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

Приемат се проекти  
за националния  
конкурс  
„Млади таланти“

Четете ни на  www.azbuki.bg
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Симеон Матев, гл. асистент в 
Катедрата по климатология, хидрология 
и геоморфология на Геолого-
географския факултет на Софийския 
университет: Трябва по-балансирано  
да потребяваме ресурсите на планетата. 
Не може да не се съобразяваме с 
природата, защото сме част от нея Н
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Акад. Константин Хаджииванов, 
заместник-министър на образованието 
и науката: Основното условие 
за успешна научна дейност е 
човешкият фактор. Следва добрата 
инфраструктура, към която често 
се причислява и информационната 
осведоменост

Украински учени  
избират реализация у нас
Безплатни учебници от I до XII клас ще има  
от учебната 2023/2024 г.

„Получаваме информация вече за 
няколко украински преподаватели и из-
следователи, които ще бъдат назначени в 
български висши училища и научни ор-
ганизации.“ Това коментира министърът 
на образованието и науката акад. Николай 
Денков в отговор на актуални въпроси 
в Ресорната парламентарна комисия. 
По думите му, отварянето на специална 
програма, която да подпомогне учени 
от Украйна, е възможност, но в момента 
се събира информация какви ще бъдат 
нуждите. „Но и сега има достатъчно 
възможности и те вече се използват“, 
отбеляза той. Министърът заяви още, че 
информация за всякакви опции за трудо-

ва реализация ще бъде събрана на едно 
място и от МОН, освен от Ситуационния 
център, който координира дейността по 
приемането на бежанци от Украйна. 

В отговор на въпрос министър Денков 
поясни, че процедурата, по която укра-
ински деца могат да влязат в българските 
училища, не е сложна, но има и въпро-
сителни. Всеки украински гражданин, 
получил съответния статут у нас, може 
да попълни декларация до съответното 
регионално управление на образование-
то по образец, който е достъпен вече на 
сайта на МОН. В нея се описва името на 
детето, неговата възраст, знае ли някакви 
езици и друга полезна информация. След 

това регионалните управления, които 
имат вече опит от работа с бежанци, 
трябва да насочат детето към съответно 
училище. 

„Тук обаче идват трудни въпроси, 
които МОН не може да реши само –  
например за здравния статус на децата 
и поставените им ваксини. В диалог сме 
със здравния министър, като от МЗ се 
опитват да получат максимално бързо 
нужната информация по този въпрос 
от Украйна. В момента, в който децата 
имат зелена светлина от регионалните 
здравни инспекции, те ще могат да влязат 
в училище. 

На стр. 2

Отново ни гостуват малките герои от Детска градина „Слънце“ – Кюстендил. Благодарение на техните 
преподаватели всеки миг от живота на малчуганите се запечатва. Необикновени цветя „поникнаха“ в Деня на мама.  

И децата от предучилищните групи, и най-малките побързаха по свой начин да поздравят жените, дарили ги с живот
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Пощадете 
природата

А

Възможно ли е вместо 25 градуса да 
поддържаме у дома температура от 23 
градуса? Или да не включваме излишен 
брой осветителни тела? Или да слезем 
някой ден от колата и да походим пеша? 
Сигурно е възможно и не толкова 
трудно за осъществяване. Но правим ли 
го? Най-вероятно повечето от нас ще 
поклатят глава в знак на отрицание.

Може да не е за вярване, но и 
подобни малки жестове биха допри-
несли в борбата срещу климатичните 
промени, категорични са учените. 
Хората трябва да са наясно, че всяко 
тяхно действие влияе върху природа-
та. И затова всеки трябва да поеме 
своята отговорност. Известно е, 
че температурите и у нас, както и 
по-цялото земно кълбо, се повишават. 
Това може да се дължи и на естествен 
природен цикъл. Но проблемът и това, 
което буди тревога, са темповете на 
нарастване на температурите, осо-
бено през последните 10 – 15 години. 
Подобно явление не се е наблюдавало 
от времето, когато започват да се 
правят метеорологични изследвания. 
Учените са единодушни, че причината 
за бързите темпове на затопляне е 
човешката дейност, която допъл-
нително стимулира естествени 
промени в климата. Тази дейност 
увеличава много и концентрациите 
на въглероден двуокис, което води 
до увеличение на парниковия ефект, 
въпреки че въглеродният двуокис е 
част от въглеродния цикъл на Земята 
и като цяло, животът на планетата е 
невъзможен без него.

Очевидно е, че решението на този 
проблем е много сложно. Нито може да 
се спрат или подменят всички стари 
автомобили, нито да се затворят 
веднага заводите. И докато учени и  
политици търсят решения, това, 
което може да направи всеки от нас,  
е да се отнася към природата с повече 
уважение. И да не хаби безотговорно 
нейните ресурси, тъй като те не са 
неизчерпаеми.

Нека щадим природата. Ние сме 
част от нея.

збучни 
истини

Зина СОКОЛОВА



2 брой 10, 10 – 16. III. 2022 г.www.azbuki.bg РЕПОРТЕР

Как ще се влиза в 
прогимназия и гимназия
Правилата за държавния план-прием  
са публикувани за обществено обсъждане

До 3 май 2022 г. гимназиите с про-
фили „Математически“ или „При-
родни науки“ трябва да оповес- 
тят броя на паралелките и местата, 
на които ще приемат ученици в  
V клас за учебната 2022/2023 годи-
на. Заявления за кандидатстване ще 
се подават от 1 до 5 юли 2022 г. Това 
съобщават от Министерството на 
образованието и науката.

Проектът на заповед за органи-
зация на дейностите по държав-
ния план-прием е публикуван за 
обществено обсъждане.  

Класирането ще се прави въз 
основа на резултатите от нацио-
налното външно оценяване по 
математика и оценки от удостовере-
нието за завършен начален етап. По 
преценка на приемащото училище 
ще се включват също резултатите 
от областен кръг на олимпиадата 
по математика и от едно или от две 
състезания от календара на Ми-
нистерството на образованието и 
науката в областта на математиката 
или природните науки. 

Предвижда се резултатите от 
класирането да бъдат обявени на  
7 юли 2022 г., а записването на 
учениците да приключи до 17,30 
часа на 14 юли 2022 г. 

За обществено обсъждане са 
публикувани и правилата за прием 
в VIII клас. Между 5 и 7 юли 2022 г.  
бъдещите осмокласници ще могат 
да подават документи, като посочат 

желаните от тях училища и пара-
лелки. Първото класиране ще бъде 
обявено до 12 юли 2022 г., а запис-
ването ще е от 13 до 15 юли 2022 
г. Вторият етап ще се оповести до  
20 юли, а третият – на 29 юли 2022 г.

Балът за класиране на учениците 
след завършено основно образо-
вание в общия случай се формира 
въз основа на броя точки от НВО 
по български език и литература и 
по математика и оценките по два 
предмета от свидетелството за 
основно образование, определени 
от приемащото училище. За обу-
чение в профилите „Изобразително 
изкуство“, „Музика“ и „Физическо 
възпитание и спорт“ и в специал-
ности от професиите от област на 
образование „Изкуства“ в бала се 
включват и точките от изпитите 
за проверка на способностите. 
Учениците подават заявление за 
полагане на изпити за проверка на 
способностите от 26 до 27 май 2022 
г. чрез директора на училището, в 
което се обучават.

Децата с хронични заболявания 
подават заявления от 3 до 21 май 
2022 г. пред специална комисия, 
която ги насочва към профили и 
специалности, които не са проти-
вопоказни на здравословното им 
състояние. 

Графикът на дейностите по при-
емането на учениците в VIII клас 
е утвърден още преди началото на 

настоящата учебна година. 
Училищата, които ще приемат 

на места от допълнителния дър-
жавен план-прием, който се от-
пуска за учениците в обединените 
училища (там обучението е до X 
клас), трябва да обявят графика и 
условията за кандидатстване до 27 
юни 2022 г. на интернет страниците 
си. В тях десетокласниците могат 
да продължат образованието си в 
профилирани и в професионални 
паралелки.

Приемането на учениците се из-
вършва въз основа на резултатите 
от НВО в X клас по български език 
и литература и по математика и 
оценките от два предмета от удос-
товерението за завършен първи 
гимназиален етап. 

