онлайн 
медии в рамките на 
IX конкурс „Светове 
и цветове“. Той се 
провежда всяка го-
дина от 2013 г. насам 
от Сдружението на 
испаноговорещите журналисти в България в 
партньорство със СБЖ и с „Roca – България“. 

Ани Саргавакян е отличена за нейните ин-
тервюта на страниците на в. „Аз-буки“ с пос- 
ланиците на Испания и на Аржентина – Н.Пр. 
Алехандро Поланко и Н.Пр. Алфредо Атана-
соф. Интервютата са достъпни на адреси – 
https://azbuki.bg/novini-2021/broj-36-2021/n-pr-
alehandro-polanko-izvanreden-i-palnomoshhen-
poslanik-na-kralstvo-ispaniya-u-nas-pred-vestnik-
az-buki-v-ispaniya-ima-naj-mnogo-balgarski-
nedelni-uchilishha-ot-vsich/ и на https://azbuki.
bg/novini-2021/broj-39-2021/n-pr-alfredo-
atanasof-izvanreden-i-palnomoshhen-poslanik-
na-republika-arzhentina-u-nas-pred-vestnik-az-
buki-balgarskata-obshhnost-v-arzhentina-e-edna-
ot-naj-golemite-v-stranata/. 

Признание  
за колега

Вярата е жива

Милена  
МИНЧЕВА

Всеки сам 
си преце-
ня“ е бъл-
г а р с кат а 
р е п л и к а 
на година-

та, казва доц. Надежда 
Сталянова от катедра 
„Българска филология“ 
към Факултета по сла-
вянски филологии в Со-
фийския университет 
„Св. Климент Охрид-
ски“. Тя обаче прави 
уточнението, че това 
заключение е на база на 
нейни лични впечатле-
ния като лингвист.

„Не е ясно конкретно 
кой е авторът на тази 
реплика. Много ваши 
колеги посочват минис-
тър от служебния каби-
нет, но според мен тя се 
роди в социалните мрежи 
и започна да води свой 
собствен живот. За съжа-
ление, човекът, който е я 
измислил, не се самои-
ронизира. Тази реплика 
възникна като съзнателна 
противопоставяща се по-
зиция на научния прогрес 
по отношение на вакси-
нациите. И иска да каже, 
че всеки има право да 
взима решения относно 
своя собствен живот и 
своето здраве, и живота 
и поведението на себе си 

и на своите близки“, кате-
горична е доц. Сталянова.

По думите ѝ грешната 
граматична форма на 
репликата „Всеки сам 
си преценя“ е несъз-
нателна. „Но се хареса 
на хората, защото се 
наблюдава една тенден-
ция в социалните мрежи 
– по-образованите да се 
присмиват на допуска-
щите грешки. И да ги 
изкарват некомпетентни. 
Вторичната функция на 
репликата беше ирония 
на това, че човекът, кой-
то я е измислил, е тол-
кова некомпетентен, че 
не съзнава каква вреда 
може да нанесе на себе 
си и на близките си“, 
казва доц. Сталянова. 

Според нея тази ре-
плика е започнала да 
води свой собствен жи-
вот и да се отнася към 
различни ситуации от 
битието на съвременния 
човек. И припомня, че 
по време на пандемията 
са се родили много нови 
думи като „локдаун“ и 
„хоумофис“. Били са 
активирани и познати от 
миналото думи от пасив-
ния ни речник като „ка-
рантина“ и „пандемия“. 
Българска дума, която 
е добила популярност, 
например е „самоизола-
ция“. По време на ковид 
ситуацията в нашето 

ежедневие са навлезли и 
доста медицински тер-
мини като „вирус“, „пан-
демия“, „РНК ваксина“, 
„векторна ваксина“.

Д о ц .  Ст а л я н о ва  е 
категорична – онлайн 
общуването и онлайн 
преподаването не са пов- 
лияли добре на обуча-
ващите се и на самите 
преподаватели. 

„Всички сме жертви 
на онлайн обучението. 
Лишаването на децата 
да учат на живо, да се 
социализират, да се виж-
дат и да общуват – има 
студенти, които не са се 

виждали от началото на 
обучението си, – е пагуб-
но. Така не ги подготвяме 
за истинския живот. Аз 
самата трета академична 
година нямам представа 
на кого преподавам, а 
това направо е трагично. 
Мъчно ми е за моите 
студенти, защото те са 
лишени от едно от най-
важните неща – академи-
змът не се състои в чете-
не на определени книги 
и после изпитване върху 
тяхното съдържание. Об-
щуването извън часове-
те създава най-важните 
контакти. Студентите 

не се познават и дори 
някои от тях затова не са 
празнували 8 декември 
заедно“, казва доц. На-
дежда Сталянова. Самата 
тя е убедена, че трябва 
да се учи присъствено.  
И уточнява, че скоро 
заминава да чете лекции 
на живо в Чехия.

Преподавателят в Со-
фийския университет 
„Св. Климент Охрид-
ски“ се надява реплика 
на новата 2022 година 
да бъде „Край на панде-
мията“, а това означава 
нещата да се нормали-
зират.

Реплика на 2022 г. – 
„Край на пандемията“
Разпространението на COVID вмъкна  
във всекидневието много медицински термини



23брой 1, 6 – 12. I. 2022 г. www.azbuki.euСЛЕД ЧАСОВЕТЕ

● Национален календар за изяви  
по интереси на децата  
и учениците

● Национален спортен календар

Медиен партньор – Национално издателство „Аз-буки“

Над 100 са инициативите в национален и в между-
народен план, включени в Националния календар за из-
яви по интереси на децата и учениците и в Национал-
ния спортен календар на МОН за учебната 2021/2022 
година.  

Традиционно в. „Аз-буки“ публикува информация за 
пъстрата палитра от извънучилищни и извънкласни 
дейности, които са любими за младите хора. 

При голям интерес 
преминава тради-
ционният Нацио-
нален конкурс по 
народно приложно 
изкуство „От Коле-

да до Васильовден“, организиран 
от Националния дворец на децата 
и МОН. Целта на проявата е да съх-
рани и популяризира българските 
народни обичаи, както и да стиму-
лира интереса на участниците към 
богатото наследство на народното 
приложно изкуство.

В категорията „Поезия“ в раздел 
„Литературно творчество“ в гру-
пата I – IV клас победител е Ивана 
Филчева (ОУ „Любен Каравелов“ 
– Бургас). Втори са Виктория Хри-
стова (ЦПЛР – Тетевен) и Версавия 
Янкова (ОДК – Казанлък). Тре-
тото място е за Дария Димитрова  
(ОУ „Любен Каравелов“ – Бургас) 
и Диан Димитров (Трето ОУ – 
Сливен). В категорията „Проза“ в 
същата възрастова група печели 
Рая Енева (ОДК –  Казанлък). Вто-
рото място поделят Емил Лебльо 
(Българско училище „Иван Вазов“ 
– Париж, Франция) и Амая Цонева 
(литературен клуб „Млад творец“, 
НЧ „Развитие 1926“ – с. Стража, 
община Търговище). Трети се 
нареждат Борис Цветков (ОУ „Д-р 
Петър Берон“ – Плевен) и Памела 
Ленгарска (ОДК –  Кюстендил).

За поезия във втора група –  
V – VII клас, първото място печели 
Надя Лазарова (СУ „Йордан Йов-
ков“ – Тутракан). Втори са Аделина 
Асенова (69. СУ – София) и Сандра 
Иванова (НЧ „Развитие 1926 –  
с. Стража). Трети се нареждат 
Ния Манолова (ЧСУ с разширено 
чуждоезиково обучение ЕСПА – 
София) и Елиза Асенова (ЦПЛР 
– Тетевен). Победител в надпрева-
рата за проза е Кристиян Павлов 
(ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен). 
Негови подгласнички са Михаела 
Станчева (Първо ОУ – Търго-
вище) и Цветелина Димитрова  
(ОУ „Алеко Константинов“ – Дими-
тровград). Третото място поделят 
Даниел Бояджиев (ЦПЛР – ОДК,  
Варна) и Християна Христова  
(ОУ „Св. Климент Охридски“ – 
Павликени).

В групата VIII – ХII клас най-
добрите стихове са дело на Даница 
Костова (ЦПЛР – ОДК, Варна). 
Второто място е за Дария Геор-
гиева (ПГТ „Алеко Константи-
нов“ – Плевен) и Радко Васи-

Ясни са победителите 
в поредното издание на 
националния конкурс 
по гражданско образо-
вание „Хората – еднак-
ви и различни“. Негови 
организатори са МОН 
и Националният дво-
рец на децата – София. 
Конкурсът е част от На-
ционалния календар на 
МОН за изяви по инте-
реси на децата и учени-
ците. Надпреварата се 
провежда задочно, като 
участниците развиват 

тема под формата на есе.
Получените творби 

са оценени от жури с 
председател Албена Мер-
джанова – зам.-директор 
по учебно-творческата 
дейност в Националния 
дворец на децата, и чле-
нове Юлия Близнашка 
– старши учител в НДД, 
и Цветомила Бечева – 
специалист-организатор 
в НДД.

На първо място в първа 
възрастова група – V – VII 
клас, е класирана Михае-

ла Станчева (1. ОУ „Хрис-
то Ботев“ – Търговище). 
Втори са Зорница Ивано-
ва и Никол Пеева (1. ОУ 
„Хр. Ботев“ – Търгови-
ще), а трети – Драгомир 
Михайлов (ОУ „Васил 
Левски“ – Златоград).

В групата VIII – ХII 
клас първа е Карина Цвет- 
кова (Първа езикова гим-
назия – Варна, ЛК „Кас-
талия“ при ЦПЛР – ОДК, 
Варна). Второто място 
поделят Теодора Васи-
лева (литературен клуб 

„Ботевци“ – СУ „Христо 
Ботев“, Враца) и Селин 
Фикрет (клуб „Сладко-
думци“, ЦПЛР – ОДК, 
Шумен). Трета е Стани-
мира Добрева (Школа по 
етнография и история при 
ОП „Младежки център“ – 
Хасково).

Грамота за постиже-
ния на своите възпита-
ниците получава Галина 
Станчева, главен учител 
в прогимназиален етап 
– 1. ОУ „Христо Ботев“, 
Търговище. 

Малките граждани

Чудесата на празника
Ученици от цялата страна пресъздават богатото наследство  
на народното приложно изкуство

лев (СУ „Св.св. Кирил и Мето-
дий“ – Карнобат). Трети са Тодор  
Чавкарски (ЦПЛР – ОДК, Шумен) 
и Габриела Стоименова (ПГ „Пейо 
Яворов“ – Петрич). В класацията 
за проза начело е Йоан Иванов 
(ОДК –  Казанлък). Второто място 
поделят Любов-Мария Бекова  
(ЕГ „Д-р Петър Берон“ – Кюс-
тендил) и Колийн Господинова  
(ЦПЛР – ЦУТНТ, Разград). Трети 
са Йоана Симеонова (ПЕГ „Екзарх 
Йосиф“ – Ловеч) и Симона Васи-
лева (ППМГ „Добри Чинтулов“ 
– Сливен).

В раздел „Етнография“ – „Слово“  
– автентични разкази за живи и 
днес народни обичаи от Коледа до 
Васильовден, предания, легенди, 
в първа група печели Анна-Майа 
Тасева (ОДК – Кюстендил). Вто-
ри се нареждат Ивана Филчева  
(ОУ „Любен Каравелов“ – Бургас) и 
Лъчезар Панов (НЧ „Христо Ботев 
1892“ –  Белене). Трети са Весела 
Вълчева (ОУ „Любен Каравелов“ 
– Бургас) и Владимир Димитров 
(ОУ „Ран Босилек“ – Габрово).  
В групата V – VII клас начело са 

Дара Динкова (20. ОУ – София) и 
Ивиана Иванова (20. ОУ – София). 
Грамота за активно участие полу-
чава клуб „Сръчни ръчички“ при 
НЧ „Развитие 1926“ – с. Стража, 
община Търговище. С грамота за 
високи постижения на своите въз-
питаници е отличен Христиан Кун-
чев – ръководител от 20. ОУ, София.  
В трета възрастова група специал-
ната награда на НЕПС „Проф. д-р 
Иван Шишманов“ отива при Теодо-
ра Миткова (СУ по хуманитарни 
науки и изкуства – Варна). Първото 
място е за Добромира Миткова (ПГ 
по компютърно моделиране и ком-
пютърни системи – Варна). Второ-
то място е за Марина Станчева (НЧ 
„Жар 2002“ – Казанлък) и Клуб по 
интереси при ПГ „Братя Евлоги и 
Христо Георгиеви“ – Карлово.

В раздел „Етнография“ – „Кера-
мика“, в първа група победител е 
Филип Настев (ЦПЛР – ОДК, Бал-
чик). Втора е Йорданка Джурова 
(ЦПЛР – Елена), а трети – Борис 
Гецов (ЦПЛР – ЦРД, Плевен). По-
бедител във втора възрастова група 
е Даниела Тонева (ЦПЛР – Елена). 

При най-големите първите трима 
са Радостина Колева (ЦПЛР – ЦРД, 
Плевен), Джими Стефанов (ЦПЛР 
– ЦРД, Плевен) и Ники Алхаджари 
(НУИ „П. Пипков“ – Плевен).

В раздел „Етнография“ – „Де-
коративни пана и тъкани“, в първа 
група печели Гергана Георгиева 
(ЦЛТРДБ –  Благоевград). Във вто-
ра група първи са Петя Велева и 
Дарина Николова (ЦПЛР – ЦИКО, 
София), следвани от Йоана Илиева 
(НУИ „П. Пипков“ – Плевен).  
В трета група призьорите са Ста-
нислава Михайлова (СУ „П. Бе-
рон“ – Тополовград), Кристина 
Колева (ЦЛТРДБ – Благоевград) 
и Мария Димитрова (Младежки 
център – Хасково).