В профилите „Изобразително 
изкуство“, „Музика“ и „Физическо 
възпитание и спорт“ и в специ-
алности от професиите от област 
„Изкуства“ се влиза с резултатите 
от НВО и от изпит за проверка на 
способностите, който се органи-
зира от училището. Датите за тези 
изпити трябва да бъдат обявени 
най-късно три дни преди тяхното 
провеждане.  

Общественото обсъждане на 
проекта на заповед за определяне 
на правила за организация на дей-
ностите по приемане на ученици по 
държавен план-прием продължава 
до 30 март т.г.  

Управляващият орган 
на Оперативна програ-
ма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“  
(2014 – 2020 г.) организира 
втори онлайн информа-
ционен ден по процедура 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
– „Подкрепа на уязвими 
групи за достъп до висше 
образование“, приоритет-
на ос 3 „Образователна 
среда за активно соци-
ално приобщаване“ на 
ОПНОИР. Основната цел 
е социалното интегриране 
на млади хора от уязвими 

групи чрез осигуряване 
на достъп до образование 
и обучение, включително 
висше, което им гарантира 
по-добра реализация на 
пазара на труда.

Информационният 
ден ще се проведе през 
платформата Zoom на 
17.03.2022 г., четвъртък, от 
10:00 часа. Необходима е и 
предварителна регистра-
ция до 16 март чрез https://
us02web.zoom.us/meeting/
register/tZUlfumqrT4tE9x4
o6L1P1lY391XXkuubHtJ,  
като информацията тряб-
ва да бъде попълнена на 

кирилица.
Дейностите, които полу-

чават подкрепа по обяве-
ната процедура, включват 
идентифициране и моти-
виране на представите-
лите на целевите групи 
за завършване на средно 
образование и продължа-
ване на образованието във 
висше училище, включи-
телно работа с родителите 
на учениците от уязвимите 
групи; подкрепа за продъл-
жаване на образованието 
на лицата от целевите гру-
пи във висши училища 
чрез допълнителни обу-

чения  във втори гимна-
зиален етап, за да се вземе 
успешно матурата и да се 
кандидатства във висше 
училище; опресняване на 
знанията и актуализация 
на компетентностите на 
младите хора със завърше-
но средно образование, за 
да кандидатстват във ВУ; 
подкрепа за обучението на 
студенти от уязвими групи 
в първи курс; подкрепа за 
професионалното разви-
тие на образователни ме-
диатори/помощник на учи-
теля със завършено средно 
образование.  

Отворена врата към пазара на труда

Срокът за изпълнение на 
проектите, финансирани по 
програмата „Европейски 
научни мрежи“, се удължава 
от две до три години. Това 
реши Министерският съвет. 
Програмата е приета през 
август 2020 г., като пред-
виждаше да се реализира 
в периода 2020 – 2022 г. с 
общ бюджет от 12,6 млн. 
лв. Удължаването на срока 
ще позволи да се извършат 
напълно забавените или от-
ложени поради въведените 
противоепидемични мер-
ки във връзка с COVID-19 
дейности – научни задачи, 
организиране на обучения, 
присъствени конференции 
и семинари и др. То ще 
допринесе за постигане на 
основната цел на Програ-
мата, а именно надграждане 

на научния капацитет на 
българските висши училища 
и научни организации чрез 
участието им в европейски 
научни мрежи. Ще се изгра-
дят устойчиви партньорства, 
които ще имат въздействие 
върху модернизирането на 
висшите училища и науч-
ните организации в страната 
чрез привличане на специа-
листи от чужбина.

Националната програ-
ма „Европейски научни 
мрежи“ осигурява финан-
сови средства за изпълне-
нието на високо оценени 
от независими експерти 
към Европейската коми-
сия, но нефинансирани по  
РП „Хоризонт 2020“ про-
ектни предложения на бъл-
гарски висши училища и 
научни организации.  

Удължават програмата 
„Европейски научни мрежи“

От стр. 1
Ще разпределяме децата 

в отделни паралелки, а там, 
където се получи голямо 
натрупване, ще се сформи-
рат и нови паралелки“, заяви 
министър Денков. Приетите 
деца ще имат и 60 до 180 
часа специално обучение по 
български език.

В отговор на въпрос за 
прекратяване на тества-
нето в училище министър 
Денков обясни, че това е от 
компетенциите на минис-
търа на здравеопазването. 
„Категоричен съм, че в 
следващите седмици трябва 
да отпаднат ограниченията 
в училище. Ще изпратим 
официално писмо до МЗ в 
тази посока. И експертите 
на Здравното министер-
ство ще преценяват дали 
ситуацията в страната се 
променя с влизането у нас 
на бежанци от Украйна и 
с това, че искаме украин-
ски деца да учат в нашите 
училища“, коментира той. 
Според него достъпните 
в момента на пазара въз-
духопречистватели не са 
способни да улавят виру-
си. В разработка са уреди 
със специални филтри, 
но цената им би била над  
10 000 лв. Министър Ден-
ков поясни, че икономи-
саните от предвидените 
средства за закупуване на 
тестове ще се задържат до 
есента, за да се гарантира 
възможност за реакция, ако 
има нова ковид вълна. Ако 
няма такава, те ще бъдат на-
сочени към други части на 
образователната система.  

Министърът на образова-
нието и науката информира 
още, че въвеждането на без-
платните учебници за всич-
ки ученици от I до XII клас, 
записано в коалиционното 
споразумение, ще стартира 
от учебната 2023/2024 г. 

В отговор на въпрос ми-
нистър Денков коментира, 
че в момента се сформират 
екипите, които ще напра-
вят преглед на учебните 
програми и на учебниците. 
В тях ще влязат основно 
експерти, излъчени от соци-

алните партньори на МОН. 
Планът е до края на учеб-
ната година да се направи 
първо преглед на учебните 
програми – кои са достатъч-
но добри и кои имат нужда 
от промяна, за да се знае 
при последващия преглед 
на учебниците през лятото 
как евентуални проблеми в 
програмите са пренесени 
в тях. Ще бъде направено 
и официално социологи-
ческо проучване за това 
къде и какви са проблемите 
в общообразователните 
предмети. Отделно ще бъде 
организирано допитване до 
ученическите съвети. 

„В момента преглеждаме 
списъка с националните 
програми за развитие на 
образованието. Голяма част 
от тях ще продължат, а част 
ще бъдат спрени, тъй като се 
дублират с други източници 
на финансиране. Обмисляме 
и няколко нови програми“, 
съобщи още министърът 
на образованието и науката. 
Най-мащабна е програмата 
за извънкласни дейности, 
свързани с изкуствата и 
спорта, която ще започне 
още през летните месеци. За 
нея в бюджета са определе-
ни 90 млн. лв. Скоро се очак- 
ва тя да бъде публикувана 
за обществено обсъждане. 
„Работим съвместно с ми-
нистерствата на културата и 
на младежта и спорта, така 
че в училищата да влязат 
дипломирани в съответните 
области специалисти, които 
да работят съвместно с учи-
телите“, поясни министърът. 

Той отбеляза, че благода-
рение на защитените пред 
финансовия министър пре-
ходни остатъци в училищ-
ните бюджети е имало сред-
ства, с които да се посрещне 
ръстът на режийните разхо-
ди. МОН следи внимателно 
училищните бюджети и за 
момента в огромната част от 
тях няма особени проблеми. 
„Очакваме при такива да 
бъдем сигнализирани свое-
временно, така че да помог-
нем за решаването на всеки 
конкретен случай“, каза 
министър Денков.  

Украински учени...
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Дзен будизъм, дзенбудизъм 
или дзен-будизъм

Магдалена АБАДЖИЕВА*

В интернет източници се срещат и трите варианта на 
изписване: дзен будизъм, дзенбудизъм и дзен-будизъм, 
и при правилното изписване може да има колебания.

Според установените в Официалния правописен 
речник на българския език правила  (2012, с. 52) слож-
ните съществителни имена, чиито съставки (първата 
или двете) са от чужд произход и не се употребяват 
като самостоятелни думи, се пишат слято: джакпот, 
айскафе, копирайт и др. 

Ако съставките от чужд произход са самостоятелни 
думи, Официалният правописен речник на българския 
език допуска и слято, и разделно писане (2012, с. 52).

Думата дзен се е наложила като самостоятелна дума 
в езика ни. В интернет могат да се открият следните 
примери: Дзен е древна традиция на три азиатски кул-
тури; Истината за дзен живее във всеки един от нас 
и др. Думата дзен е представена и в Речника на българ-
ския език със значение ‘будистко учение, възникнало в 
Китай през VI в. и разпространило се по-късно в Япо-
ния’. Заради това e правилно да се пише както дзенбу-
дист, така и дзен будист, но не и дзен-будист. Същото 
правило трябва да се приложи и за останалите същест-
вителни имена с първа съставка дзен: дзенучение и дзен 
учение, дзенучител и дзен учител и др. 

Наблюденията през последните години показват 
тенденция за разделно писане на съставни съществи-
телни имена, чиито първи съставки от чужд произход 
са самостоятелни думи: дзен учител, бинго зала, джаз 
певец и др. Такъв начин на изписване е и в синхрон 
с граматичната структура на българския език. Алтер-
нативните описателни варианти също обогатяват въз-
можностите ни за изразяване: учител по дзен, учение 
за дзен, принципи на дзен, лекция по дзен и др.

*Д-р Магдалена Абаджиева е главен асистент в 
Института за български език към Българската ака-
демия на науките.

„Млади таланти“ очаква проекти

АПИС организира уебинар на тема „Големите промени  
в Закона за административните нарушения и наказания,  

в сила от 23.12.2021 г.“.  
 Форумът ще се проведе във виртуалната зала на АПИС  

в платформата Zoom на 17 март, 13:30 – 17.30 ч. 
Лектор:  Доц. д-р Ралица Илкова –  

ръководител на Катедрата по наказател-
ноправни науки в Юридическия факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“. Съавтор е 
на „Процесът по ЗАНН“, на Ръководство 
по административнонаказателно право, 
лектор на семинари по ЗАНН, организирани 
от ВСС, Прокуратурата, Центъра на обу-

чение на адвокати, Института за публична администрация, НАП и 
др. Един от основните участници в работните групи към МС и МП за 
изготвянето на идейната концепция и на законопроектите за ИД на 
ЗАНН. Съавтор е и на коментар на новите положения по ЗАНН.  

Програма на уебинара 
• Общ преглед на промените в ЗАНН, в сила от 23.12.2021 г. 
• Новото в производството по установяване на административните 

нарушения: нови правила за отвод на актосъставителите, измене-
ния в реквизитите на акта, възраженията по акта, предявяването 
и връчването на акта. 

• Наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото. 
• Промените в производството пред наказващия орган. Компетент-

ност при нарушения, извършени в киберпространството. При-
ключване на административнонаказателното производство със 
споразумение. 

• Нови положения в съдебния контрол върху актовете на администра-
тивнонаказващия орган. Съкратено съдебно производство. 

• Промените при изпълнението на наказателните постановления. Из-
пълнение на наложената глоба или имуществена санкция в редуци-
ран размер в срока за обжалване. 

• Представяне на новости в правноинформационни системи АПИС. 

Участието в уебинара е напълно безплатно,  
изисква се регистрация на:  

https://events.apis.bg/default.aspx?sid=304&dcode=258 
В рамките на 48 часа преди началото на събитието регистрирани-

те участници ще получат линк за достъп до виртуалната зала на се-
минара в платформата Zoom, като след съответната лекция ще имат 
възможност да задават въпроси на лектора.

Започна приемът на 
проекти от ученици и 
студенти за участие в 
Националния конкурс 
„Млади таланти“ 2022 г.  
Той се организира от 
Министерството на об-
разованието и науката. 
Конкурсът се провежда 
от 1999 г. и представ- 
лява възможност за на-
сърчаване на младите 
хора – ученици и сту-
денти, проявяващи ин-
терес към науката и към 
провеждането на научни 

изследвания.
„Млади таланти“ е 

част от инициативите на 
МОН за стимулиране и 
подпомагане развитие-
то на младите научни 
таланти в страната. Рег- 
ламентът за участие в 
Националния конкурс 
предвижда подготовка-
та на научноизследо-
вателски и иновативни 
проекти в категориите: 
биология, химия, ин-
форматика, инженерни 
науки, материалознание, 

математика, медици-
на, физика, социални 
и хуманитарни науки и 
екология.

Тази година 24. на-
ционален конкурс ще се 
проведе в периода 18 – 20 
април 2022 г. Крайният 
срок за подаване на про-
екти е до 31 март 2022 г.  
на следните имейли: 
e.foteva@mon.bg и vesela.
vasileva@mon.bg.

Участниците, които се 
класират на първите три 
места в „Млади таланти“, 

ще представят България 
на Европейския конкурс 
за млади учени (EUCYS), 
който е част от инициа-
тивите на Европейската 
общност за насърчаване 
на научното творчество 
сред младото поколение. 
Други три проекта ще 
получат право на участие 
в европейското младежко 
научно изложение EXPO 
Science Europe 2022 г. 
На още три ще бъдат 
присъдени поощрителни 
парични награди. 

От 24 до 27 март Прага е дома-
кин на 12-ия европейски фестивал 
„Наука на сцената 2022“. Орга-
низатори са „Наука на сцената“ 
– Чехия, и „Наука на сцената“ 
– Европа. 450 учители от над 30 
страни ще се съберат, за да пред-
ставят и обменят своите инова-
тивни концепции за преподаване 
на „Научен панаир – изложба“ в 
работилници и в кратки лекции. 
От симфония от атоми до произ-
водството на фолио от нишесте 
и използването на микрокон-
тролери в уроците по физика, 
отново ще има разнообразие от 
практически идеи за преподаване 
от „учители за учители“. 

На Фестивала най-изключи-
телните проекти ще получат 
Европейската награда за учители 
по STEM и по-късно ще бъдат раз-
пространявани в международен 
план като курсове за обучение или 
учебни материали. По този начин 
учителите достигат с идеите си до 
хиляди ученици в цяла Европа, с 
което ги насърчават да обмислят 
кариера в областта на науката,  
ИТ или инженерството. 

Тазгодишният фестивал е под 
патронажа на Мария Габриел 

– еврокомисар, отговарящ за 
иновациите, научните изследва-
ния, културата, образованието и 
младежта, и е одобрен от чешкото 
Министерство на образованието.

Деветима български учители 
от всички образователни степени 
ще представят страната ни на 
международния форум. Те са по-
бедители в националното издание 
„Наука на сцената“.

Медиен партньор е Национал-
но издателство „Аз-буки“. 

„Нашите представители са 
от София, Пловдив, Плевен,  
с. Средище, област Силистра. 
Те се класираха за националната 
делегация, като преминаха про-
цес на предварителен подбор в  
СУ „Васил Левски‘‘ в Севлиево“, 
коментира проф. д. н. Ана Георги-
ева от Института за изследвания 
на климата, атмосферата и водите 
– БАН, ръководител на Нацио-
налния организационен комитет 

„Наука на сцената – България“ 
и главен секретар на Съюза на 
физиците в България.

Журито на националния фес-
тивал „Наука на сцената“ оцени 
високо изключителни идеи в 
проектите на Наско Стаменов от 
НПМГ, София – „Дистанционно 
обучение – когато кухнята е ла-
боратория”; на Милена Гошева и 
Грета Райковска от СПГЕ „Джон 
Атанасов“, София –  „Физика и 
роботи – обучителен комплект“; 
на Катя Трифонова и Александър 
Асенов от СУ „Стоян Заимов“, 
Плевен –  „Чистота и цветове – 
мисия  възможна“; на Христина 
Костадинова от Езикова гим-
назия „Иван Вазов“, Пловдив –  
„MELiSSA (Micro Ecological Life 
Support System Alternative)“, както 
и работата на Центъра за устой-
чиво развитие на образованието 
в с. Средище, Силистренско, с 
ръководител Румяна Гълчавова 
– преподавател в местното ОУ 
„Цанко Церковски“.

Сега българите се отправят към 
Международния фестивал, за да 
вдъхновят и ентусиазират колеги 
от цяла Европа със своите препо-
давателски идеи.  

Когато кухнята 
е… лаборатория
Девет учители представят България  
на европейската „Наука на сцената“  
с домакин чешката столица Прага

Всяко издание на „Наука на сцената“ – България, събира стотици почитатели – малки и големи. А учители  
и ученици могат много да разказват и показват за своите нестандартни хрумвания
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подкрепи посланията на млади жени от всички държави 
членки на Европейския съюз, давайки видимост на техния 
опит в преодоляването на предизвикателствата“, комен-
тира Мария Габриел. 