В раздел „Етнография“ – „Апот-
ропейни предмети“ (кукли, сур-
вакници, обредно коледно дърво; 
коледарски геги, китки, калпаци, 
торбички, венци като елемент на 
калпак, обредни хлябове и обред-
ни кърпи), в групата I – IV клас 
първо място в подраздел „Геги“ 
печели Марио Иванов (ОУ „Св.св. 
Кирил и Методий“ – Кюстендил), 
следван от Михаил Димитров  
(ЦПЛР – ОДК, Сунгурларе). В под-
раздел „Сурвачки“ първите трима 
са Пресияна и Виктория Добреви 
(ЦПЛР – ЦИКО, София), Божидара 
Георгиева (клуб „Малки творци“ 
– Димитровград) и Ертунч Тефик 
(СУ „Васил Левски“ – Главиница). 
Начело в подраздел „Калпаци“ е 
Димитър Кайряков (СУ „Христо 
Ботев“ – Карнобат) пред Божидара 
Пеева (НЧ „Христо Ботев“ – Беле-
не). В подраздел „Кукли“ първи е 
Радослав Викторов (ЦПЛР – ЦРД, 
Плевен), следван от Кристиан Ни-
колов (НДД – София) и Берке Ше-
нол (СУ „Васил Левски“ – Главини-
ца). В подраздел „Торбички“ печели 
Димитър Кейряков (СУ „Христо 
Ботев“ – Карнобат). В подраздел 
„Маски“ начело е Дорина Василева 
(ОУ „Васил Левски“ – Правец). 
В подраздел „Хлябове“ призьори 
са Виктор Ангелов (ОУ „Васил 
Левски“ – Плевен), Никол Генова 
(ОУ „Д-р Иван Селимински“ – 
Сливен) и Цветелина Първанова 
(ОУ „Христо Ботев“ – Батановци).

Във втора група – V – VII клас в 
подраздел „Сурвачки“ призьори са 
Яна Милкова (ОУ „Цар Симеон I“  
– Варна), Иванина Петева (Мла-
дежки център – Хасково) и Ивели-
на Черкезова (СУ „Д-р Петър Бе-
рон“ – Тополовград). В подраздел 

„Калпаци“ печели Георги Тодоров 
(СУ „Д-р Петър Берон“ – Тополов- 
град). В подраздел „Торбички“ 
първите трима са Марина Кацарска 
(НУИ „П. Пипков“ – Плевен), Ани-
та Станчева (СУ „Д-р Петър Берон“ 
– Тополовград) и Никола Кацарски 
(НУИ „П. Пипков“ – Плевен).  
В подраздел „Кукли“ първа е 
Габриела Денева (НЧ „Жар 2002“ 
– Казанлък), следвана от Стефания 
Георгиева (ЦПЛР – ЦИКО, София). 
В подраздел „Маски“ печели Ге-
орги Транков (НУИ „П. Пипков“ 
– Плевен). В подраздел „Обредни 
кърпи“ победител е Микаела Янева 
(СУ „Д-р Петър Берон“ – Топо-
ловград). В подраздел „Обредни 
хлябове“ призьори са Бояна Готова 
(ЧСУ ЕСПА – София), Красимира 
Атанасова (СУ „Васил Левски“ 
– Главиница) и Йоана Деянова  
(ОУ „Васил Левски“ – Плевен).

В трета група – VIII – ХII клас 
в подраздел „Кукли“ победител е 
Божидар Чалъков (НГСЕИ – Плов-
див) пред Александра Чикерова 
(ПГД „Елисавета Вазова“ – София). 
Трети са Айше Мехмед (НЧ „Раз-
витие 1926“ – с. Стража) и Кристи-
на Стефанова (МЦ – Хасково). 
В подраздел „Обредни хлябове“ 
първа е Теодора Миткова (СУХНИ 
– Варна), следвана от Добромира 
Миткова (ПГ по компютърно мо-
делиране и компютърни системи – 
Варна) и Мирослав Пешев (ПГТХТ 
„Никола Димов“ – Пирдоп).

В раздел „Изобразително изкус- 
тво“ – творби, тематично свързани 
с народните обичаи от Коледа до 
Васильовден, в първа група пе-
чели Ивет Костадинова (143. ОУ  
– София). Втора е Дарена Петкова 
(ШИ „Млади виртуози“ – Сливен), 
а трета – Нерин Сабриева (СУ 
„Васил Левски“ – Главиница). Във 
втора група първото място е за 
Габриела Денева (НЧ „Жар 2002“ 
– Казанлък) пред Дарина Нико-
лова (ЦПЛР – ЦИКО, София) и 
Андреа Михайлова (НУИ „П. Пип- 
ков“ – Плевен). При най-големите 
призьори са Кристина Узунова 
(Арт школа – Казанлък), Сабахтин 
Мюмюн (Младежки център – Ха-
сково) и Любов-Мария Л. Бекова 
(ОДК – Кюстендил).

Официалното откриване на из-
ложба с творби от Конкурса и 
церемонията по награждаването е 
проведена в навечерието на Рож-
дество Христово в Националния 
дворец на децата. 

Марина Кацарска (НУИ „П. Пипков“ – Плевен) – I място
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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
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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.

З
апочваме новата година 
с необикновен гост. Това 
са ученици от Профили-
раната гимназия „Пейо 
Яворов“ в Петрич и тех-
ният преподавател по фи-
зика д-р Георги Малчев. 
Учителят създава клуб 
по интереси, а неговите 
членове решават да изда-
ват електронно списание. 
Подкрепа за осъществя-
ване на идеята си получа-
ват от Центъра за върхови 
постижения „Наследство 
БГ“.

„Цялата концепция и 
визията на „Арена физи-
ка“ отразява моите пред-
стави за научнопопуляр-
но издание – споделя д-р 
Малчев. – Списанието 
буквално стана истинска 
„арена“, в която да разгър-
на потенциала и да „запа-
ля“ журналистическата 
страст у моите ученици. 
Те виждат как „суровите“ 
им материали след моя ре-
дакция и дизайн придоби-
ват впечатляващ вид. Това 

ги мотивира още повече 
и усещам как израстват, 
подготвяйки статиите в 

поредния брой на списа-
нието. Разказвам ви всич-
ко това, за да усетите духа, 

който ни води, и стремежа 
да бъда нещо повече от 
учител по физика и астро-
номия.“

Клубът по интереси в 
гимназия „Пейо Яворов“ 
провежда занимания всеки 
петък, засега в онлайн сре-
да. Преподавателят пос- 
тавя задачите, които се об-
съждат в редаколегията. 
Така се получава уникален 
продукт, който събира ад-
мирации от университет-
ски преподаватели, студен-
ти, членове на Съюза на 
физиците. 

Изключителна подкре-
па младите журналисти и 
техният учител получават 
от директора на гимнази-
ята Кристина Касабова и 
целия педагогически екип.

В този брой на в. „Аз-
буки“ препечатваме любо-
питки от най-новия брой 
на „Арена физика“, който 
ще излезе през януари. Със 
съдържанието му можете 
да се запознаете на адрес 
pg-petrich.nasledstvo.bg.

итали ли сте се защо има сняг? „Жиз-
неният“ цикъл на снега започва в ат-
мосферата. Там при подходящи условия, 
най-вече ниска температура, се фор-
мират ледени кристали. Те придобиват 
размери от порядъка на милиметри, 
падат като валеж и се натрупват на 
земята. Впоследствие претърпяват 
структурни промени в мястото, къде-
то са паднали, и накрая се стопяват.

Как се образуват снежинките? Всич-
ко отново опира до водата. Тя се изпа-
рява, след като получава топлина от 
Слънцето, и стига високо до по-студе-
ните слоеве на атмосферата. Там обик-
новено водата се превръща в облаци. 
След това пътува дълго в атмосфера-
та. Когато попадне на място, където 
водните молекули кондензират, изпаре-
ната вода се връща обратно на земята 
под няколко добре познати състояния: 
дъжд, градушка или сняг.

Защо снежинките имат една и съща 
форма? „Тайната“ е във водните молеку-
ли. Всъщност всички снежинки или леде-
ни кристали имат формата на шесто-
ъгълник. Макар и да не са геометрично 
перфектни, това е най-честата форма, 
заемана от тях. Водните молекули ес-
тествено се подреждат в шестоъгълна 
форма. Резултатът е една структура с 
шест клона. Докато ледените кристали 
падат към нас, все повече и повече вода 
замръзва по тях, повтаряйки шесто- 
ъгълната структура на леда. Ето защо 
всички снежинки имат една и съща шес-
тоъгълна форма, но нито една от тях 
не прилича на останалите.

П

Гостува ни „Арена физика“

нoвaция в cъxpaнe-
ниeтo и пpeнacянeтo нa 
eлekтpичecka eнepгия 
чpeз aвтoмaтизиpaн 
плaвaтeлeн cъд плaниpa 
дa направи япoнckaтa koм-
пaния РоwеrХ. Тя строи 
първия пo poдa cи kopaб 
Роwеr АRК 100, който ще 
пренася eлekтpичecтвo, 
гeнepиpaнo oт oфшopни-
тe вятъpни цeнтpaли в 
мopeтo, дo брега.

Bлacтитe в Япония cи 
пocтaвят оптимистич-
ната цeл възoбнoвяeми-
тe eнepгийни изтoчници 
(ВЕИ) дa гeнepиpaт до 
38% oт пpoизвoдcтвoтo 
нa eлekтpoeнepгия в 
cтpaнaтa пpeз 2030 г. Това 
e знaчитeлнo пoдoбpe-
ниe cпpямo пpeдишния 
плaн oт 22 – 24%, но щe 
изиckвa yвeличaвaнe нa 
eнepгиятa oт oфшopни-
тe вятъpни цeнтpaли oт 
ceгaшнитe 20 мегавата 
на 10 гигавата дo 2030 г. 
и нa 30 – 45 гигавата дo 
2040 г.

Има обаче един проблем 
– ocтpoвнaтa Япoния e 
зaoбиkoлeнa oт дълбokи 
kpaйбpeжни вoди, koитo 
oгpaничaвaт пoтeнциaл-

ния диaпaзoн зa изгpaж-
дaнe нa oфшopни вятъpни 
пapkoвe.

Японската компания 
иcka дa пpoмeни нaчинa, пo 
koйтo cвeтът cъxpaнявa 
и пpeнacя възoбнoвяeмa 
eнepгия, чpeз yниkaлнo 
peшeниe. Тя проектира 
и вече започна да строи 
уникален aвтoмaтизиpaн 
kopaб зa пpeнacянe нa eнep-
гия, който има oгpoмeн 
пoлeзeн тoвap нa бaтepи-
ятa.

Алтернативното из-
пoлзвaнe нa пoдвoдeн kaбeл 
за трафик на електрое-
нергия oбиkнoвeнo изиckвa 
ckъпa koнcтpykция, koятo 
имa и знaчитeлнo вредно 
въздeйcтвиe въpxy okoл-
нaтa cpeдa. Зa cpaвнeниe 
– новият kopaб зa пpeнoc 
нa електричество e ycтoй-
чив нa пpиpoдни бeдcтвия, 
има ниска себестойност 
и минимaлнo въздeйcт-
виe въpxy okoлнaтa cpeдa. 
Затова e в cъcтoяниe дa 
paзшиpи пoтeнциaлa нa 
мopckaтa вятъpнa eнep-
гия, каквато е стратеги-
ята на правителството, 
убедени са инженерите от 
koмпaниятa.

И

Защо има сняг?

Япoния cтpoи 
пъpвия в cвeтa 
kopaб зa пpeнoc  
нa eлeктpoeнepгия
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

6 – 12 януари 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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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Обучението по история  
в дигитална среда – анализ и перспективи“ 

Проф. д.н. Костадин Паев
Югозападен университет „Неофит Рилски“

Уводни думи
През 2007 г. осъществих кратка специализация във 

Великобритания за приложението на информационните 
технологии (ИТ) в образованието. По това време комуни-
кационни и образователни платформи като Blackboard, 
Moodle и други бяха започнали да набират популярност 
и в България. Завърнах се, изпълнен с много нови идеи и 
планове за прилагане на ИТ в обучението на студентите 
и учениците, но по едни или други причини, те не наме-
риха подкрепа и поле за реализация. Наистина, тогава 
и техническите възможности, и капацитетът на „мре-
жата“ у нас, създаваха известни ограничения за това. 
За съжаление, една нежелана и драматична ситуация, 
възникнала през 2020 г., наречена най-общо COVID-19, на-
ложи без алтернатива ИТ да бъдат незабавно въведени 
в университетите и училищата. Интересите ми към 
дидактическите аспекти на историята, наблюденията 
ми върху работата на учители и студенти, съвместна-
та ми работа с тях, както и натрупаният опит през 
изминалото повече от година време ми дадоха основание 
да споделя някои свои впечатления и оценки относно 
реализацията на този процес.

1. Историческото знание като „визуално“ 
знание

Често пъти при работата ми със студентите 
съм се убеждавал в правилността на горното твърде-
ние. Така например при изясняването на абстрактното 
понятие „революция“ винаги съм казвал, че това не е 
понятие на историческата наука, а понятие на фило-
софията, социологията, политологията и други науки. 
Понятията в историята са конкретни, защото са свър-
зани с конкретни събития и личности. В историята не 
говорим за „революция“ изобщо, а разглеждаме конкрет-

www.history.azbuki.bg

Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science

Главен редактор
Проф. д-р Пламен Митев

E-mail: pdmitev@uni-sofia.bg

Редактор 
Д-р Албена Симова 

0889 88 21 83
 Тел.: 02/425 04 70 
      02/425 04 71

Е-mail: history@azbuki.bg

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 Ма-
чин през януари 1917 г. / Мануш  
Христов

Визуализация  
на знанието  
по история

unable to understand the second one, the moral AI cannot understand the complexity of John’s 
normative expectations, since it cannot recognize the impact of John’s complex biases which 
guide his immoral behavior. 

In this context, the questionable impact of AI’s reliability concerns the fact that it is 
not a trustor in a human sense. Consequently, the AI cannot meet the general requirements of 
being a trustee either. In contrast, although John can be defined as untrustworthy due to his 
immoral behavior at this stage of his life, he has the potential to become a trustor sometime 
in the future. The reason is that as a human being, John initially has the potential to recognize 
the role of his normative expectations and change them.

The HA (John)-AA (moral AI as an adviser) multi-agent system is quite complicated be-
cause it requires the incorporation of different levels of trust which are mediated by that of 
reliability. The kinds of stakes involved in John’s hypothetical scenario may have the following 
embodiments. First, the moral AI may be positively biased (by its designers) as an adviser, but 
due to John’s strong negative (racist) biases, it cannot contribute to changing his behavior. 
Second, the moral AI may be positively biased again and its advices find a fruitful soil in John’s 
own willingness to change his behavior. However, such an assumption does not make clear 
why if John needs some stable grounds to change his behavior, he looks for a piece of advice 
provided by an AI instead of another human being. 

Third, the moral AI can be negatively biased by its designers as well. Then, the AI is 
unable to change John’s negative biases because its inherited (by its designers) biased moral 
preferences do not provoke the expected feedback. 

Consequently, since the moral AI can be defined as being reliable rather than trustwor-
thy, one cannot say that the failure of John’s expectations can be internalized as something 
more than a disappointment of a technological failure if John is aware of it. 

Пълния текст четете във „Философия“, кн. 4, 2021 г.
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на революция – било то в Англия, Франция или Русия. 
Изучаването на всяко подобно събитие неизбежно води 
до асоциации с конкретни образи на обекти и „герои“ – 
дали това ще е образът на Кромуел или картината, изо-
бразяваща екзекуцията на Чарлз І, дали ще е щурмът на 
Бастилията или на Зимния дворец, дали ще е Робеспиер 
или Ленин, във всеки случай познанието за тези съби-
тия и лица придобива визуален характер. Така ние ви-
зуализираме по някакъв начин епизоди от английската, 
френската или болшевишката революции, за разлика от 
абстрактното понятие „революция“, което е лишено от 
конкретно съдържание. 

На практика, всяко историческо събитие и обек-
тите и лицата, свързани с него, подлежат на визуализа-
ция – по-близка или по-далечна до действителната реал-
ност, а понякога дори и въображаема, но винаги е налице 
някаква визуална картина на миналото. Особено ценни 
в това отношение са артефактите и произведенията 
на изобразителното изкуство с исторически сюжети 
(вж. Иванова 2014, 259 – 263), а за по-новото време – и 
документалните фотоси и филми. Художниците често 
са очевидци на важни исторически събития, а изучава-
нето им чрез художествени творби вместо със „скучни“ 
текстове може да създаде една по-точна картина на 
миналото (пак там: 260). Именно тази особеност на ис-
торическото знание е най-съществената предпоставка 
за широкото и ефективно използване на ИТ в обучение-
то по история.

2. Технологии за визуализация на историче-
ското знание

Далеч преди масовото навлизане на ИТ в обучение-
то по история се използват различни нагледни средства 
на материален носител – исторически карти, произ-
ведения на изобразителното изкуство, документални 
снимки, артефакти, възстановки на обекти и т.н. Днес 
обаче прехвърлянето им на дигитален носител и достъ-
път до интернет мрежата създават почти неограни-
чени възможности за тяхното безпроблемно използване. 
Една от най-често използваните форми е мултимедий-
ната презентация, която през последните години при-
доби широко разпространение в образованието изобщо 
(Paev 2008, 73 – 77). Презентации изготвят не само учи-
телите с демонстративна цел, но такива задания се 
поставят и на учениците с цел развитие на тяхното 
креативно мислене.

Тази предварителна подготовка и утвърдена 
вече практика се оказа решаваща за бързото и без 
особени затруднения „превключване“ от присъстве-
но обучение в клас към онлайн обучение. Появиха се 
специализирани сайтове, предлагащи обучение в диги-
тална среда, включително и по история. Първо бъл-
гарско виртуално училище „По жицата“ предоставя 
цялостна програма за дистанционно обучение по бъл-
гарски език, литература и история на ученици от 
всяка точка на света. Платформата „Заедно в час“ 
предлага виртуална разходка в музеи и галерии в Со-
фия: къщата музей „Иван Вазов“, Националния архео-
логически институт с музей при БАН, Националната 
галерия „Двореца“, Националната галерия „Квадрат 
500“, Музея на социалистическото изкуство, Археоло-
гическото ниво базилика „Света София“, Националния 
политехнически музей, Регионалния исторически му-
зей София. 

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

racism works” (Ibid.). Regarding the function of AI as a moral prompter, it could tell John that 
the situation with the police officer involves a moral dilemma which assumes reacting “to an 
observed transgression of laws by someone else” (Ibid.). Thus, John may find it helpful to know 
that in the given case, the laws are broken by a police officer, but he will “also be compelled by 
his racist views to not do anything about it” (Ibid.). As Klincewicz relevantly argues, even if the 
AI functions as a moral adviser, it is highly unlikely that John would act differently (Ibid., 178).

This conclusion raises the issue of examining the implications of the fifth requirement 
of the HLEG’s Ethics Guidelines, namely, that of Diversity, non-discrimination and fairness 
(HLEG 2019). Paraphrasing Klincewicz’s concerns, the issue is whether or not fostering diversi-
ty with the help of AI, the latter can encourage the process of non-discrimination. As is stated, 
the issue requires at least two more questions to be raised. First, what can one understand by 
diversity? Diversity in facts and diversity in opinions do not guarantee a fair treatment of all 
the agents involved. Second, how can one define what unfair bias looks like, as displayed by 
the fifth principle, so that one can avoid the diversity of its negative implications?

Judging by the aforementioned questions, one may draw the conclusion that the HLEG’s 
fifth requirement is too general in two senses: 1) it is too general in a moral sense, when eval-
uated on the level of interpersonal trust and 2) it is too general in the sense that it does not 
clearly show how AI in particular can contribute to eradicating discrimination which has not 
been eradicated by humans yet. 

In turn, elaborating upon Klincewicz’s hypothetical scenario from the perspective of 
trustworthiness ethics has the following benefit. Even if one may argue for AI’s computational 
reliability when providing non-discrimination data, it does not follow that the moral AI as an 
adviser can contribute to changing one’s discriminative attitudes. One of the reasons is that 
moral agents’ plurality of choices regarding values is driven by some complex factors which are 
neither fixated nor purely moral. 

Following Savulescu and Maslen’s rules of the assigning, John should rate only one value 
as being the highest by ascribing one point to it. I, however, would argue that the main moral 
concern is that he cannot point out only one value as being the highest due to some of the 
arguments mentioned above. This specification makes the calculation of the best possible sce-
nario for John highly problematic, since the AI model will display one initially limited picture 
of John’s values (Serafimova 2020, 114). 

For instance, in his general value system, John may rate highly both justice and legality 
and even double check his act of non-interference by assuming (from the perspective of his 
racist ideology) that, in the case with the Chinese person, justice coincides with legality. Specif-
ically, John can share the assumption that Chinese people are not ‘valuable’ as people, ergo it is 
‘fair’ to be offended if the offense is committed by the authority figures. Thus, he can encourage 
the computation of a problematic scenario which will be evaluated as being morally appropriate 
according to his distorted vision of morality. Certainly, fulfilling such a scenario would have 
a zero impact upon changing John’s immoral attitudes in the process of his interaction with 
Chinese people. That lack of influence could also be a result of John’s conviction that verbal 
abuse is legal first, because it is exerted by a representative of the authorities and second, 
because he does not consider verbal abuse as a matter of ‘real’ (physical) harassment (Ibid.). 

In this context, the strongest moral concerns about John’s racism arise against the 
assumption that if the algorithms’ correction was a necessary and sufficient condition for cor-
recting one’s moral behavior, it would have meant that John’s racist attitudes would have been 
easily changed by asking him to change the weights to the values he considers as being the 
highest. Thus, the inconsistency between moral and computational weights becomes apparent 
in one paradoxical manner, namely, in order to change his racist behavior, John should change 
his priority to justice and look for another value to replace it with. 

All the aforementioned concerns derive from the gist of the multi-agent system in which 
they are set. In so far as the function of the moral AI as an adviser is to nudge the user what 
to do, both the trustor (the moral AI) and the trustee (HA) need to be recognized as trustwor-
thy. Only then one can confirm that the HA has changed their moral behavior by relying upon 
the advices given by the AI. 

In John’s hypothetical scenario, the lack of change can be explained with the lack of 
internalization of “the moral component” of trust, namely, with what Buechner et al. define as 
normative expectations regarding trust (Buechner et al. 2014, 69). Referring to their definition 
that a trustworthy trustor is not only able to differentiate trustworthy from untrustworthy 
trustees (the epistemic component), but also to identify the normative nature of trust rela-
tionships (the moral component) (Ibid.), one may argue that in the best scenario, the moral 
AI as an adviser can recognize only the first component regarding John’s motivation. Being 
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Платформата предлага също виртуална връзка и информация с 9 музея по света. Това 
са: Британският музей в Лондон, музеят „Гугенхайм“ в Ню Йорк, Националната галерия във 
Вашингтон, музеят „Орсе“ в Париж, музеят „Пергамон“ в Берлин, Райксмузеум и музеят 
„Винсент ван Гог“ в Амстердам, галерията „Уфици“ във Флоренция, Националният музей на 
модерното и съвременното изкуство в Сеул. Уеб-сайтът на Британския музей в Лондон пред-
лага атрактивно и удобно меню за обучението по история: визуализацията на експонатите 
може да бъде заявена хронологически, по отделни континенти и тематично. В хронологиче-
ски план „линията на времето“ е разделена на 7 секции:  2 000 000, 5000 и 3000 г.пр.Хр., грани-
цата между времето преди и след Христа, 500, 1000 и 2000 г.сл.Хр. Другата опция е избор на 
континент – Африка, Америка, Азия, Европа и Океания, а тематичните опции са: изкуство, 
ежедневие, власт и управление, религия и вяра, търговия и конфликти. Посетителят може 
да избере всички възможни комбинации между тях.

Музеят „Гугенхайм“ в Ню Йорк предлага достъп както до произведения на модерното 
изкуство, така и на световното културно и историческо наследство. Изисква се само регис-
трация в Google. Въпреки че останалите сайтове са ориентирани предимно към изкуството, 
там могат да се открият множество произведения с исторически сюжети. Днес разбира 
се, повечето световноизвестни музеи и галерии предлагат виртуален тур, но акцентът при 
обучението по история трябва да бъде върху онези източници, които имат специализирани 
обучителни програми.

Информацията в тези електронни ресурси е на чужд език, предимно английски, но 
предвид широката му популярност това не създава толкова сериозни затруднения за ползва-
нето им като източници на историческо знание.

Обучение по история в дигитална среда предоставят и някои български издателства. 
Издателство „Просвета“ предлага електронни учебници по история, съпроводени с богат 
илюстративен ресурс: видеоуроци с учител, отделно видеоматериали към конкретни теми – 
3D възстановки на исторически обекти,  възстановки на исторически събития под формата 
на анимации, тестови задачи и други. Електронни учебници и ресурси предлагат и издател-
ствата „Анубис“ и „Булвест 2000“, както и образователната онлайн платформа „Уча се“.

3. Софтуерни продукти и методически възможности за обучение
Идеята за използване на модерните комуникационни средства в обучението по исто-

рия намира теоретична обосновка и практическо приложение още в края на миналия век. 
Модерните технологии трансформират историческото знание и формират у учениците ви-
зуална култура (вж. Paev 2004, 173 – 174 и цит. лит.). Въпреки известния скептицизъм, още 
тогава изследователите считат, че навлизането на модерните технологии в обучението по 
история може за някои да изглежда дори футуристично, но рано или късно, то ще стане 
реалност (Low-Beer 1997, 73 – 74). Появяват се специализирани изследвания по тази тема 
(Tardiff 1999).

Българската историко-дидактическа наука също не остава чужда на проблема за внед-
ряването на ИТ в обучението по история ( Spasov 1998, 6 – 17; Hristova 2002, 58 – 61). По-
явяват се не само отделни статии, но и цялостни проучвания по темата с теоретична 
част и методически насоки ( Kusheva 2007). Интересът към тази тема през последното де-
сетилетие се засилва. Новите изследвания разглеждат не само чисто методически въпроси, 
но и технически аспекти на обучението в дигитална среда, в които се изясняват основни 
понятия като „електронно обучение“, „уеббазирано обучение“, „дигитален ресурс“ (Todorov 
2014, 278 – 286), създаването на виртуална среда с технологични средства (Todorov 2016, 34 
– 38), използването на индивидуални цифрови устройства и „мобилно учене“ (mobile learning), 
т.е. възможността да се учи от която е да е точка на планетата (Todorov 2017, 21 – 27). 
Теорията постепенно навлиза и в практиката. Някои по-изявени учители, не само че прила-
гат придобитите теоретични знания на практика, но и споделят своя опит в тази насока 
(Ivanova 2017, 181 – 186).

В условията на пандемия, МОН въведе като най-масова и лицензирана, с меню на 
български език, платформата Microsoft Teams. Най-общо Платформата предлага синхронно 
обучение в електронна среда в реално време с възможности за достъп на учениците до елек-
тронните учебници с посредничеството на учителя; за  анализ и коментари на съответ-
ното учебно съдържание и провеждането на беседа върху изучаваната тема. Чрез споделен 
екран учителят може да експонира различни външни източници в хода на урока. Поддържа 
се пряк контакт между учителя и учениците чрез аудио и видео връзка, както и с кратки 
писмени съобщения. Предлагат се различни форми за изпитване и оценяване на учениците 
чрез задачи,  тестове, представяне на презентации и други.

Други образователни платформи, които намират приложение в училищата и универ-
ситетите, са Blackboard, Moodle, Google classroom, Docebo, Edmodo, Schooler, Ekstep, Cell-Ed, 
LabXchange, Quizlet и други. Някои от тях имат меню на български език, което значително 
улеснява работата  с учениците.

3.2. What is moral AI as an adviser?
In the field of machine ethics, researchers discern between four sub-fields of AI expertise. 

First, AI could be used as a moral environment monitor (which provides morally-relevant infor-
mation about one’s surroundings), second – AI can work as a moral prompter whose function is 
to inform the user about morally important situations or events. In turn, the third and fourth 
types of expertise concern the role of AI as a moral adviser (nudging the user what should do) 
and a moral observer (observing the behavior of the user) (Savulescu and Maslen 2015, 84) 
(Klincewicz 2016, 174).

What can be considered as being of particular interest regarding trustworthiness ethics 
is the function of moral AI as an adviser. In the language of trustworthiness ethics, it means 
that the moral AI as an adviser should be 1) recognized as morally reliable and 2) accepted as 
morally reliable by the users so that the AI can be adopted for changing users’ moral behav-
ior. However, setting such a task is sufficiently complicated still on the level of clarifying the 
aspects of interpersonal trust. 

Savulescu and Maslen claim that before offering advice in the first instance, the AI 
should ask the agent to “indicate which of a long list of morally significant values or principles 
he holds and is guided by” (Ibid., 88) (Ibid.). The agent is also asked to assign a weight (be-
tween 0 and 1) to each value including values such as autonomy, benevolence, non-malevolence, 
justice/fairness, legality, environmental protection, family/significant relationships, fulfilling 
duties/commitments/promises, and maximizing net utility. According to this model, an agent 
who strongly cares about not harming others, only a little about legality and not at all about 
protecting environment “might assign them weights of 1, 0.5 and 0, respectively” (Klincewicz 
2016, 174).

Regarding the different scenarios of axiological priorities, “the AI would compute the 
extent to which the courses of action open to the agent would uphold or compromise these 
values (fully uphold value=1; fully compromise value=-1), amplifying or diminishing based on 
the weight indicated by the agent” (Ibid.). Having had the rank of weighed values, the AI would 
use it to suggest the best course of action (Ibid.) (Serafimova 2020).