Кампанията е част от цялостната промяна в подхода 
в рамките на ресора на българския еврокомисар. За пър-
ви път критерии за оценка по програма „Хоризонт Евро-
па“ са планове за равенство между мъжете и жените за 

Тя е лидер
Българският еврокомисар Мария Габриел заедно с пред-

седателя на Европейския парламент Роберта Мецола стар-
тираха инициатива, посветена на жените и момичетата. 
Кампанията под мотото #SHEU LEADS („Тя е лидер“) е насо-
чена към вдъхновяващи млади жени, които чрез таланта си 
дават увереност и на други момичета да градят кариера в 
науката, иновациите, образованието, културата и спорта.

„Днес много млади момичета и жени имат нужда от 
повече вяра в себе си, за да следват мечтите си. Искаме 
да откроим таланта и силните им страни, защото те 
променят към по-добро света около нас. В Европейската 
година на младежта новата инициатива #SHEU LEADS ще 

ЕВРОНОВИНИ

всички институции, които ще получават финансиране по  
Програмата. По инициатива на Мария Габриел Европей-
ският съвет по иновациите (ЕСИ) въвежда и редица но-
вости за повече жени в иновациите. Ключови сред тези 
новости са подкрепата за 130 стартъпа, ръководени от 
жени, и увеличен бюджет от 2 на 10 милиона евро.

Българският еврокомисар обяви и новото издание на 
Европейската награда за жени новатори, което е с краен 
срок 18 август. „Тази година ще бъдат връчени три награ-
ди от по 100 000 EUR на най-вдъхновяващите жени нова-
тори. Новото е, че с Европейския съвет по иновациите 
ще връчим още три награди по 50 000 EUR за жени „изгря-
ващи“ новатори на възраст под 35 години, с идеи и с по-
тенциал за развитие. Наградата е отворена за граждани 
на всички държави членки на ЕС и асоциираните държави“, 
заключава Мария Габриел.

В НЯКОЛКО РЕДА

ПОСЛЕДЕН НАБОР ОТ 48 ПРЕ-
ПОРЪКИ изготвиха участни-
ците от четвъртия граждан-
ски панел на Конференцията за 
бъдещето на Европа на тема 
„По-силна икономика, социал-
на справедливост и работни 
места / Образование, култу-
ра, младеж и спорт / цифрова 
трансформация“. Те акценти-
раха върху следните направле-
ния: работа в Европа, икономи-
ка за бъдещето, справедливо 
общество, образование в Ев-
ропа, етична и приобщаваща 
демократизация на цифровиза-
цията. В областта на образо-
ванието и обучението една от 
препоръките е изучаването на 
чужди езици да започва още в 
детската градина, тъй като 
общият език прави страните и 
културите по-близки. 

* * *
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО 

„ЕРАЗЪМ+“ предлага в сфе-
рата на професионалното об-
разование и обучение, са във 
фокуса на специално органи-
зирания от ЕК информационен 
ден. Участниците се запознаха 
с новостите по Програмата в 
тази област, с финансовите 
правила и начините за канди-
датстване с проекти по пока-
ната за Центрове за високи 
постижения в областта на 
професионалното образование. 

* * *
ЕК ПРЕДСТАВИ НАСОКИ за 

провеждането на фискал-
ната политика през 2023 г.  
В тях се определят основните 
принципи, по които ЕК ще се 
ръководи при оценката си на 
програмите за стабилност и 
конвергенция на държавите 
членки, като се прави обзор и 
на актуалното състояние на 
икономическото управление, 
тъй като икономическата 
прогноза от зимата на 2022 г. 
беше публикувана две седмици 
преди нахлуването на Русия в 
Украйна. Това развитие оказ-
ва отрицателно въздействие 
върху перспективите за рас-
теж и допълнително увеличава 
рисковете от влошаване. На 
този фон изпъква още по-силно 
необходимостта от силна ко-
ординация на икономическите 
и фискалните политики. 

* * *
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОП-

РЕДЕЛЯ стратегия за насър-
чаване на достойния труд в 
световен мащаб, в чиято осно-
ва стои премахването на дет-
ския и принудителния труд. 
Тя ще обхване всички сектори 
и области на политиката в 
съответствие с всеобхватен 
подход, насочен към работни-
ците на пазарите в ЕС, в тре-
ти държави и в световните 
вериги на доставки. .
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Работата от вкъщи, 
психическото натоварване и 

неплатените грижи за другите 
са във фокуса на вниманието на 
Европейския парламент за Деня 

на жената през 2022 г.  
Пандемията от COVID-19 
промени начина на работа  

на много хора по света и постави 
нови предизвикателства пред 

съчетаването на професионален 
и личен живот. Тези теми, 

погледнати през призмата  
на равенството на половете, 

разискват на конференция в ЕП, 
посветена на Международния 

ден на жената. 8 март отбеляза 
и пленарното заседание на ЕП, 

а на 15 март ще се проведе 
конференция за работата от 

вкъщи и правото на работещите 
да се откъсват от нея.   

Още по темата на стр. 20

Подкрепа за 
украинските студенти
ЕС прекратява сътрудничеството с руски научни 
организации по „Хоризонт Европа“ и „Евратом“
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Две изявления – 
за младите хора 
в Украйна и в 
областта на на-
учните изслед-
вания, направи 

българският еврокомисар Ма-
рия Габриел. 

„Руската военна агресия 
срещу Украйна е акт на война 
и представлява нарушаване на 
международното право, което 
подкопава европейската и све-
товната сигурност и стабил-
ност. Ние, Европейският съюз, 
стоим до Украйна и нейния 
народ“, се казва в изявленията.

Благодарение на обмена на 
студенти по програма „Ера-
зъм+“ и доброволците от Евро-
пейския корпус за солидарност 
се насърчават разбирателството 
и солидарността между хората 
от всички страни и с всякакъв 
произход. Младите украинци 
непрекъснато работят за по-
добро бъдеще, което сега е 
изложено на риск.

„Ние сме решени да под-
крепим украинските студенти, 

млади хора, учители и препо-
даватели в тези изключител-
но предизвикателни времена 
със следните мерки. Първо, 
поисках най-голямо ниво на 
гъвкавост при изпълнението на 
проектите „Еразъм+“ спрямо 
украинските студенти и служи-
тели от висшето образование“, 
заяви българският еврокоми-
сар. Националните агенции по 
Програмата могат да прилагат 
клаузата за непреодолима сила 
за дейности по международна 
мобилност, които се провеждат 
в Украйна и Русия. Това ще 
позволи на бенефициентите да 
отменят, отлагат или премест-
ват планираните дейности.

Националните агенции по 
„Еразъм+“ и участващите орга-
низации са инструктирани да се 
свържат с отделни участници, 
които в момента са в Украйна 
или в Русия, или които плани-
рат да заминат за тези страни 
през следващите седмици, за 
да проучат наличните възмож-
ности.

„Трето, на украинските сту-
денти в чужбина ще бъде пред-
ложена подкрепа, съобразена с 
техните нужди, и безопасност-
та им ще бъде гарантирана. 

Благодаря на всички млади 
хора в Украйна за тяхната ан-
гажираност в тези най-трудни 
времена и насърчавам всич-
ки, които могат, да подкрепят 
Украйна по всички възможни 
начини“, обяви Мария Габриел.

В знак на солидарност с ук-
раинските партньори Европей-
ската комисия взе решение да 
прекрати по-нататъшни проек-
ти в областта на научното сът- 
рудничество с руски субекти. 
„Затова реших да преустановя 
подготовката на споразумение 
за отпускане на безвъзмездни 
средства за четири проекта по 
програма „Хоризонт Европа“, 
които включват пет руски из-
следователски организации. 
Подписването на всякакви нови 
договори ще бъде отложено до 
следващо нареждане“, заяви 
българският еврокомисар. Тя 
е наредила да се преустановят 
всякакви плащания към руски 
субекти и по съществуващи 
договори.

„Украинските учени и изсле-
дователи са ключови участници 
в нашите рамкови програми на 
ЕС за научноизследователска и 
иновационна дейност и са де-
монстрирали върхови постиже-

ния и лидерство в иновациите в 
много области. Ние сме силно 
ангажирани да гарантираме 
продължително успешно учас-
тие на Украйна и украински 
организации в програмите за 
изследване и обучение на „Хо-
ризонт Европа“ и „Евратом“, 
каза още Мария Габриел.

През октомври 2021 г. Ук-
райна подписа споразумението 
си за асоцииране както към 
програмите за изследване и 
обучение на „Хоризонт Евро-
па“, така и към  Европейската 
общност за атомна енергия 
„Евратом“. Споразумението 
за асоцииране ще влезе в сила, 
след като Украйна уведоми ЕК 
за приключването на процеса 
на ратификация.

„Междувременно предприех- 
ме административни стъпки, 
за да гарантираме, че успеш-
ните украински бенефициенти 
могат да получат финансиране 
от програмите на ЕС за научни 
изследвания и иновации. Това 
сътрудничество в областта на 
науката, изследванията и ино-
вациите укрепва съюза между 
ЕС и Украйна за постигане на 
общи приоритети“, завърши 
българският еврокомисар.
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Два екипа учители 
от Първа езико-
ва гимназия във 
Варна създадоха 
първите по рода си 
учебни помагала 

по информационни технологии 
на английски и по биология и 
здравно образование на немски, 
специално разработени за чуж-
доезиково обучение в България, 
одобрени от МОН. Те се издават 
в рамките на модул „Разработ- 
ване на учебни помагала за обу-
чение по общообразователни 
учебни предмети на чужд език“ 
от НП „Разработване на учебни 
помагала за обучение по общооб-
разователни учебни предмети на 
чужд език, оценяване и одобрява-
не на проекти на учебни помага-
ла за подпомагане на обучението, 
организирано в чужбина, на про-
екти на учебници и на проекти на 
учебни комплекти“.

Информационните технологии 
заемат място във всички сфери 
на личния и обществения жи-
вот – комуникация, обмяна на 
информация, обучение, бизнес 
и работа… 

Вече почти няма 
професионална 
позиция, която 

да не изисква 
умения за работа 

с електронен 
продукт. 

Водещите производители на 
софтуерни приложения и продук- 
ти са базирани в англоговорящи 
страни, което прави владеенето 
на специфичната терминология 
на английски език задължително 
условие.

Досега не съществуваха одоб- 
рени от МОН и издадени учебни 
помагала на английски език по 
дисциплината информационни 
технологии за чуждоезиково 
обучение у нас и на преподавате-
лите се налагаше самостоятелно 
да превеждат теоретичната част 
и практическите задачи от раз-
лични учебници и помагала на 
английски език. Помагалото по 
информационни технологии на 
английски език, създадено от 
преподаватели на Първа езикова 
гимназия във Варна, е за IX и X 
клас, информират от училище-
то. Предметът информационни 

Учител по рисуване 
илюстрира учебно 
помагало
Книжките по информационни технологии 
на английски и по биология и здравно 
образование на немски са с марката 
Първа езикова гимназия – Варна

МОН финансира за втора година Национална-
та програма „Разработване на учебни помагала за 
обучение по общообразователни учебни предмети 
на чужд език, оценяване и одобряване на проекти 
на учебни помагала за подпомагане на обучението, 
организирано в чужбина, на проекти на учебници 
и на проекти на учебни комплекти“. По модул „А“ на 
Програмата – „Разработване на учебни помагала за 
обучение по общообразователни учебни предмети 
на чужд език“, е одобрено изготвянето на 27 учебни 
помагала. 7 от тях създават автори от ПЕГ „Екзарх 
Йосиф I“ – Ловеч, 6 – педагози от 164. гимназия с пре-
подаване на испански език „Мигел де Сервантес“ –  
София, 4 – екипи от ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна,  
3 – учители от ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив, по 2 – колек-
тиви от ПЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца, от Първа езикова 
гимназия – Варна, и от ЕГ „Христо Ботев“ –  Кърджа-
ли, и едно е дело на преподаватели от 2. АЕГ „Томас 
Джеферсън“ – София. Общият бюджет за модула е 
725 хил. лв.

Национално издателство „Аз-буки“ отново се 
включи в работата по подготовката на учебните по-
магала и тяхното отпечатване.

В. „Аз-буки“ представя училищата, чиито педаго-
гически екипи са разработили 27-те учебни помагала 
по общообразователни предмети на немски, англий-
ски, испански, италиански и френски език.

Новите помагала са достъпни на интернет сайта 
на МОН – https://www.mon.bg/bg/100940.

Учебни помагала за изучаване на предмети 
на чужд език, разработени от авторски 

екипи към Първа езикова гимназия – Варна

„Информационни технологии“ за IX и X клас на англий-
ски език. Съавтори на текста са Стефан Йорданов Пейчев 
– ръководител направление „Информационни и комуника-
ционни технологии“, и Елена Калоянова Топачарова – учи-
тел по ИИТ. Редактор на изданието е Пресиана Йоргакиева 
– учител по английски език в гимназията, а графичното 
оформление е поверено на Анелия Христова Георгиева – 
учител по ИИТ. Координатор на екипа е Стефан Пейчев – 
ръководител направление ИКТ.

„Биология и здравно образование“ за IX клас на нем-
ски език. Автор на учебника е Илияна Коларова – учител по 
биология и здравно образование, а редактор – Станимира 
Мирчева – учител по немски език. Дело на Снежина Станче-
ва-Желева – учител по изобразително изкуство, е графич-
ното оформление на помагалото. Координатор на проекта 
е Диана Дарелова – зам.-директор по учебната дейност в 
гимназията.

технологии по учебен план се 
изучава 36 часа в IX и 18 часа в 
X клас, което позволява обеди-
няването на учебника за двете 
години в едно. 

„Така ще се постигне по-го-
ляма консистентност на препо-
давания материал и учениците 
по-лесно ще могат да проследят 
взаимовръзката между отделните 
модули и софтуерни приложе-
ния“, категорични са създателите 
на изданието от Първа езикова 
гимназия. Според авторския 
екип помагалото ще подпомага 
педагозите при планиране и 
преподаване на учебното съдър-
жание на английски език и съще-
временно ще улесни учениците 
при усвояване на характерната 
терминология и практическото 
ѝ приложение. Включването на 
множество 

практически задачи 
и проекти, наред 

със специфичната 
лексика 

ще допринесат за задълбочени 
познания по английски език 
в компютърната сфера. Ще се 
разширят възможностите на 
учениците за комуникация и об-
щуване по специфична тематика 
и за обогатяване на речниковия 
им запас.

„Основната цел е помагалото 
едновременно да подпомага 
учителите при преподаване на 
материала по ИТ на англий-
ски език и да дава възможност 
за упражнения и задълбочена 
самоподготовка на учениците. 
Разработено е по начин, който 
максимално избягва обвързване 
с конкретен софтуерен продукт 
или версия на софтуерен продукт 
с цел информацията в него да 
бъде полезна и актуална за дълъг 
период“, информира Ангел Ми-

тев – директор на Първа езикова 
гимназия, Варна. 

От 1964 г. училището в Мор-
ската столица е специализирано 
по чуждоезиково обучение след 
завършен VII клас. За изключи-
телния интерес към гимназията 
говори фактът, че конкуренци-
ята между кандидатите за едно 
място в школото достига 10 – 12 
ученици – традиция, която се 
запазва през годините въпреки 
многобройните възможности за 
изучаване на чужд език днес.

Второто учебно помагало, съз-
дадено от екип на елитната гим-
назия във Варна, е по биология и 
здравно образование за IX клас 
на немски език. С помощта на 
подходящо подбрани и разноо-
бразни задачи, обхващащи всич-
ки теми по предмета биология на 
чужд език, се цели провокиране 
на по-задълбочен интерес от 
страна на учениците към природ-
ните науки и по-лесното усвоява-
не на предложените в учебника 
материали. Придобитите умения 
трябва да бъдат приложени на 
практика посредством решаване 
на задачи и използване на аргу-
ментирани примери. Амбицията 
на авторския екип е с ясен подбор 
на задачи и интересни визуални 
изображения на следващ етап да 
се помисли и за създаване на ди-
гитално учебно помагало, което 
са категорични, ще даде възмож-
ност за повишаване качеството 
на образованието. Имайки пред-
вид, че общообразователният 
предмет е на чужд език, се очаква 
по-добро овладяване на езика, 

както и обогатяване на речни-
ковия запас. Същевременно 
учениците ще придобият умения, 
свързани с логическо мислене, 
работа в екип и анализиране и 
селектиране на информацията 
от учебния материал, смятат 
авторите на изданието от Първа 
езикова гимназия.