Extrapolating the debate to the issue of AI’s trustworthiness, one may argue that in so 
far as Savulescu and Maslen’s model addresses the purely computational part of the moral AI 
as an adviser, it meets the first two requirements of Ryan’s rational account of interpersonal 
trust, namely, those of confidence and competence (Ryan 2020, 2754). If the rational account of 
trust is classified as “’reliance on another person’s qualities’ or features of the situation, disre-
garding the trustor’s social right embedded in their relationship of mutual respect to have the 
trustee’s responsiveness…” (Ibid., 2759), one can find some arguments against the assumption 
that the human agent, who assigns weights to values in the chart, may trust the AI system. 
This agent may rely upon the AI’s confidence (assigning weights to values, the human agent is 
confident that the AI will do the actions that are entrusted to it) and competence (the AI has 
the capacity to do the actions it is entrusted with) (Ibid., 2755) in producing an outcome data 
as a result from the transformation of the input data. 

In this context, one may draw the conclusion that the rational account of trust can be 
applied to this first stage of introducing moral AI as an adviser due to its proven computa-
tional reliability. However, one should also keep in mind that the moral AI does not fulfill the 
requirements of all the trust components of the rational account of trust missing that of vul-
nerability (Ibid., 2754). Taking into account that the rational account can provide a justification 
of vulnerability similar to that of interpersonal trust, the human agent becomes vulnerable, 
when placing their trust in the AI. However, in the process of assigning weights to values, 
human vulnerability is neglected by default. This is due to Savulescu and Maslen’s assumption 
that the advice, which can be given on the basis of a precise computational process is the best 
moral advice by default. 

 3.2.1. Klincewicz’s scenario of John’s racism
Extrapolating Savulescu and Maslen’s model to one scenario, namely, to that of a hy-

pothetical person, a white American named John “who could report that he just saw a police 
officer verbally abusing a Chinese person” (Klincewicz 2016, 177), M. Klincewicz examines how 
AI can function as a moral environment monitor, moral prompter, moral adviser and moral 
observer. He raises the following question. If John is “then hooked up with a moral AI with all 
of its different subsystems, as presented by Savulescu and Maslen, and faced with an identical 
situation”, can we expect that he will change his behavior and react differently? (Ibid.). 

According to Klincewicz, the moral environment monitor in the AI may tell John that the 
person is Chinese and this is morally relevant. Being a racist, John will use this information 
to make a decision that he should not report the police officer’s abuse because “This is how 



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 1, 6 – 12 януари 2022 г.Брой 1, 6 – 12 януари 2022 г. стр. Vстр. XII

Според анкета, проведена от Европейската онлайн платформа за училищно образо-
вание, на тема „Онлайн и дистанционно обучение – резултати“ сред най-важните предим-
ства на тази форма на обучение участниците посочват: иновации, т.е. възможността да 
се експериментира с педагогическата практика (38,5%), гъвкавост (33,5 %), широка гама от 
инструменти (30,8 %), достъпност до материали и ресурси (27,4 %), повече самостоятел-
ност и мотивация у учениците (23,1 %)�). Анкетата е проведена още през първите месеци от 
началото на пандемията (май 2020 г.) сред 4859 анкетирани учители и ученици. Наличието 
на такива оптимистични оценки, направени по време на най-трудния период на прехода към 
онлайн обучение, дава основание да се счита, че днес, при натрупания вече опит, неговите 
поддръжници със сигурност са се увеличили значително. 

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

between the reliability of machines and people” (Ibid.). This conclusion, however, displays a very 
limited picture of reliability in interpersonal terms. 

Regarding the rational-choice account of trust, as extrapolated to the idea of reliability, 
Nickel et al. provide the following specification: “one trusts a technical artifact to a degree x 
when and only when one is willing to risk the use of that technical artifact, on the basis of a 
judgement that it will perform (function) with probability x” (Ibid., 435). The conclusion is that 
“the extension of the rational-choice account of trust” in technical artifacts “does not lead to 
a genuine notion of trust in technical artifacts, different from reliability” (Ibid.). That is why, 
trust in technical artifacts can be interpreted only as a matter of a derived form of interper-
sonal trust (Ibid., 436). 

In turn, motivation-attributing account of trust in artifacts cannot be straightforwardly 
applied to technical artifacts, since the latter do not have mental states, whose content is in-
terests and values of the trusting person, nor do they have interests of their own (Ibid., 443). 

In this context, what is of crucial importance for the questioning of AI’s trustworthiness 
is the normative account of trust. The main moral concern about defining AI as trustworthy 
is that AI does not have the ability to care about or be moved by the trust placed in it (Ryan 
2020). Therefore, AI’s actions are not actions guided in trust, but “acts based on reliance and 
predictability” (Ibid., 2761).

By extrapolating what Nickel defines as general negative attitudes towards technological 
failure, one may argue that the moral concern about AI’s trustworthiness is that AI’s failure 
can provoke anger and frustration, but not a feeling of blame, as is when interpersonal trust 
is broken. Furthermore, if we cannot blame AI, we cannot trust it either, but rather rely upon 
its functional ability to perform properly. The latter performance can be referred to what Ryan 
calls quasi-trust or misplaced trust whose potential is to deceive the individuals about the AI’s 
capacities, as well as obfuscating responsibility by AI companies (Ibid., 2752). 

Consequently, the three dominant accounts on trust – the rational, affective and norma-
tive accounts – are summarized by Ryan in the following way. The rational account of AI, which 
is the only one that meets the requirements of being trustworthy, “is in fact a form of reliance 
because of its lack of concern about the trustee’s motivation for action” (Ibid.). 

The affective account of AI lacks the motivation of the AI to do something as being based 
on a goodwill towards the trustee (Ibid.). Therefore, AI may be able to act like humans and 
have intelligence to carry out actions, while “still not possessing the capability of being moved 
by those actions” (Ibid., 2760).

Going back to the normative account of AI, it lacks its commitment to the relationship 
with the particular trustee (Ibid., 2753). Comparing and contrasting the aforementioned three 
accounts, Ryan draws the conclusion that AI “is something we can have a reliance on, but not 
something that has the capacity to be trusted” (Ibid., p. 2754). 

3. What are the practical implications of AI’s trustworthiness (reliability)?
3.1. The so-called positive projects of trustworthy AI
The AI4People Scientific Committee aims at proposing a series of recommendations for 

the development of an AI society in Europe. In this context, the necessity of justifying a trust-
worthy AI gains new strength, as is demonstrated by Thiebes et al.’s project on trustworthy 
artificial intelligence (TAI). The building of TAI is underlined by the five principles outlined by 
Floridi et al., namely, those of beneficence, non-maleficence, autonomy, justice and explicability 
(Floridi et al. 2018, 696). By relying upon such principles, Thiebes et al. aim at developing “a 
data-driven research framework for TAI” for the purposes of demonstrating the benefits of its 
distributed ledger technology-based realization (Thiebes 2020, 447).

The concept of TAI, as is developed by the HLEG project, promotes the idea that the 
individuals, organizations and societies will be able to achieve the full potential of AI of trust 
established in its development, deployment and use (Ibid.) (HLEG 2019). What is specific for 
the HLEG’s project is the way in which it relates TAI to some general ethical principles. AI is 
perceived as trustworthy by its users (e.g., consumers, organizations, society), when the afore-
mentioned development, deployment and use are grounded in adherence to such general ethical 
principles, in addition to its compliance with all relevant laws (Thiebes 2020, 451). 

For the purposes of showing the limitations regarding the use of moral AI as an adviser, 
I focus upon the HLEG’s fifth requirement, namely, that of Diversity, non-discrimination and 
fairness. According to this requirement, unfair bias “must be avoided, as it could have multiple 
negative implications, from the marginalization of vulnerable groups, to the exacerbation of 
prejudice and discrimination…” (HLEG 2019).
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Откъс от „Немските лексикални 
единици, съдържащи суфиксоида -weise, 

и техните еквиваленти  
в българския език“

Елена Иванова Николова-Кискинова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Обект на изследване са немските думи, съдър-
жащи десемантизирания суфикс -weise, и установе-
ните им преводни еквиваленти в българския език. 
До момента те не са разглеждани подробно в съ-
поставителен план в двете езикови системи, което 
прави настоящия анализ актуален и  необходим за 
преодоляване на дефицита от знания и умения, кон-
статирани в хода на обучението по немски като 
чужд език.

С тази изследователска стъпка си поставяме 
за цел да се установят приликите и разликите на 
формално и функционално ниво, изхождайки от ши-
роката употребата на тези лексикални единици в 
немския език, и използването на различни езикови 
средства за еквивалентния им превод в българския 
език. 

За база на настоящия анализ се използва кор-
пус от внимателно подбрани литературни произведе-
ния, които отговарят на определени критерии.

1. Принадлежност към жанрове, в които се очаква 
повишена употребата на разговорна реч, кое-
то, от своя страна,  предполага наличието на 
по-голям брой от разглежданите словоформи, 
възможно по-широк спектър от езикови сред-
ства и по-разнообразни преводачески тран-
сформации. 

2. Достатъчен обем – около 2500 стр. на немское-
зични произведения в оригинал и приблизително 
толкова на български език. Общият обем на 
обработения двуезичен езиков материал е 8453 
страници – 4278 страници на немски език и 
4175 страници на български език.

tween such ethics and so-called justified trust ethics. By 
justified trust ethics Nickel understands “the application of 
a plausible minimal rationalist principle” which states that 
in making important decisions it is best to do it on the 
basis of adequate reasons (Nickel 2013). As an argument 
favoring justified trust ethics, he outlines the one that in 
certain contexts, this ethics generates an obligation on 
part of the designer, the manufacturer, or the deployer of 
the technology to “provide evidence of trustworthiness to 
people in a position to trust that technology” (Ibid.). Con-
sequently, as a major concern about the role of justified 
trust ethics, Nickel points out the one about most people’s 
ability (such as that of non-experts) to justify adequate 
reasons for their trust (Ibid.). 

In turn, trustworthiness ethics is determined 
against the background of the presupposition that de-
signers, manufacturers and deployers of technology have 
only two trust-related tasks: 1) “to make the technology 
as reliable as possible at doing the things it is supposed 
to do” (then safety is considered as a criterion for being 
defined as trustworthy) and 2) “to persuade possible users 
that it is sufficiently reliable and safe” (then trustworthi-
ness is considered as being achievable by the adoption of 
psychologically effective means) (Ibid.). 

Nickel also clarifies that an argument for trust-
worthiness ethics says that “relying on trustworthy tech-
nology makes people better off, whereas having a further 
justification for that reliance does not add any additional 
benefit” (Ibid.). This means that “a justification for one’s 
true belief does not make one any better off than simply 
having a true belief” (Ibid.). 

2.1. What are the implications of AI’s trustwor-
thiness?

The debates about AI’s trustworthiness inherit the 
outcomes of those about trustworthiness of technical arti-
facts (Nickel et al. 2010). In both cases, rational accounts 
of trust provide an opportunity for grounding the idea 
of trustworthiness by narrowing it to that of reliability, 
as well as distinguishing between trustworthy technology 
and “full-blown notion of trustworthiness associated with 
interpersonal trust” (Ibid.). Both AI and other technical ar-
tifacts cannot reach the level of interpersonal trust due to 
the fact that they cannot show emotions and held respon-
sibility, as do humans. Why can one call them reliable?

Providing a definition of reliability of technical ar-
tifacts which corresponds to that of reliability of humans 
is a narrow definition in itself. As such a definition, Nickel 
et al. point out Birolini’s definition. According to the lat-
ter, “Reliability is a characteristic of a person, expressed 
by the probability that the person will perform his/her 
required function under given conditions for a stated time 
interval…”. From a qualitative point of view, reliability is 
“the ability of the person to remain functional”, while from 
a quantitative one, it concerns the probability of the lack 
of operational interruptions during a stated time interval 
(Birolini in Nickel et al. 2010, 433 – 434).

As Nickel et al. cogently argue, such definitions are 
acceptable mainly from an engineering point of view be-
cause they make perfect sense when the person is the 
operator of the machine (Ibid., 444). Specifically, the fore-
going illustrates that there is “no fundamental difference 
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3. Времева рамка – от XIX век до днес. 
4. Безспорна квалификация на преводачите – признати 

и доказани с качеството на преводите си.
5. Не на последно място, произведенията да са зна-

кови за съответната национална литература – да 
разкриват регионални и национални особености.  
За целите на изследването са подбрани и анализира-

ни 12 художествени произведения: 7 в оригинал на немски 
език и българските им преводи и 6 в оригинал на български 
и преводите им на немски език. 

Представените в корпуса немскоезични автори са: 
Томас Ман – „Буденброкови“ и превода от немски на Ди-
митър Стоевски; Хайнрих Бьол с „Изгубената чест на Ка-
тарина Блум“ и превода на Любомир Илиев и „Възгледите 
на един клоун“ и превода на Владимир Мусаков; Патрик 
Зюскинд с „Парфюмът. Историята на един убиец“ и пре-
вода на Юрия Симеонова.

Швейцарската немскоезична литература е пред-
ставена от: Херман Хесе със „Степният вълк“ и превода 
на Недялка Попова и Макс Фриш – „Хомо Фабер“ и превода 
на В. Константинов.

Австрийската литература е включена чрез Инге-
борг Бахман – „Малина“ и българския текст в превод на 
Федя Филкова.

Сред българските автори са избрани: Алеко Кон-
стантинов – „Бай Ганьо“ и превода на немски от проф. 
д-р Г. Вайганд;  Елин Пелин – „Разкази“ с превода на  Кла-
ра Хундсдьорфер Егон Хартман и „Гераците“ с превода 
на Михаил Матлиев; Йордан Йовков – „Старопланински 
легенди“ и превода на Ж. Драгнева; Димитър Димов – „Тю-
тюн“ и превода на немски от Йозеф Клайн; Димитър Талев 
– „Железният светилник“ и превода му от Хилде Грънча-
рова; Теодора Димова – „Майките“ и превода на Александер 
Витцман.

Изработен е корпус с ексцерпиран материал, съдър-
жащ 86 различни словоформи и общо 266 употреби. Изслед-
ваните словоупотреби са включени в изречения на немски 
език и в преводите им на български език, за да се онагле-
дят техните особености в конкретната контекстуална 
среда. 

Констатираните резултати показват висока фре-
квентност на изследваните думи, установени в оригинал-
ните немски текстове – 230 на брой, и ниска на тези, 
ексцерпирани от преводите на немски език – 36 на брой. 
Интересно е да се разгледа съотношението между тях. 
Първите представляват почти 87 %, което означава 
шест пъти по-висока честота на употреба в оригинални-
те текстове на немски език.

Прави впечатление и фактът, че в текстовете на 
някои немскоезични автори този брой е изключително ви-
сок, а при други – нисък до клонящ към нулев. 

От изследваните 266 словоупотреби 86 са ексцер-
пирани от произведението на Макс Фриш (32 %), 37 са 
установени в творбата „Изгубената чест на Катарина 
Блум“ на Хайнрих Бьол (14 %) и 32 – в романа На Томас 
Ман (12 %). 