Освен преподаватели по нем-
ски език и биология и здравно 
образование, в разработването 
на изданието по биология и 
здравно образование за IX клас 
на немски език, е участвал и учи-
тел по изобразително изкуство 

от гимназията с графичното му  
оформление. Авторите са убеде-
ни, че включените визуализации 
на органи и системи от анато-
мията на човека ще онагледят 
и улеснят разбирането и усво-
яването на информацията, ще 
затвърдят натрупаните знания 
по предмета. И не на последно 
място, учебното помагало ще 
улесни значително работата 
на учителя и ще допринесе за 
разчупване на обстановката 
в класната стая, както и ще 
направи провеждането на часа 
по-интересно.

Защо да избера Първа езикова? На този и на много други въпроси отговор получават децата  
и техните родители в Деня на отворените врати
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Ангел Митев,  
директор
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Николай КЪНЧЕВ

Голяма учебна сграда 
с двор като в добро-
то старо време. Мо-
дерен спортен салон 
и работилници по 
професии. Веднага 

правим уточнение – не става 
дума за тъга по отминали годи-
ни. Под „доброто старо време“ 
имаме предвид периода преди го-
дините, през които заради частни 
интереси бяха отнети голяма част 
от имотите на професионалните 
гимназии, заради намаляване 
на децата училищните сгради 
опустяваха все повече, а работил-
ниците „посрещаха“ с прашни и 
изпочупени прозорци. 

Уточнението е необходимо не 
за извинение, а като начало на 
разказ за едно училище, което про-
дължава да се развива добре през 
годините. Следи пулса на времето 
и дава на възпитаниците си умения 
и компетентности в крак с новите 
технологии. В крайна сметка – 
създава знания и навици, които 
правят неговите възпитаници по-
конкурентни на пазара на труда. 
В Професионалната гимназия по 
механоелектротехника „Юрий 
Гагарин“ в Петрич в момента се 
изучават пет специалности. Всич-
ки те са защитени и в сфери, които 
са актуални на пазара на труда. 
Някои от тях са по-традиционни: 
„Автотранспортна техника“ – 
за проектиране, техническо об-
служване, диагностика, ремонт и 
експлоатация на автотранспортна 
техника, „Спедиция, транспортна 
и складова логистика“ – за умения, 
свързани с планиране, договаряне, 
организиране, управление, кон-

Таня Иванова,  
директор
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За ползата от доброто 
образование
В ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – Петрич, разчитат и на бизнеса,  
за да получат младите хора максимално добра квалификация

В автомобилните работилници възпитаниците на гимназията придобиват 
практическа подготовка  

Най-добър в професията
На 18 и 19 март 2022 г. Професионалната гимназия 

по механоелектротехника „Юрий Гагарин“ – Петрич, е 
домакин на регионалния кръг на националното състе-
зание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“. 
Надпреварата е част от международното състеза-
ние Young Car Mechanic. 

По традиция, за домакин на кръга се избира гим-
назия, чиито ученици са завоювали призово място на 
предишното състезание. Победителите от регионал-
ния кръг се класират за националните състезания, 
където мерят сили с връстници от цялата страна.

В първия ден ще се проведе техническата конфе-
ренция, обясняват организаторите. Във втория ден 
ще е практическата част. Младите механици ще 
мерят сили в модерно оборудваната учебна рабо-
тилница на ПГМЕТ. Както и през изминалите години, 
надпреварата е място учениците да покажат придо-
битите умения. Много важна за успеха е и засилената 
практическа подготовка – в училище или по време на 
производствените практики при фирми партньори. 
Със собствени средства и с външна подкрепа за уп-
ражненията на учениците са закупени и монтирани в 
работилницата модерни уреди, с каквито не разпола-
гат и много от автосервизите в региона. Това помага 
и за придобиване на увереност в получаваните от 
възпитаниците на ПГМЕТ знания.

Историята
На 12.V. 1967 год. със заповед 

на Министерството на машино-
строенето в Петрич се открива 
първото професионално-тех-
ническо училище. От учебната 
1969/1970 г. Професионално-тех-
ническото училище по машино-
строене се преобразува в сред-
но професионално-техническо 
училище. През 1974 г. завършва 
строителството на новата 
учебна сграда. През учебната 
1982/1983 г. отваря врати и но-
вият учебно-производствен кор-
пус с модерни учебни работилни-
ци и физкултурна площадка. 

С решение на МНП през учебна-
та 1983/1984 г. СПТУМ се преоб- 
разува в ЕСПУ с три степе-
ни на обучение. От учебната 
1990/1991 г. прераства в Техни-
кум по механоелектротехника. 
На 15 май 2003 г. със заповед на 
МОН училището се преименува в 
Професионална гимназия по меха-
ноелектротехника.

ция на автомобилния транспорт“. 
Кандидат-гимназистите могат 
да изберат да учат и „Телекому-
никационни системи“, където да 
овладяват знания и умения не 
само за монтаж и експлоатация 
на телекомуникационни системи 
и съоръжения, но и на различни 
специализирани софтуерни про-
дукти. В „Електрически превозни 
средства“ пък децата се запознават 
с автомобили с автономно елек-
трическо захранване или хибридна 
технология и начините за тяхната 
поддръжка.

„За следващата учебна година 
имаме амбицията да включим 
сред изучаваните специалности 
и „Сътрудник в малък и среден 
бизнес“, това ще е изключително 
полезно за фирмите в региона“, 
обяснява Таня Иванова – директор 
на гимназията. 

Професионалната гимназия е 
единствената с подобни специ-

алности в целия регион. Всички 
завършили бързо намират профе-
сионална реализация. Куриозен 
факт е, че преподавателите не 
могат да убедят учениците да 
продължат да следват във ВУЗ 
– още със ставането от учени-
ческата скамейка те имат своето 
работно място. За трупането на 
знания помагат трите компю-
търни кабинета и училищната 
библиотека. Към просторния 
физкултурен салон има дори 
обособена фитнес зала. 

Гимназията има свой автобус, 
който превозва деца и от други 
населени места в общината. Удоб-
ството е важно, защото много от 
възпитаниците са оставени на 
своите баби и дядовци, докато 
родителите им са на гурбет в 
чужбина. Това понякога е проб- 
лем и за обучението. „Когато 
потърсим родителите за съдейс- 
твие, се случва да получаваме 

отговор: „Ми ние нали на вас 
сме ги оставили…“, разказват от 
петричката гимназия. Така страда 
не само процесът на обучение и 
възпитание, но и отношението 
към училището като институция. 
Оказва се, че работата с родите-
лите често е по-трудна, отколкото 
с учениците, голяма част от които 
са от уязвими групи.

За една професионална гимна-
зия обаче са изключително важни 
работилниците и лаборатории-
те за практическа подготовка.  
В „Юрий Гагарин“ се гордеят как-
то с модерното оборудване, с което 
разполагат, така и с успехите на 
своите възпитаници на национал-
ните състезания по професии. Не 
по-малко важни от компютърните 
зали са автомобилните работилни-
ци. Тук не само се работи по изуча-
ване на агрегатите на автомобила, 
но могат да се извършват и редица 
сервизни дейности. „Разполагаме 
с изключително модерно оборуд-
ване“, разказва преподавателят по 
практика инж. Иван Сугарев. До 
стендовете за реглаж на ходова 
част и баланс на гуми стои доста 
рядка машина – за почистване на 
дюзи, които впръскват гориво в 
цилиндрите на двигателя. Всичко 
това е на разположение на уче-
ниците за техните практически 
занимания. 

За трупането на знания и прак-
тически умения помага и работата 
по проект „Ученически практики“. 
Вече са подписани договори с 12 
фирми, които да осигурят прак-
тиката на учениците. „Интересът 
на децата се оказа по-голям от 
планираните места, разговаряме 
с фирмите за увеличаване на 
бройките“, съобщава директорът 
на гимназията Таня Иванова. 
Много фирми разчитат да вземат 
възпитаниците на гимназията на 
работа след като завършат, затова 
е добре да участват по-активно в 
обучението им, смятат в ПГМЕТ.