При Херман Хесе („Степният вълк“ – 378 стр.) за 
почти два пъти повече страници в сравнение с Макс 
Фриш („Хомо Фабер“ – 198 стр.) са установени само 7 упо-
треби на изследваните лексеми. За приблизително същия 
брой страници при Ингеборг Бахман („Малина“ – 356 стр.) 
са констатирани 13 употреби. Това несъмнено доказва 
стилистичната маркираност на тази категория думи и 
ни води недвусмислено към заключението, че честотата 

Откъс от „Questioning the of Moral AI  
as an Adviser within the Framework  

of Trustworthiness Ethics“

Assoc. Prof. Dr. Silviya Serafimova
Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

1. Introduction
The primary objective of this article is to clarify the 

methodological advantages and concerns about arguing for 
AI’s trustworthiness. For the purposes of mapping the de-
bate, some reasons behind what I call positive projects, viz. 
projects which encourage the recognition of the concept of 
trustworthy AI (TAI), with a special focus upon the HLEG 
project, are explored. In this context, I analyze Nickel’s dis-
tinction between justified trust ethics and trustworthiness 
ethics, since it can contribute to clarifying whether or not 
one can argue for trustworthiness ethics within scenarios 
whose operation is underlined by the use of preprogrammed 
moral algorithms. 

Having outlined some concerns about TAI, I also ex-
amine the arguments for the recognition of AI’s reliability 
against the background of the human agents (HAs)-artificial 
agents (AAs) interaction. The latter is considered as involv-
ing different types of trustors and trustees. As for an exem-
plification of the difficulties in grounding the reliability of 
moral AI, I point out Savulescu and Maslen’s model of moral 
AI as an adviser. 

Consequently, the practical consequences of challeng-
ing the reliability of the aforementioned adviser are dis-
played by Klincewicz’s hypothetical scenario of John’s rac-
ism. In this context, I analyze the role of the HLEG’s fifth 
requirement — that of Diversity, non-discrimination and 
fairness — by demonstrating why it cannot guarantee that 
the non-discrimination on the input level is a necessary and 
sufficient condition for eradicating one’s discriminative at-
titudes. 

2. What is trustworthiness ethics?
The idea of trustworthiness ethics is introduced as 

triggering some general concerns about technological trust-
worthiness which require one to provide a distinction be-

МЕТОДИКА
Структура педагогической 

речи на занятии в электронной 
среде / Наталья В. Жадько

За необходимостта от психо-
логизация на съвременния обра-
зователен процес / Даниела Боя-
нова-Минкова

Students’ Perceptions of the 
Effectiveness of Online Distance 
Language Teaching in Higher 
Education During the COVID-19 
Pandemic / Denitza A. Charkova, 
Elena Somova

ЕЗИК И КУЛТУРА
Introduction of Online Language 

Corpora into Future Translators’ 
and Interpreters’ Teaching / Elena 
Zelenina

Универсальные смыслы в 
русских романах ХХІ века / 
Дмитрий Поль, Алексей Манчев 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА 
АРХЕОЛОГИЯ

Старобългарското юридическо 
наследство в преводите на Петър 
Оджаков: аксиологични аспекти / 
Марияна Цибранска-Костова

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ 
Юбилеен сборник „150 годи-

ни читалище „Съгласие 1869“ / 
Мария Ловджиева

La littérature belge francophone 
face aux défis de la traduction et de 
la réception / Antoaneta Robova

www.philosophy.azbuki.bg

Главен редактор
Проф. д-р Георги Апостолов

E-mail: apstlv@swu.bg 

Редактори
Д-р Атанаска Чолакова

0889 22 20 42

Николай Кънчев
0888 81 56 45

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

E-mail: philosophy@azbuki.bg

Съдържание  
на сп. „Философия“, 
кн. 4/2021: 

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА
Кантиански колебания около 

собствено философския метод / 
Ивайло Димитров

Шелинг – от логос към мит / 
Илиана Илиева

СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ
Ontology of the Digital Culture: 

World Trends and Chinese Advanced 
Experience / Denys Svyrydenko, 
Olena Yatsenko

Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science

Съществува ли 
морален изкуствен 
интелект  
като съветник



ИзбраноИзбрано

Брой 1, 6 – 12 януари 2022 г.

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

Брой 1, 6 – 12 януари 2022 г. стр. IXстр. VIII

и спецификите на тяхната употреба са въпрос на индивидуален стил и  решение на автора 
в оригиналните текстове.

Вниманието ни привлича още един интересен факт. При подробен анализ на преве-
дените от български на немски текстове бе установено, че при преводачите, носители на 
немски език, е налице по-изявена склонност към употреба на тези лексикални единици. Това 
се случва съвсем естествено, непринудено и уместно. В превода на „Тютюн“ от Йозеф Клайн 
са установени 18 употреби. За разлика от това в превода на „Старопланински легенди“ от Ж. 
Драгнева те съвсем липсват, т.е. преводачът, изхождайки от своето усещане за майчин език, 
не е почувствал нужда да използва някоя от тези лексикални единици в превода си на немски 
език, а е избрал, вероятно интуитивно, други езикови възможности, за да изрази тяхното 
значение. Как би могло да се обясни това? 

Няколко са факторите, обуславящи тази асиметрия: от една страна, в българския 
език липсва подобно лексикално съответствие, структурно или формално маркирано и пока-
зателно за определена категория думи (както е в английски език – окончаващи на -ly, или в 
испански език – окончаващи на -mente); от друга страна, начините за изразяване на модал-
ност в българския език се различават от тези в немския. Затова и преводачите неносители 
на немския език съвсем естествено прибягват към традиционните за българския език вари-
анти за предаване на това субективно отношение на говорещото лице към съдържанието на 
изречението. Наред с това логично е да търсим обяснение на този факт и в индивидуалния 
стил на преводача, т.е. в избора му на конкретно стилистично решение, като носител на 
съответния език (български или немски) и мислене.

За целите на всяко съпоставително изследване изключително важно е да се формули-
рат принципите на съпоставимост, особено когато става дума за два неродствени езика, 
каквито са немският и българският език. Затова е необходимо определянето на терциа 
компарационис на формално и структурно-семантично ниво.

При анализа на текстовете първоначално използваме формален терциум ком-
парационис. 

Съпоставяме лексикалните единици, окончаващи на -weise, в немски оригинални тек-
стове и преводните им еквиваленти в българския език, а след това сменяме посоката на 
анализ, за да проследим на кои езикови средства в българския език съответстват изследва-
ните думи.

В първия случай се разглежда опозицията 
словоформа на -weise  в оригинален текст на немски език : еквивалент на 

български език.
При липса на точно съответствие на средства за предаване на определено съдържание 

установяваме комплекс от други езикови комбинации, които компенсират този дефицит.
В духа на съпоставителния характер на настоящото изследване ще обобщим вариан-

тите за изразяване на тази интересна категория думи на български език, като ги подредим 
в низходящ ред в групи според констатираната на базата на ексцерпирания материал фре-
квентност.

Лексикална единица на -weise: безлично изречение: 
(seltsamerweise – странно е; überraschenderweise – изненадващо е)
Примери:  „Das alles ist möglicherweise öbertrieben und gefölscht„, sagte Pastor Wunderlich.“
 (Thomas Mann Buddenbrooks. Verfall einer Familie, S. 27) 
 „Възможно е всичко това да е преувеличено и недостоверно – прекъсна го пастор 

Вундерлих.“ (Томас Ман Буденброкови. Упадък на едно семейство, стр. 27)
 „Merkwördigerweise mag ich die, von deren Art ich bin: die Menschen.“ (Böll H., Ansichten 

eines Clowns, S. 260)
 „Колкото и да е странно, аз обичам съществата от моята порода: хората.“ (Бьол 

Хайнрих, Билярд в девет и половина. Възгледите на един клоун, стр. 539)
Лексикална единица на -weise: предложна фраза:
(bedauerlicherweise – за съжаление, glöcklicherweise – за щастие)
Примери:  „Wöhrend er ihn ruckweise ausströmen lieö, setzte er sich auf einen Hocker. 

(Patrik Söskind. Das Parfum, S. 108)
Докато издишваше на пресекулки, приседна върху една табуретка. (Патрик Зюскинд. 

Парфюмът, стр. 84)
 „..., und sein glattes höbsches Gesicht mit dem öberraschend breiten Mund strahlte vor 

Wohlwollen, als ich dummerweise bekannte, Beckett gelesen zu haben; ...“(Böll H., Ansichten eines 
Clowns, S. 94) 

 „..., а пък гладкото му красиво лице с необикновено широка уста, просто засия от 
удоволствие, когато аз от глупост заявих, че съм чел вече  Бекет; ...“(Бьол Хайнрих, Билярд 
в девет и половина. Възгледите на един клоун, стр. 396)

 „Aber dummerweise kam ihm dann wieder etwas dazwischen, denn ... (Patrik Söskind. Das 
Parfum, S. 143)  

 Ала по някакво глупаво стечение на обстоятелствата отново му се случи нещо 
непредвидено. (Патрик Зюскинд. Парфюмът, стр. 111)

Лексикална единица на -weise: безподложно изречение
Примери:  „Beleidigende und möglicherweise verleumderische Details der Berichterstattung 

könne sie zum Gegenstand einer Privatklage machen, und ...“ (Heinrich Böll. Die verlorene Ehre der 
Katharina Blum, S. 82)  

 „Колкото до оскърбителните или, да речем, клеветнически подробности във вест-
ниците, тя би могла да подаде оплакване и ...“ (Хайнрих Бьол. Изгубената чест на Катарина 
Блум,  стр. 58)

Лексикална единица на -weise  : модално наречие, модална дума (рядко)
Примери:  „öblicherweise rochen Menschen nichtssagend oder miserabel.“ (Patrik Söskind. 

Das Parfum, S. 318)
 „Обикновено хората миришеха или безинтересно, или отвратително.“ (Патрик Зюс-

кинд. Парфюмът, стр. 42)
Лексикална единица на -weise: пълнозначен глагол, съответстващ на значението на 

съдържащото се в модалната дума отглаголно съществително име
Примери: „Seine schönsten Stunden kamen, wenn er vertretungsweise einmal in einem 

anderen Fache als im Zeichen unterrichten durfte.“ (Thomas Mann. Buddenbrooks. Verfall einer 
Familie, S. 746)

 „Най-хубавите часове за него бяха онези, когато трябваше да замества отсъстващ 
учител, да преподава не рисуване, а друг предмет.“ (Томас Ман. Буденброкови. Упадък на едно 
семейство, стр. 793)

 „Da der Senator sich nicht bewegte, sich nicht umwandte, nicht einmal andeutungsweise 
eine Bewegung röckwörts machte, so wiegte der bucklige Lehrling sich noch einen Augenblick unsicher 
und zögernd von einem Fuö auf den andern.“ (Thomas Mann. Buddenbrooks. Verfall einer Familie, 
S S. 493)

 „Тъй като сенаторът не се помръдна, не се обърна, дори не загатна с някакво дви-
жение, че гърбавият стажант може да си върви, то той се поклати още един миг неуверено 
и нерешително ту на единия, ту на другия си крак.“ (Томас Ман. Буденброкови. Упадък на едно 
семейство, стр. 521)

лексикална единица на -weise  : с модифициращи частици 
Примери: „..., bis er schlieölich das gesamte, ihm zur Verfögung stehende Pfötzenwasserpotenzial 

in einem Sammelkanal zusammenföhrte, um es auf ein niedrigeres Niveau ab-, möglicherweise gar 
ordnungsgemöö oder ordentlich, regelrecht in eine behördlicherseits erstellte Abfluörinne oder in 
einen Kanal zu lenken.“ (Heinrich Böll. Die verlorene Ehre der Katharina Blum, S. 11) 

 „..., докато най-накрая е събирал целия предоставен му потенциал от локвена вода, 
за да го пренасочи към по-долно равнище, дори към истински, редовен, официално утвърден улей 
за отточна вода или канал. (Хайнрих Бьол. Изгубената чест на Катарина Блум,  стр. 8) 

Ще споменем само, че са констатирани и 10 случая на непреведени словоформи на 
-weise, както и 4 форми с неподходящ по наша преценка превод. За тях сме предложили по-
точен контекстуален еквивалент.

Примери: „...ein solcher Fall muss aufge- oder wenigsten versuchsweise erklört werden. 
(Heinrich Böll. Die verlorene Ehre der Katharina Blum, S. 132) 

 „...  такъв случай трябва да се осветли или поне да се изясни. (Хайнрих Бьол. Изгу-
бената чест на Катарина Блум, стр. 93)  

В посочения пример формата versuchsweise остава непреведена. Предложените от нас 
варианти са: да се опита, да се направи опит (да бъде изяснен).

Примери: „Ich atmete in vollen Zögen oben auf meinem Balkon die Bonner Luft, die mir 
öberraschenderweise wohltat: ... .“ (Böll H., Ansichten eines Clowns, S. 72)

 „Там, горе, от моя балкон, аз поех с пълни гърди бонския въздух, който ми подейс-
тва изключително благотворно:... .“ (Бьол Хайнрих, Билярд в девет и половина. Възгледите на 
един клоун, стр. 376) 

 Предложението ни е изключително да бъде заместено с: изненадващо или за моя 
изненада.

От обобщения анализ става видно, че за еквивалентен превод на изследваните лексеми 
в българския език се използват различни средства: лексикални – модални наречия, модални 
думи, модални частици, пълнозначни глаголи, съюзи, означаващи модалност (да); синтактич-
ни структури – безлично изречение, безподложно изречение; морфологични – наклоненията на 
глагола; фонетични – интонация, както и комбинирането им.

Най-често се използва безлично изречение. Всъщност в тези случаи модалните наречия, 
наред с наречията за пропозиционално отношение (Nitsolova 2008, 449) приемат ролята на 
предикативни думи в главното изречение на сложното съставно изречение. 

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 4, 2021 г.
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и спецификите на тяхната употреба са въпрос на индивидуален стил и  решение на автора 
в оригиналните текстове.

Вниманието ни привлича още един интересен факт. При подробен анализ на преве-
дените от български на немски текстове бе установено, че при преводачите, носители на 
немски език, е налице по-изявена склонност към употреба на тези лексикални единици. Това 
се случва съвсем естествено, непринудено и уместно. В превода на „Тютюн“ от Йозеф Клайн 
са установени 18 употреби. За разлика от това в превода на „Старопланински легенди“ от Ж. 
Драгнева те съвсем липсват, т.е. преводачът, изхождайки от своето усещане за майчин език, 
не е почувствал нужда да използва някоя от тези лексикални единици в превода си на немски 
език, а е избрал, вероятно интуитивно, други езикови възможности, за да изрази тяхното 
значение. Как би могло да се обясни това? 

Няколко са факторите, обуславящи тази асиметрия: от една страна, в българския 
език липсва подобно лексикално съответствие, структурно или формално маркирано и пока-
зателно за определена категория думи (както е в английски език – окончаващи на -ly, или в 
испански език – окончаващи на -mente); от друга страна, начините за изразяване на модал-
ност в българския език се различават от тези в немския. Затова и преводачите неносители 
на немския език съвсем естествено прибягват към традиционните за българския език вари-
анти за предаване на това субективно отношение на говорещото лице към съдържанието на 
изречението. Наред с това логично е да търсим обяснение на този факт и в индивидуалния 
стил на преводача, т.е. в избора му на конкретно стилистично решение, като носител на 
съответния език (български или немски) и мислене.

За целите на всяко съпоставително изследване изключително важно е да се формули-
рат принципите на съпоставимост, особено когато става дума за два неродствени езика, 
каквито са немският и българският език. Затова е необходимо определянето на терциа 
компарационис на формално и структурно-семантично ниво.

При анализа на текстовете първоначално използваме формален терциум ком-
парационис. 

Съпоставяме лексикалните единици, окончаващи на -weise, в немски оригинални тек-
стове и преводните им еквиваленти в българския език, а след това сменяме посоката на 
анализ, за да проследим на кои езикови средства в българския език съответстват изследва-
ните думи.

В първия случай се разглежда опозицията 
словоформа на -weise  в оригинален текст на немски език : еквивалент на 

български език.
При липса на точно съответствие на средства за предаване на определено съдържание 

установяваме комплекс от други езикови комбинации, които компенсират този дефицит.
В духа на съпоставителния характер на настоящото изследване ще обобщим вариан-

тите за изразяване на тази интересна категория думи на български език, като ги подредим 
в низходящ ред в групи според констатираната на базата на ексцерпирания материал фре-
квентност.

Лексикална единица на -weise: безлично изречение: 
(seltsamerweise – странно е; überraschenderweise – изненадващо е)
Примери:  „Das alles ist möglicherweise öbertrieben und gefölscht„, sagte Pastor Wunderlich.“
 (Thomas Mann Buddenbrooks. Verfall einer Familie, S. 27) 
 „Възможно е всичко това да е преувеличено и недостоверно – прекъсна го пастор 

Вундерлих.“ (Томас Ман Буденброкови. Упадък на едно семейство, стр. 27)
 „Merkwördigerweise mag ich die, von deren Art ich bin: die Menschen.“ (Böll H., Ansichten 

eines Clowns, S. 260)
 „Колкото и да е странно, аз обичам съществата от моята порода: хората.“ (Бьол 

Хайнрих, Билярд в девет и половина. Възгледите на един клоун, стр. 539)
Лексикална единица на -weise: предложна фраза:
(bedauerlicherweise – за съжаление, glöcklicherweise – за щастие)
Примери:  „Wöhrend er ihn ruckweise ausströmen lieö, setzte er sich auf einen Hocker. 

(Patrik Söskind. Das Parfum, S. 108)
Докато издишваше на пресекулки, приседна върху една табуретка. (Патрик Зюскинд. 

Парфюмът, стр. 84)
 „..., und sein glattes höbsches Gesicht mit dem öberraschend breiten Mund strahlte vor 

Wohlwollen, als ich dummerweise bekannte, Beckett gelesen zu haben; ...“(Böll H., Ansichten eines 
Clowns, S. 94) 

 „..., а пък гладкото му красиво лице с необикновено широка уста, просто засия от 
удоволствие, когато аз от глупост заявих, че съм чел вече  Бекет; ...“(Бьол Хайнрих, Билярд 
в девет и половина. Възгледите на един клоун, стр. 396)

 „Aber dummerweise kam ihm dann wieder etwas dazwischen, denn ... (Patrik Söskind. Das 
Parfum, S. 143)  

 Ала по някакво глупаво стечение на обстоятелствата отново му се случи нещо 
непредвидено. (Патрик Зюскинд. Парфюмът, стр. 111)

Лексикална единица на -weise: безподложно изречение
Примери:  „Beleidigende und möglicherweise verleumderische Details der Berichterstattung 

könne sie zum Gegenstand einer Privatklage machen, und ...“ (Heinrich Böll. Die verlorene Ehre der 
Katharina Blum, S. 82)  

 „Колкото до оскърбителните или, да речем, клеветнически подробности във вест-
ниците, тя би могла да подаде оплакване и ...“ (Хайнрих Бьол. Изгубената чест на Катарина 
Блум,  стр. 58)

Лексикална единица на -weise  : модално наречие, модална дума (рядко)
Примери:  „öblicherweise rochen Menschen nichtssagend oder miserabel.“ (Patrik Söskind. 

Das Parfum, S. 318)
 „Обикновено хората миришеха или безинтересно, или отвратително.“ (Патрик Зюс-

кинд. Парфюмът, стр. 42)
Лексикална единица на -weise: пълнозначен глагол, съответстващ на значението на 

съдържащото се в модалната дума отглаголно съществително име
Примери: „Seine schönsten Stunden kamen, wenn er vertretungsweise einmal in einem 

anderen Fache als im Zeichen unterrichten durfte.“ (Thomas Mann. Buddenbrooks. Verfall einer 
Familie, S. 746)

 „Най-хубавите часове за него бяха онези, когато трябваше да замества отсъстващ 
учител, да преподава не рисуване, а друг предмет.“ (Томас Ман. Буденброкови. Упадък на едно 
семейство, стр. 793)

 „Da der Senator sich nicht bewegte, sich nicht umwandte, nicht einmal andeutungsweise 
eine Bewegung röckwörts machte, so wiegte der bucklige Lehrling sich noch einen Augenblick unsicher 
und zögernd von einem Fuö auf den andern.“ (Thomas Mann. Buddenbrooks. Verfall einer Familie, 
S S. 493)

 „Тъй като сенаторът не се помръдна, не се обърна, дори не загатна с някакво дви-
жение, че гърбавият стажант може да си върви, то той се поклати още един миг неуверено 
и нерешително ту на единия, ту на другия си крак.“ (Томас Ман. Буденброкови. Упадък на едно 
семейство, стр. 521)

лексикална единица на -weise  : с модифициращи частици 
Примери: „..., bis er schlieölich das gesamte, ihm zur Verfögung stehende Pfötzenwasserpotenzial 

in einem Sammelkanal zusammenföhrte, um es auf ein niedrigeres Niveau ab-, möglicherweise gar 
ordnungsgemöö oder ordentlich, regelrecht in eine behördlicherseits erstellte Abfluörinne oder in 
einen Kanal zu lenken.“ (Heinrich Böll. Die verlorene Ehre der Katharina Blum, S. 11) 

 „..., докато най-накрая е събирал целия предоставен му потенциал от локвена вода, 
за да го пренасочи към по-долно равнище, дори към истински, редовен, официално утвърден улей 
за отточна вода или канал. (Хайнрих Бьол. Изгубената чест на Катарина Блум,  стр. 8) 

Ще споменем само, че са констатирани и 10 случая на непреведени словоформи на 
-weise, както и 4 форми с неподходящ по наша преценка превод. За тях сме предложили по-
точен контекстуален еквивалент.

Примери: „...ein solcher Fall muss aufge- oder wenigsten versuchsweise erklört werden. 
(Heinrich Böll. Die verlorene Ehre der Katharina Blum, S. 132) 

 „...  такъв случай трябва да се осветли или поне да се изясни. (Хайнрих Бьол. Изгу-
бената чест на Катарина Блум, стр. 93)  

В посочения пример формата versuchsweise остава непреведена. Предложените от нас 
варианти са: да се опита, да се направи опит (да бъде изяснен).

Примери: „Ich atmete in vollen Zögen oben auf meinem Balkon die Bonner Luft, die mir 
öberraschenderweise wohltat: ... .“ (Böll H., Ansichten eines Clowns, S. 72)

 „Там, горе, от моя балкон, аз поех с пълни гърди бонския въздух, който ми подейс-
тва изключително благотворно:... .“ (Бьол Хайнрих, Билярд в девет и половина. Възгледите на 
един клоун, стр. 376) 

 Предложението ни е изключително да бъде заместено с: изненадващо или за моя 
изненада.

От обобщения анализ става видно, че за еквивалентен превод на изследваните лексеми 
в българския език се използват различни средства: лексикални – модални наречия, модални 
думи, модални частици, пълнозначни глаголи, съюзи, означаващи модалност (да); синтактич-
ни структури – безлично изречение, безподложно изречение; морфологични – наклоненията на 
глагола; фонетични – интонация, както и комбинирането им.

Най-често се използва безлично изречение. Всъщност в тези случаи модалните наречия, 
наред с наречията за пропозиционално отношение (Nitsolova 2008, 449) приемат ролята на 
предикативни думи в главното изречение на сложното съставно изречение. 

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 4, 2021 г.
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3. Времева рамка – от XIX век до днес. 
4. Безспорна квалификация на преводачите – признати 

и доказани с качеството на преводите си.
5. Не на последно място, произведенията да са зна-

кови за съответната национална литература – да 
разкриват регионални и национални особености.  
За целите на изследването са подбрани и анализира-

ни 12 художествени произведения: 7 в оригинал на немски 
език и българските им преводи и 6 в оригинал на български 
и преводите им на немски език. 

Представените в корпуса немскоезични автори са: 
Томас Ман – „Буденброкови“ и превода от немски на Ди-
митър Стоевски; Хайнрих Бьол с „Изгубената чест на Ка-
тарина Блум“ и превода на Любомир Илиев и „Възгледите 
на един клоун“ и превода на Владимир Мусаков; Патрик 
Зюскинд с „Парфюмът. Историята на един убиец“ и пре-
вода на Юрия Симеонова.

Швейцарската немскоезична литература е пред-
ставена от: Херман Хесе със „Степният вълк“ и превода 
на Недялка Попова и Макс Фриш – „Хомо Фабер“ и превода 
на В. Константинов.

Австрийската литература е включена чрез Инге-
борг Бахман – „Малина“ и българския текст в превод на 
Федя Филкова.

Сред българските автори са избрани: Алеко Кон-
стантинов – „Бай Ганьо“ и превода на немски от проф. 
д-р Г. Вайганд;  Елин Пелин – „Разкази“ с превода на  Кла-
ра Хундсдьорфер Егон Хартман и „Гераците“ с превода 
на Михаил Матлиев; Йордан Йовков – „Старопланински 
легенди“ и превода на Ж. Драгнева; Димитър Димов – „Тю-
тюн“ и превода на немски от Йозеф Клайн; Димитър Талев 
– „Железният светилник“ и превода му от Хилде Грънча-
рова; Теодора Димова – „Майките“ и превода на Александер 
Витцман.

Изработен е корпус с ексцерпиран материал, съдър-
жащ 86 различни словоформи и общо 266 употреби. Изслед-
ваните словоупотреби са включени в изречения на немски 
език и в преводите им на български език, за да се онагле-
дят техните особености в конкретната контекстуална 
среда. 

Констатираните резултати показват висока фре-
квентност на изследваните думи, установени в оригинал-
ните немски текстове – 230 на брой, и ниска на тези, 
ексцерпирани от преводите на немски език – 36 на брой. 
Интересно е да се разгледа съотношението между тях. 
Първите представляват почти 87 %, което означава 
шест пъти по-висока честота на употреба в оригинални-
те текстове на немски език.

Прави впечатление и фактът, че в текстовете на 
някои немскоезични автори този брой е изключително ви-
сок, а при други – нисък до клонящ към нулев. 

От изследваните 266 словоупотреби 86 са ексцер-
пирани от произведението на Макс Фриш (32 %), 37 са 
установени в творбата „Изгубената чест на Катарина 
Блум“ на Хайнрих Бьол (14 %) и 32 – в романа На Томас 
Ман (12 %). 

При Херман Хесе („Степният вълк“ – 378 стр.) за 
почти два пъти повече страници в сравнение с Макс 
Фриш („Хомо Фабер“ – 198 стр.) са установени само 7 упо-
треби на изследваните лексеми. За приблизително същия 
брой страници при Ингеборг Бахман („Малина“ – 356 стр.) 
са констатирани 13 употреби. Това несъмнено доказва 
стилистичната маркираност на тази категория думи и 
ни води недвусмислено към заключението, че честотата 

Откъс от „Questioning the of Moral AI  
as an Adviser within the Framework  

of Trustworthiness Ethics“

Assoc. Prof. Dr. Silviya Serafimova
Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

1. Introduction
The primary objective of this article is to clarify the 

methodological advantages and concerns about arguing for 
AI’s trustworthiness. For the purposes of mapping the de-
bate, some reasons behind what I call positive projects, viz. 
projects which encourage the recognition of the concept of 
trustworthy AI (TAI), with a special focus upon the HLEG 
project, are explored. In this context, I analyze Nickel’s dis-
tinction between justified trust ethics and trustworthiness 
ethics, since it can contribute to clarifying whether or not 
one can argue for trustworthiness ethics within scenarios 
whose operation is underlined by the use of preprogrammed 
moral algorithms. 

Having outlined some concerns about TAI, I also ex-
amine the arguments for the recognition of AI’s reliability 
against the background of the human agents (HAs)-artificial 
agents (AAs) interaction. The latter is considered as involv-
ing different types of trustors and trustees. As for an exem-
plification of the difficulties in grounding the reliability of 
moral AI, I point out Savulescu and Maslen’s model of moral 
AI as an adviser. 

Consequently, the practical consequences of challeng-
ing the reliability of the aforementioned adviser are dis-
played by Klincewicz’s hypothetical scenario of John’s rac-
ism. In this context, I analyze the role of the HLEG’s fifth 
requirement — that of Diversity, non-discrimination and 
fairness — by demonstrating why it cannot guarantee that 
the non-discrimination on the input level is a necessary and 
sufficient condition for eradicating one’s discriminative at-
titudes. 

2. What is trustworthiness ethics?
The idea of trustworthiness ethics is introduced as 

triggering some general concerns about technological trust-
worthiness which require one to provide a distinction be-
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Откъс от „Немските лексикални 
единици, съдържащи суфиксоида -weise, 

и техните еквиваленти  
в българския език“

Елена Иванова Николова-Кискинова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Обект на изследване са немските думи, съдър-
жащи десемантизирания суфикс -weise, и установе-
ните им преводни еквиваленти в българския език. 
До момента те не са разглеждани подробно в съ-
поставителен план в двете езикови системи, което 
прави настоящия анализ актуален и  необходим за 
преодоляване на дефицита от знания и умения, кон-
статирани в хода на обучението по немски като 
чужд език.