трол и отчитане на транспорта, 
консолидацията, складирането, 
обработката, пакетирането и дист-
рибуцията на стоки, и „Експлоата-
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В книжка 1/2022 г. четете:

Статията „Българска адаптация на скалата на Орегон за измерване 
на професионални интереси“ на доц. Ева Папазова от Института за из-
следвания в образованието представя адаптацията на Скалата на Орегон 
за измерване на професионалните интереси за българските условия. Ста-
тистическите анализи и процедури показват, че инструментът е надеж-
ден и валиден. Скалата е подходяща за кариерно ориентиране при ученици  
в горен гимназиален курс и студенти.
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Донка ТЪНКОШИЕВА

Гимназията за ро-
мански езици в Бур-
гас е наследник на 
едно от най-старите 
училища в града. 
Историята ѝ започ-

ва през 1888 г. със създава-
нето на трикласно училище  
„Г. С. Раковски“. От 1916 г. е 
Мъжка гимназия. През миналия 
век се утвърждава като училище, 
предоставящо високо качество на 
класическо средно образование. 
Сред випускниците му има както 
учени в различни области, така и 
известни артисти и представите-
ли на културата на Бургас.  

През тази година училището 
има своеобразен „юбилей“ – 40 
години от развитието на гимназия-
та като езиково училище. Първите 
паралелки с разширено изучаване 
на френски език се разкриват 
през 1982 година. Десет години 
по-късно, през 1992 г., гимназията 
е преименувана на Гимназия за 
романски езици „Г. С. Раковски“ 
с изучаване на френски, испански 
и италиански език. 

„Стремим се да бъдем в крак с 
новите тенденции, като залагаме 
на качествено обучение по ези-
ците и по отделните предмети, 
като някои от тях се изучават и 
на съответния профилиращ език. 
Носители сме на знак за качество 
в билингвалното обучение Label 
France Education от френска стра-
на“, казва директорката на учили-
щето Радостина Георгиева.

ПГРЕ „Г. С. Раковски“ е едно 
от първите училища в област 
Бургас, което започва работа по 
европейски проекти в сферата на 
образованието още от 2000 година. 
Само в последните пет години са 
реализирани 10 проекта с партньо-
ри от различни европейски страни 
и Канада. 30 преподаватели и  
ученици са участвали в различни 
мобилности.

 „Почти всяка година училището 
ни подава предложения в конкурс-
ните процедури към Центъра за 
развитие на човешките ресурси 
и често получаваме много висока 
оценка и одобрение за тях. Гим-
назията е търсен партньор. Като 
безспорен лидер в дейностите по 
европейски образователни про-
грами, в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ 
– Бургас, получава висока оценка 
и признание от Европейската ко-
мисия и ЦРЧР. Имаме множество 
присъдени награди за различни 
проекти. Последното отличие, 
което получихме, е престижната 
награда e-Twinning School за пе-
риода 2021 – 2022 година, с която 
училището ни е удостоено за втори 
път. Гордеем се с постиженията си 
и с поздравителния адрес на гос-
пожа Мария Габриел – европейски 
комисар за иновации, научни из-
следвания, култура, образование 
и младеж. Благодарим и на екипа 
на e-Twinning в България – наши 
ментори и партньори в стремежа 
ни към европейско качество на об-
разованието“, казва директорката.

чителят XXI век има 
нелеката 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 рубри-
ка на в. „Аз-буки“ екс-
перти дешифрират чер-
тите на дигиталното 
поколение. 

У

Радостина Георгиева,  
директор

От 69 преподаватели 25 са 
възпитаници на гимназията
Бургаската френска е носител и на знак за качество  
в билингвалното обучение

Отличниците на гимназията

Училището участва и в реализа-
цията на проекти и по национални 
програми на МОН – „Иновация 
в действие“, „С грижа към всеки 
ученик“. А най-новият проект, в 
който ще участва като училище 
лаборатория, е „Отворено и приоб-
щаващо за всички училище“ OES 
(Open and Empathic School), с коор-
динатор от българска страна РУО 
– Бургас. Това е децентрализиран 
проект по програма „Еразъм+“,  
насочен към превенция на отпада-
не на ученици, приоритетна тема 
на Европейския съюз. 

„В този проект с участието на 
РУО и управляващи органи на 
образованието от Франция, Испа-
ния, Италия, Финландия и Турция 
експерти и учители ще работят по 
проблема три години. България ще 
сподели своя опит и ще изработи 
интелектуален продукт за послед-
ната година от Проекта“, разказва 
Георгиева.

Във Френската гимназия, както 
е известно училището сред бургаз-
лии, работят и различни клубове 
за извънкласни дейности. В тях 
се развиват креативното мислене, 
спортните и артистичните залож-
би на учениците. Разширява са 
кръгозорът им по различни злобо-
дневни теми на обществото, като 
екологична култура, финансова 
грамотност и зелено предпри-
емачество. Участници в Клуба за 
творческо писане на английски 
език вече две години поред издават 
книга с творбите, написани от тях, 

които се разпространяват сред 
техните връстници и родители.

През последните години фоку-
сът в образованието се измест-
ва към STEM направлението.  
Въпреки че профилът на училище-
то е чуждоезиков и децата, които 
постъпват, имат по-скоро хумани-
тарана нагласа, през последните го-
дини се предлага и избор в XI и XII  
клас на профили от природните 
науки: математика с информа-
ционни технологии, биология и 
химия и профил изобразително 
изкуство и информационни тех-
нологии, който е част от STEАM 
направлението. 

„От учебната 2021/2022 г. при-
ехме ученици и в една паралелка с 
профил „Предприемачество“, към 
която чувстваме, че има интерес 
сред родители и деца. Затова тази 
година увеличаваме приема с още 
една паралелка. Голямо предим-
ство в този профил е, че той се ре-
ализира със сътрудничеството на 
Бургаския свободен университет 
и преподаватели от висшето учи-
лище участват в учебния процес“, 
обяснява директорката.

 Почти всяка година ученици от 
ПГРЕ „Г. С. Раковски“ се класират 
на националните кръгове на олим-
пиадите по френски, испански и 
италиански език. Има и в призо-
вата тройка и в първите десет от 
всички участници от страната. 
Учениците се включват и в раз-
лични конкурси, организирани от 
културните институти на Франция 
и Испания. Това са маратон по пи-
сане на френски език, франкофон-
ски кариери и международният 
конкурс „Златното перо“. 

„През миналата година Васи-
лена Димитрова от XI клас стана 
първа в света по френски език на 
престижния конкурс „Златното 
перо“. За нас нейното отличие е 
признание за нивото на обучение, 
което предоставяме“, споделя 
директорката. И допълва, че има 
ученици, които печелят награди в 
областта на философията, истори-
ята, българския език и литература, 

в конкурси за рисунки и спортни 
състезания.

През последните  години се 
наблюдава тенденция учениците 
да се ангажират с различни доб- 
роволчески инициативи – бла-
готворителни коледни базари, 
като събраните суми се даряват за 
конкретни инициативи. Другите 
се реализират от абитуриентите. 
Средствата, които се набират по 
време на заключителния им кон-
церт, с който ги изпращат от учи-
лището, се даряват на нуждаещи 
се от операция и рехабилитация 
деца или на домове  за деца. Ви-
пуск 2020/2021 дарява на децата 
на Центъра за настаняване от 
семеен тип „Ронкали“ ученически 
пособия за 3000 лв.

Учителският колектив в ПГРЕ 
„Г.С. Раковски“ е със средна въз-
раст 49 години. От 69 препо-
даватели 25 са възпитаници на 
гимназията и това са хора, които 
преподават както чужди езици, 
така и общообразователни пред-
мети. Предпочитат се бивши въз-
питаници при избора на учители, 
тъй като с тяхна помощ може да се 
предоставя билингвално обучение 
по различни предмети: география 
и икономика, биология, история, 
физика и други. 