С тази изследователска стъпка си поставяме 
за цел да се установят приликите и разликите на 
формално и функционално ниво, изхождайки от ши-
роката употребата на тези лексикални единици в 
немския език, и използването на различни езикови 
средства за еквивалентния им превод в българския 
език. 

За база на настоящия анализ се използва кор-
пус от внимателно подбрани литературни произведе-
ния, които отговарят на определени критерии.

1. Принадлежност към жанрове, в които се очаква 
повишена употребата на разговорна реч, кое-
то, от своя страна,  предполага наличието на 
по-голям брой от разглежданите словоформи, 
възможно по-широк спектър от езикови сред-
ства и по-разнообразни преводачески тран-
сформации. 

2. Достатъчен обем – около 2500 стр. на немское-
зични произведения в оригинал и приблизително 
толкова на български език. Общият обем на 
обработения двуезичен езиков материал е 8453 
страници – 4278 страници на немски език и 
4175 страници на български език.

tween such ethics and so-called justified trust ethics. By 
justified trust ethics Nickel understands “the application of 
a plausible minimal rationalist principle” which states that 
in making important decisions it is best to do it on the 
basis of adequate reasons (Nickel 2013). As an argument 
favoring justified trust ethics, he outlines the one that in 
certain contexts, this ethics generates an obligation on 
part of the designer, the manufacturer, or the deployer of 
the technology to “provide evidence of trustworthiness to 
people in a position to trust that technology” (Ibid.). Con-
sequently, as a major concern about the role of justified 
trust ethics, Nickel points out the one about most people’s 
ability (such as that of non-experts) to justify adequate 
reasons for their trust (Ibid.). 

In turn, trustworthiness ethics is determined 
against the background of the presupposition that de-
signers, manufacturers and deployers of technology have 
only two trust-related tasks: 1) “to make the technology 
as reliable as possible at doing the things it is supposed 
to do” (then safety is considered as a criterion for being 
defined as trustworthy) and 2) “to persuade possible users 
that it is sufficiently reliable and safe” (then trustworthi-
ness is considered as being achievable by the adoption of 
psychologically effective means) (Ibid.). 

Nickel also clarifies that an argument for trust-
worthiness ethics says that “relying on trustworthy tech-
nology makes people better off, whereas having a further 
justification for that reliance does not add any additional 
benefit” (Ibid.). This means that “a justification for one’s 
true belief does not make one any better off than simply 
having a true belief” (Ibid.). 

2.1. What are the implications of AI’s trustwor-
thiness?

The debates about AI’s trustworthiness inherit the 
outcomes of those about trustworthiness of technical arti-
facts (Nickel et al. 2010). In both cases, rational accounts 
of trust provide an opportunity for grounding the idea 
of trustworthiness by narrowing it to that of reliability, 
as well as distinguishing between trustworthy technology 
and “full-blown notion of trustworthiness associated with 
interpersonal trust” (Ibid.). Both AI and other technical ar-
tifacts cannot reach the level of interpersonal trust due to 
the fact that they cannot show emotions and held respon-
sibility, as do humans. Why can one call them reliable?

Providing a definition of reliability of technical ar-
tifacts which corresponds to that of reliability of humans 
is a narrow definition in itself. As such a definition, Nickel 
et al. point out Birolini’s definition. According to the lat-
ter, “Reliability is a characteristic of a person, expressed 
by the probability that the person will perform his/her 
required function under given conditions for a stated time 
interval…”. From a qualitative point of view, reliability is 
“the ability of the person to remain functional”, while from 
a quantitative one, it concerns the probability of the lack 
of operational interruptions during a stated time interval 
(Birolini in Nickel et al. 2010, 433 – 434).

As Nickel et al. cogently argue, such definitions are 
acceptable mainly from an engineering point of view be-
cause they make perfect sense when the person is the 
operator of the machine (Ibid., 444). Specifically, the fore-
going illustrates that there is “no fundamental difference 
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Според анкета, проведена от Европейската онлайн платформа за училищно образо-
вание, на тема „Онлайн и дистанционно обучение – резултати“ сред най-важните предим-
ства на тази форма на обучение участниците посочват: иновации, т.е. възможността да 
се експериментира с педагогическата практика (38,5%), гъвкавост (33,5 %), широка гама от 
инструменти (30,8 %), достъпност до материали и ресурси (27,4 %), повече самостоятел-
ност и мотивация у учениците (23,1 %)�). Анкетата е проведена още през първите месеци от 
началото на пандемията (май 2020 г.) сред 4859 анкетирани учители и ученици. Наличието 
на такива оптимистични оценки, направени по време на най-трудния период на прехода към 
онлайн обучение, дава основание да се счита, че днес, при натрупания вече опит, неговите 
поддръжници със сигурност са се увеличили значително. 

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

between the reliability of machines and people” (Ibid.). This conclusion, however, displays a very 
limited picture of reliability in interpersonal terms. 

Regarding the rational-choice account of trust, as extrapolated to the idea of reliability, 
Nickel et al. provide the following specification: “one trusts a technical artifact to a degree x 
when and only when one is willing to risk the use of that technical artifact, on the basis of a 
judgement that it will perform (function) with probability x” (Ibid., 435). The conclusion is that 
“the extension of the rational-choice account of trust” in technical artifacts “does not lead to 
a genuine notion of trust in technical artifacts, different from reliability” (Ibid.). That is why, 
trust in technical artifacts can be interpreted only as a matter of a derived form of interper-
sonal trust (Ibid., 436). 

In turn, motivation-attributing account of trust in artifacts cannot be straightforwardly 
applied to technical artifacts, since the latter do not have mental states, whose content is in-
terests and values of the trusting person, nor do they have interests of their own (Ibid., 443). 

In this context, what is of crucial importance for the questioning of AI’s trustworthiness 
is the normative account of trust. The main moral concern about defining AI as trustworthy 
is that AI does not have the ability to care about or be moved by the trust placed in it (Ryan 
2020). Therefore, AI’s actions are not actions guided in trust, but “acts based on reliance and 
predictability” (Ibid., 2761).

By extrapolating what Nickel defines as general negative attitudes towards technological 
failure, one may argue that the moral concern about AI’s trustworthiness is that AI’s failure 
can provoke anger and frustration, but not a feeling of blame, as is when interpersonal trust 
is broken. Furthermore, if we cannot blame AI, we cannot trust it either, but rather rely upon 
its functional ability to perform properly. The latter performance can be referred to what Ryan 
calls quasi-trust or misplaced trust whose potential is to deceive the individuals about the AI’s 
capacities, as well as obfuscating responsibility by AI companies (Ibid., 2752). 

Consequently, the three dominant accounts on trust – the rational, affective and norma-
tive accounts – are summarized by Ryan in the following way. The rational account of AI, which 
is the only one that meets the requirements of being trustworthy, “is in fact a form of reliance 
because of its lack of concern about the trustee’s motivation for action” (Ibid.). 

The affective account of AI lacks the motivation of the AI to do something as being based 
on a goodwill towards the trustee (Ibid.). Therefore, AI may be able to act like humans and 
have intelligence to carry out actions, while “still not possessing the capability of being moved 
by those actions” (Ibid., 2760).

Going back to the normative account of AI, it lacks its commitment to the relationship 
with the particular trustee (Ibid., 2753). Comparing and contrasting the aforementioned three 
accounts, Ryan draws the conclusion that AI “is something we can have a reliance on, but not 
something that has the capacity to be trusted” (Ibid., p. 2754). 

3. What are the practical implications of AI’s trustworthiness (reliability)?
3.1. The so-called positive projects of trustworthy AI
The AI4People Scientific Committee aims at proposing a series of recommendations for 

the development of an AI society in Europe. In this context, the necessity of justifying a trust-
worthy AI gains new strength, as is demonstrated by Thiebes et al.’s project on trustworthy 
artificial intelligence (TAI). The building of TAI is underlined by the five principles outlined by 
Floridi et al., namely, those of beneficence, non-maleficence, autonomy, justice and explicability 
(Floridi et al. 2018, 696). By relying upon such principles, Thiebes et al. aim at developing “a 
data-driven research framework for TAI” for the purposes of demonstrating the benefits of its 
distributed ledger technology-based realization (Thiebes 2020, 447).

The concept of TAI, as is developed by the HLEG project, promotes the idea that the 
individuals, organizations and societies will be able to achieve the full potential of AI of trust 
established in its development, deployment and use (Ibid.) (HLEG 2019). What is specific for 
the HLEG’s project is the way in which it relates TAI to some general ethical principles. AI is 
perceived as trustworthy by its users (e.g., consumers, organizations, society), when the afore-
mentioned development, deployment and use are grounded in adherence to such general ethical 
principles, in addition to its compliance with all relevant laws (Thiebes 2020, 451). 

For the purposes of showing the limitations regarding the use of moral AI as an adviser, 
I focus upon the HLEG’s fifth requirement, namely, that of Diversity, non-discrimination and 
fairness. According to this requirement, unfair bias “must be avoided, as it could have multiple 
negative implications, from the marginalization of vulnerable groups, to the exacerbation of 
prejudice and discrimination…” (HLEG 2019).
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Платформата предлага също виртуална връзка и информация с 9 музея по света. Това 
са: Британският музей в Лондон, музеят „Гугенхайм“ в Ню Йорк, Националната галерия във 
Вашингтон, музеят „Орсе“ в Париж, музеят „Пергамон“ в Берлин, Райксмузеум и музеят 
„Винсент ван Гог“ в Амстердам, галерията „Уфици“ във Флоренция, Националният музей на 
модерното и съвременното изкуство в Сеул. Уеб-сайтът на Британския музей в Лондон пред-
лага атрактивно и удобно меню за обучението по история: визуализацията на експонатите 
може да бъде заявена хронологически, по отделни континенти и тематично. В хронологиче-
ски план „линията на времето“ е разделена на 7 секции:  2 000 000, 5000 и 3000 г.пр.Хр., грани-
цата между времето преди и след Христа, 500, 1000 и 2000 г.сл.Хр. Другата опция е избор на 
континент – Африка, Америка, Азия, Европа и Океания, а тематичните опции са: изкуство, 
ежедневие, власт и управление, религия и вяра, търговия и конфликти. Посетителят може 
да избере всички възможни комбинации между тях.

Музеят „Гугенхайм“ в Ню Йорк предлага достъп както до произведения на модерното 
изкуство, така и на световното културно и историческо наследство. Изисква се само регис-
трация в Google. Въпреки че останалите сайтове са ориентирани предимно към изкуството, 
там могат да се открият множество произведения с исторически сюжети. Днес разбира 
се, повечето световноизвестни музеи и галерии предлагат виртуален тур, но акцентът при 
обучението по история трябва да бъде върху онези източници, които имат специализирани 
обучителни програми.

Информацията в тези електронни ресурси е на чужд език, предимно английски, но 
предвид широката му популярност това не създава толкова сериозни затруднения за ползва-
нето им като източници на историческо знание.

Обучение по история в дигитална среда предоставят и някои български издателства. 
Издателство „Просвета“ предлага електронни учебници по история, съпроводени с богат 
илюстративен ресурс: видеоуроци с учител, отделно видеоматериали към конкретни теми – 
3D възстановки на исторически обекти,  възстановки на исторически събития под формата 
на анимации, тестови задачи и други. Електронни учебници и ресурси предлагат и издател-
ствата „Анубис“ и „Булвест 2000“, както и образователната онлайн платформа „Уча се“.

3. Софтуерни продукти и методически възможности за обучение
Идеята за използване на модерните комуникационни средства в обучението по исто-

рия намира теоретична обосновка и практическо приложение още в края на миналия век. 
Модерните технологии трансформират историческото знание и формират у учениците ви-
зуална култура (вж. Paev 2004, 173 – 174 и цит. лит.). Въпреки известния скептицизъм, още 
тогава изследователите считат, че навлизането на модерните технологии в обучението по 
история може за някои да изглежда дори футуристично, но рано или късно, то ще стане 
реалност (Low-Beer 1997, 73 – 74). Появяват се специализирани изследвания по тази тема 
(Tardiff 1999).

Българската историко-дидактическа наука също не остава чужда на проблема за внед-
ряването на ИТ в обучението по история ( Spasov 1998, 6 – 17; Hristova 2002, 58 – 61). По-
явяват се не само отделни статии, но и цялостни проучвания по темата с теоретична 
част и методически насоки ( Kusheva 2007). Интересът към тази тема през последното де-
сетилетие се засилва. Новите изследвания разглеждат не само чисто методически въпроси, 
но и технически аспекти на обучението в дигитална среда, в които се изясняват основни 
понятия като „електронно обучение“, „уеббазирано обучение“, „дигитален ресурс“ (Todorov 
2014, 278 – 286), създаването на виртуална среда с технологични средства (Todorov 2016, 34 
– 38), използването на индивидуални цифрови устройства и „мобилно учене“ (mobile learning), 
т.е. възможността да се учи от която е да е точка на планетата (Todorov 2017, 21 – 27). 
Теорията постепенно навлиза и в практиката. Някои по-изявени учители, не само че прила-
гат придобитите теоретични знания на практика, но и споделят своя опит в тази насока 
(Ivanova 2017, 181 – 186).

В условията на пандемия, МОН въведе като най-масова и лицензирана, с меню на 
български език, платформата Microsoft Teams. Най-общо Платформата предлага синхронно 
обучение в електронна среда в реално време с възможности за достъп на учениците до елек-
тронните учебници с посредничеството на учителя; за  анализ и коментари на съответ-
ното учебно съдържание и провеждането на беседа върху изучаваната тема. Чрез споделен 
екран учителят може да експонира различни външни източници в хода на урока. Поддържа 
се пряк контакт между учителя и учениците чрез аудио и видео връзка, както и с кратки 
писмени съобщения. Предлагат се различни форми за изпитване и оценяване на учениците 
чрез задачи,  тестове, представяне на презентации и други.

Други образователни платформи, които намират приложение в училищата и универ-
ситетите, са Blackboard, Moodle, Google classroom, Docebo, Edmodo, Schooler, Ekstep, Cell-Ed, 
LabXchange, Quizlet и други. Някои от тях имат меню на български език, което значително 
улеснява работата  с учениците.

3.2. What is moral AI as an adviser?
In the field of machine ethics, researchers discern between four sub-fields of AI expertise. 

First, AI could be used as a moral environment monitor (which provides morally-relevant infor-
mation about one’s surroundings), second – AI can work as a moral prompter whose function is 
to inform the user about morally important situations or events. In turn, the third and fourth 
types of expertise concern the role of AI as a moral adviser (nudging the user what should do) 
and a moral observer (observing the behavior of the user) (Savulescu and Maslen 2015, 84) 
(Klincewicz 2016, 174).

What can be considered as being of particular interest regarding trustworthiness ethics 
is the function of moral AI as an adviser. In the language of trustworthiness ethics, it means 
that the moral AI as an adviser should be 1) recognized as morally reliable and 2) accepted as 
morally reliable by the users so that the AI can be adopted for changing users’ moral behav-
ior. However, setting such a task is sufficiently complicated still on the level of clarifying the 
aspects of interpersonal trust. 

Savulescu and Maslen claim that before offering advice in the first instance, the AI 
should ask the agent to “indicate which of a long list of morally significant values or principles 
he holds and is guided by” (Ibid., 88) (Ibid.). The agent is also asked to assign a weight (be-
tween 0 and 1) to each value including values such as autonomy, benevolence, non-malevolence, 
justice/fairness, legality, environmental protection, family/significant relationships, fulfilling 
duties/commitments/promises, and maximizing net utility. According to this model, an agent 
who strongly cares about not harming others, only a little about legality and not at all about 
protecting environment “might assign them weights of 1, 0.5 and 0, respectively” (Klincewicz 
2016, 174).

Regarding the different scenarios of axiological priorities, “the AI would compute the 
extent to which the courses of action open to the agent would uphold or compromise these 
values (fully uphold value=1; fully compromise value=-1), amplifying or diminishing based on 
the weight indicated by the agent” (Ibid.). Having had the rank of weighed values, the AI would 
use it to suggest the best course of action (Ibid.) (Serafimova 2020).

Extrapolating the debate to the issue of AI’s trustworthiness, one may argue that in so 
far as Savulescu and Maslen’s model addresses the purely computational part of the moral AI 
as an adviser, it meets the first two requirements of Ryan’s rational account of interpersonal 
trust, namely, those of confidence and competence (Ryan 2020, 2754). If the rational account of 
trust is classified as “’reliance on another person’s qualities’ or features of the situation, disre-
garding the trustor’s social right embedded in their relationship of mutual respect to have the 
trustee’s responsiveness…” (Ibid., 2759), one can find some arguments against the assumption 
that the human agent, who assigns weights to values in the chart, may trust the AI system. 
This agent may rely upon the AI’s confidence (assigning weights to values, the human agent is 
confident that the AI will do the actions that are entrusted to it) and competence (the AI has 
the capacity to do the actions it is entrusted with) (Ibid., 2755) in producing an outcome data 
as a result from the transformation of the input data. 

In this context, one may draw the conclusion that the rational account of trust can be 
applied to this first stage of introducing moral AI as an adviser due to its proven computa-
tional reliability. However, one should also keep in mind that the moral AI does not fulfill the 
requirements of all the trust components of the rational account of trust missing that of vul-
nerability (Ibid., 2754). Taking into account that the rational account can provide a justification 
of vulnerability similar to that of interpersonal trust, the human agent becomes vulnerable, 
when placing their trust in the AI. However, in the process of assigning weights to values, 
human vulnerability is neglected by default. This is due to Savulescu and Maslen’s assumption 
that the advice, which can be given on the basis of a precise computational process is the best 
moral advice by default. 

 3.2.1. Klincewicz’s scenario of John’s racism
Extrapolating Savulescu and Maslen’s model to one scenario, namely, to that of a hy-

pothetical person, a white American named John “who could report that he just saw a police 
officer verbally abusing a Chinese person” (Klincewicz 2016, 177), M. Klincewicz examines how 
AI can function as a moral environment monitor, moral prompter, moral adviser and moral 
observer. He raises the following question. If John is “then hooked up with a moral AI with all 
of its different subsystems, as presented by Savulescu and Maslen, and faced with an identical 
situation”, can we expect that he will change his behavior and react differently? (Ibid.). 

According to Klincewicz, the moral environment monitor in the AI may tell John that the 
person is Chinese and this is morally relevant. Being a racist, John will use this information 
to make a decision that he should not report the police officer’s abuse because “This is how 
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на революция – било то в Англия, Франция или Русия. 
Изучаването на всяко подобно събитие неизбежно води 
до асоциации с конкретни образи на обекти и „герои“ – 
дали това ще е образът на Кромуел или картината, изо-
бразяваща екзекуцията на Чарлз І, дали ще е щурмът на 
Бастилията или на Зимния дворец, дали ще е Робеспиер 
или Ленин, във всеки случай познанието за тези съби-
тия и лица придобива визуален характер. Така ние ви-
зуализираме по някакъв начин епизоди от английската, 
френската или болшевишката революции, за разлика от 
абстрактното понятие „революция“, което е лишено от 
конкретно съдържание. 

На практика, всяко историческо събитие и обек-
тите и лицата, свързани с него, подлежат на визуализа-
ция – по-близка или по-далечна до действителната реал-
ност, а понякога дори и въображаема, но винаги е налице 
някаква визуална картина на миналото. Особено ценни 
в това отношение са артефактите и произведенията 
на изобразителното изкуство с исторически сюжети 
(вж. Иванова 2014, 259 – 263), а за по-новото време – и 
документалните фотоси и филми. Художниците често 
са очевидци на важни исторически събития, а изучава-
нето им чрез художествени творби вместо със „скучни“ 
текстове може да създаде една по-точна картина на 
миналото (пак там: 260). Именно тази особеност на ис-
торическото знание е най-съществената предпоставка 
за широкото и ефективно използване на ИТ в обучение-
то по история.

2. Технологии за визуализация на историче-
ското знание

Далеч преди масовото навлизане на ИТ в обучение-
то по история се използват различни нагледни средства 
на материален носител – исторически карти, произ-
ведения на изобразителното изкуство, документални 
снимки, артефакти, възстановки на обекти и т.н. Днес 
обаче прехвърлянето им на дигитален носител и достъ-
път до интернет мрежата създават почти неограни-
чени възможности за тяхното безпроблемно използване. 
Една от най-често използваните форми е мултимедий-
ната презентация, която през последните години при-
доби широко разпространение в образованието изобщо 
(Paev 2008, 73 – 77). Презентации изготвят не само учи-
телите с демонстративна цел, но такива задания се 
поставят и на учениците с цел развитие на тяхното 
креативно мислене.

Тази предварителна подготовка и утвърдена 
вече практика се оказа решаваща за бързото и без 
особени затруднения „превключване“ от присъстве-
но обучение в клас към онлайн обучение. Появиха се 
специализирани сайтове, предлагащи обучение в диги-
тална среда, включително и по история. Първо бъл-
гарско виртуално училище „По жицата“ предоставя 
цялостна програма за дистанционно обучение по бъл-
гарски език, литература и история на ученици от 
всяка точка на света. Платформата „Заедно в час“ 
предлага виртуална разходка в музеи и галерии в Со-
фия: къщата музей „Иван Вазов“, Националния архео-
логически институт с музей при БАН, Националната 
галерия „Двореца“, Националната галерия „Квадрат 
500“, Музея на социалистическото изкуство, Археоло-
гическото ниво базилика „Света София“, Националния 
политехнически музей, Регионалния исторически му-
зей София. 

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ
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читатели / Иван Русев

racism works” (Ibid.). Regarding the function of AI as a moral prompter, it could tell John that 
the situation with the police officer involves a moral dilemma which assumes reacting “to an 
observed transgression of laws by someone else” (Ibid.). Thus, John may find it helpful to know 
that in the given case, the laws are broken by a police officer, but he will “also be compelled by 
his racist views to not do anything about it” (Ibid.). As Klincewicz relevantly argues, even if the 
AI functions as a moral adviser, it is highly unlikely that John would act differently (Ibid., 178).

This conclusion raises the issue of examining the implications of the fifth requirement 
of the HLEG’s Ethics Guidelines, namely, that of Diversity, non-discrimination and fairness 
(HLEG 2019). Paraphrasing Klincewicz’s concerns, the issue is whether or not fostering diversi-
ty with the help of AI, the latter can encourage the process of non-discrimination. As is stated, 
the issue requires at least two more questions to be raised. First, what can one understand by 
diversity? Diversity in facts and diversity in opinions do not guarantee a fair treatment of all 
the agents involved. Second, how can one define what unfair bias looks like, as displayed by 
the fifth principle, so that one can avoid the diversity of its negative implications?

Judging by the aforementioned questions, one may draw the conclusion that the HLEG’s 
fifth requirement is too general in two senses: 1) it is too general in a moral sense, when eval-
uated on the level of interpersonal trust and 2) it is too general in the sense that it does not 
clearly show how AI in particular can contribute to eradicating discrimination which has not 
been eradicated by humans yet. 

In turn, elaborating upon Klincewicz’s hypothetical scenario from the perspective of 
trustworthiness ethics has the following benefit. Even if one may argue for AI’s computational 
reliability when providing non-discrimination data, it does not follow that the moral AI as an 
adviser can contribute to changing one’s discriminative attitudes. One of the reasons is that 
moral agents’ plurality of choices regarding values is driven by some complex factors which are 
neither fixated nor purely moral. 

Following Savulescu and Maslen’s rules of the assigning, John should rate only one value 
as being the highest by ascribing one point to it. I, however, would argue that the main moral 
concern is that he cannot point out only one value as being the highest due to some of the 
arguments mentioned above. This specification makes the calculation of the best possible sce-
nario for John highly problematic, since the AI model will display one initially limited picture 
of John’s values (Serafimova 2020, 114). 

For instance, in his general value system, John may rate highly both justice and legality 
and even double check his act of non-interference by assuming (from the perspective of his 
racist ideology) that, in the case with the Chinese person, justice coincides with legality. Specif-
ically, John can share the assumption that Chinese people are not ‘valuable’ as people, ergo it is 
‘fair’ to be offended if the offense is committed by the authority figures. Thus, he can encourage 
the computation of a problematic scenario which will be evaluated as being morally appropriate 
according to his distorted vision of morality. Certainly, fulfilling such a scenario would have 
a zero impact upon changing John’s immoral attitudes in the process of his interaction with 
Chinese people. That lack of influence could also be a result of John’s conviction that verbal 
abuse is legal first, because it is exerted by a representative of the authorities and second, 
because he does not consider verbal abuse as a matter of ‘real’ (physical) harassment (Ibid.). 

In this context, the strongest moral concerns about John’s racism arise against the 
assumption that if the algorithms’ correction was a necessary and sufficient condition for cor-
recting one’s moral behavior, it would have meant that John’s racist attitudes would have been 
easily changed by asking him to change the weights to the values he considers as being the 
highest. Thus, the inconsistency between moral and computational weights becomes apparent 
in one paradoxical manner, namely, in order to change his racist behavior, John should change 
his priority to justice and look for another value to replace it with. 

All the aforementioned concerns derive from the gist of the multi-agent system in which 
they are set. In so far as the function of the moral AI as an adviser is to nudge the user what 
to do, both the trustor (the moral AI) and the trustee (HA) need to be recognized as trustwor-
thy. Only then one can confirm that the HA has changed their moral behavior by relying upon 
the advices given by the AI. 

In John’s hypothetical scenario, the lack of change can be explained with the lack of 
internalization of “the moral component” of trust, namely, with what Buechner et al. define as 
normative expectations regarding trust (Buechner et al. 2014, 69). Referring to their definition 
that a trustworthy trustor is not only able to differentiate trustworthy from untrustworthy 
trustees (the epistemic component), but also to identify the normative nature of trust rela-
tionships (the moral component) (Ibid.), one may argue that in the best scenario, the moral 
AI as an adviser can recognize only the first component regarding John’s motivation. Being 
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Обучението по история  
в дигитална среда – анализ и перспективи“ 

Проф. д.н. Костадин Паев
Югозападен университет „Неофит Рилски“

Уводни думи
През 2007 г. осъществих кратка специализация във 

Великобритания за приложението на информационните 
технологии (ИТ) в образованието. По това време комуни-
кационни и образователни платформи като Blackboard, 
Moodle и други бяха започнали да набират популярност 
и в България. Завърнах се, изпълнен с много нови идеи и 
планове за прилагане на ИТ в обучението на студентите 
и учениците, но по едни или други причини, те не наме-
риха подкрепа и поле за реализация. Наистина, тогава 
и техническите възможности, и капацитетът на „мре-
жата“ у нас, създаваха известни ограничения за това. 
За съжаление, една нежелана и драматична ситуация, 
възникнала през 2020 г., наречена най-общо COVID-19, на-
ложи без алтернатива ИТ да бъдат незабавно въведени 
в университетите и училищата. Интересите ми към 
дидактическите аспекти на историята, наблюденията 
ми върху работата на учители и студенти, съвместна-
та ми работа с тях, както и натрупаният опит през 
изминалото повече от година време ми дадоха основание 
да споделя някои свои впечатления и оценки относно 
реализацията на този процес.

1. Историческото знание като „визуално“ 
знание

Често пъти при работата ми със студентите 
съм се убеждавал в правилността на горното твърде-
ние. Така например при изясняването на абстрактното 
понятие „революция“ винаги съм казвал, че това не е 
понятие на историческата наука, а понятие на фило-
софията, социологията, политологията и други науки. 
Понятията в историята са конкретни, защото са свър-
зани с конкретни събития и личности. В историята не 
говорим за „революция“ изобщо, а разглеждаме конкрет-
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unable to understand the second one, the moral AI cannot understand the complexity of John’s 
normative expectations, since it cannot recognize the impact of John’s complex biases which 
guide his immoral behavior. 

In this context, the questionable impact of AI’s reliability concerns the fact that it is 
not a trustor in a human sense. Consequently, the AI cannot meet the general requirements of 
being a trustee either. In contrast, although John can be defined as untrustworthy due to his 
immoral behavior at this stage of his life, he has the potential to become a trustor sometime 
in the future. The reason is that as a human being, John initially has the potential to recognize 
the role of his normative expectations and change them.

The HA (John)-AA (moral AI as an adviser) multi-agent system is quite complicated be-
cause it requires the incorporation of different levels of trust which are mediated by that of 
reliability. The kinds of stakes involved in John’s hypothetical scenario may have the following 
embodiments. First, the moral AI may be positively biased (by its designers) as an adviser, but 
due to John’s strong negative (racist) biases, it cannot contribute to changing his behavior. 
Second, the moral AI may be positively biased again and its advices find a fruitful soil in John’s 
own willingness to change his behavior. However, such an assumption does not make clear 
why if John needs some stable grounds to change his behavior, he looks for a piece of advice 
provided by an AI instead of another human being. 

Third, the moral AI can be negatively biased by its designers as well. Then, the AI is 
unable to change John’s negative biases because its inherited (by its designers) biased moral 
preferences do not provoke the expected feedback. 

Consequently, since the moral AI can be defined as being reliable rather than trustwor-
thy, one cannot say that the failure of John’s expectations can be internalized as something 
more than a disappointment of a technological failure if John is aware of it. 

Пълния текст четете във „Философия“, 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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