Първоначално обучението от 
разстояние в електронна среда по 
време на пандемията е възприето 
като предизвикателство от страна 
на всички. Учителите трябва бързо 
да се ориентират в дигиталните 
ресурси и повечето от тях се спра-
вят прекрасно. „Благодарение на 
различните проекти, които имахме 
преди това, този процес навлезе 
доста плавно и с много подкрепа 
от ръководството на училището 
и учителите по информационни 
технологии – казва Георгиева. – 
Част от учителите вече използваха 
различни платформи и възможнос-
ти за представяне на дигитално 
съдържание и обучиха остана-
лите колеги. Имаме прекрасни 
продукти от учители и ученици в 
електронната библиотека на сайта 

на училището от този период.  
С помощта на програмите на МОН 
осигурихме техническа поддръж-
ка на всички преподаватели и 
ученици, които нямаха устройства 
за работа.“

За съжаление, това, че ситуаци-
ята се проточва във времето, не-
сигурността и непредвидимостта 
довеждат до спад в мотивацията 
на учениците и загуба на навици 
за учене. Това затруднява работата 
на учителите, на които се налага 
да проявяват много гъвкавост и 
диференциран подход към вся-
ко от децата. Това ги натоварва 
допълнително и се отразява на 
психическото им състояние.

„Постарах се да влизам в по-
ложението на учители, ученици 
и родители, които трябваше за 
кратко време да се адаптират към 
ОРЕС, да организираме курсове, 
открити уроци и други форми на 
квалификация, насочени най-ве-
че към развитие на дигиталните 
умения на учителите – подчер-
тава директорката. – Опитвам 
се да ги мотивирам със създа-
ване на библиотеки и масиви 
с различни уроци и дигитални 
ресурси, които да са в помощ 
на преподаватели от различни 
дисциплини. Работата с учени-
ците беше силно затруднена, 
но на тях предоставих отворена 
линия с възможност за споделяне 
и задаване на въпроси, които ги 
вълнуват и тревожат“, говори за 
новата реалност Георгиева.

Училището е изпитен център 
за изпити  DELF Scolaire за ниво 
на владеене на френски език, на 
изпити DELE по испански език и 
на международно признати изпи-
ти за Pearson English International 
Certificate. Това  подпомага уче-
ниците и техните семейства, на 
които не се налага да пътуват до 
други градове. От своя страна, 
това е свързано с квалификация и 
изпити на изпитващите учители на 
всеки четири години. И още едно 
доказателство за качеството на 
педагозите в гимназията.
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Стоян СТОЯНОВ

Промяната в от-
ношението на 
обществото към 
хората с увреж-
дания – и в част-
ност към децата 

със специални потребности, е 
продължителен и сложен процес, 
участниците в който преминават 
през много трудности и той няма 
как да се случи отведнъж. Това се 
отнася и за децата, за техните ро-
дители и за специалистите, които 
се грижат за тяхното развитие, 
за учителите и обществеността.  
И затова се радвам, че в послед-
ните 15 години колегите от Реги-
оналния център доказаха колко 
е важно децата със специални 
потребности да бъдат подкре-
пени. А успехите се постигат, 
когато вложиш умение и сърце.“ 
Това споделя пред „Аз-буки“ 
Галина Статкова, директор на 
Регионалния център за подкре-
па на процеса на приобщаващо 
образование – Враца.

Събеседничката ми се връща 
към 2006 г., когато създадените 28 
ресурсни центъра полагат нача-
лото на интегрираното обучение 
на децата с различни увреждания 
и със специални образователни 
потребности и тяхното извеждане 
от помощните училища. „Това 
бе голямо предизвикателство 
за нас, тъй като започнахме от 
самото начало да реализираме 
нова философия на обучението 
и интегрирането на децата със 
специални потребности. И в тези 
изминали години непрекъснато 
адаптираме своята работа към 
новостите, свързани с тази дей-
ност“, отбелязва тя.

Директорката на РЦПППО – 
Враца, разказва, че през 2016-а за-
почват със 168 деца. До 2016 г. де-
цата, които се обучават интегри-
рано в училищата и детските гра-
дини в региона, надхвърлят 600.  
С влизането в сила на Закона за 
предучилищното и училищното 
образование през 2016 г., който 
дава възможност на училища и 
детски градини да назначават 
свои екипи за подкрепа, броят 
на децата, с които пряко работят 
специалистите от РЦПППО – 
Враца, намалява постепенно.  
„В момента осигуряваме подкре-
па на 130 деца в 27 образователни 
институции. Екипите, създадени 
в училища и детски градини, ра-
ботят с още 784 деца и ученици. 
Отделно има и деца, които се 
обучават в Центъра за специална 
образователна подкрепа – Враца“, 
уточнява Статкова.

Директорката на Регионалния 
център във Враца отбелязва още, 
че за последните 15 години с коле-
гите си успяват да изградят разпоз-
наваема институция с авторитет. 
Затова и от години родителите 
търсят подкрепа и консултации 
от специалисти в институцията. 
„Те се обръщат към нас, когато 
забелязват, че децата им изпитват 
определени обучителни труднос-
ти. Търсят ни и педагози от детски 
градини и училища, ако установят 

Успехи, постигнати  
с умение и сърце
Нова зала за сензорна терапия работи в Регионалния център  
за приобщаващо образование – Враца

подобни проблеми. Това говори, 
че наистина ни разпознават като 
институцията, която може да 
окаже точната професионална и 
навременна подкрепа – и на деца-
та, и на техните родители“, казва 
събеседничката ми.

Разбира се, има и случаи, в които 
родители не искат да признаят, че 
децата им имат необходимост от 
оказване на допълнителна под-
крепа, и отдават проблемите на 
възрастови особености в развитие-
то. Има и родители, които отиват в 
другата крайност – търсят навреме 
консултации, но искат с децата им 
да работят всички възможни спе-
циалисти от Регионалния център. 
Но всеки случай е индивидуален, 
като в работата с конкретното дете 
се изискват определен подход и 
дейности в зависимост от негови-
те възможности и потребности. 
„Много специфични умения се 
изискват, за да бъдат открити 
отрано маркерите за обучителни 
трудности. Особено важно е ран-
ното диагностициране и обхва-

Регионалният център за приобщаващо образование във Враца  
организира артработилници по повод различни празници 

Галина Статкова, 
директор

щане. Защото колкото по-рано се 
започне целенасочена работа при 
установен проблем, толкова пове-
че са успехите и напредъкът, които 
могат да се постигнат“, споделя 
още директорката.

Според нея с развитието първо 
на интегрираното обучение, а след 
това и на приобщаващото обра-
зование се променя и нагласата 
на учителите в образователните 
институции към работата с децата 
със специални потребности. В на-
чалото има отпор, че не е възмож-
но с тях да се работи паралелно с 
останалите в групата или класа. 
Но с практиката и развитието на 
квалификацията на педагозите 
в тази област действително има 
промяна в нагласите. 

Към момента в Регионалния 
център – Враца, работят 25 спе-
циалисти. „С увереност мога да 
кажа, че това са изключително 
подготвени и добри професиона-
листи – четирима логопеди, трима 
психолози, 11 ресурсни учители. 
Работата им е динамична. Свър-
зана е и с много пътуване, за да 
оказват необходимата подкрепа 
на деца от детско-градинска въз-
раст до XII клас в образователни 
институции в различни населени 
места. Имаме и един педагог на 
деца с нарушено зрение – Илияна 
Киркова. Самата тя е незряща, 
но това не ѝ пречи в последните 
11 години да работи прекрасно с 
децата. Горди сме, че от Регио-
налния център за приобщаващо 
образование даваме пример как 
то работи на практика“, разказва 
Статкова. Споделя още, че през 

септември 2021 г. Центърът е удос-
тоен с юбилейна грамота от Съюза 
на слепите в България като един-
ствената институция в областта,  
в която работи незрящ учител.

Събеседничката ми добавя, 
че колегите ѝ непрекъснато се 
интересуват от новости в своята 
област и участват в различни 
квалификации. По думите ѝ не 
само Регионалният център във 
Враца, но и останалите центрове 
в страната са звената, в които се 
отделят най-много средства за 
квалификация и усъвършенства-
не на професионалните умения. 
„Още повече, няма как да не бъдеш 
добре подготвен, след като самият 
ти оказваш методическа подкрепа 
на екипите в образователните ин-
ституции и провеждаш различни 
обучения на педагози от региона“, 
продължава събеседничката ми. 
През 2021 г. например са проведе-
ни 9 обучения на различни теми. 
Поради пандемичната обстановка 
в страната повечето от тях са осъ-
ществени в онлайн среда.  

А как се справят с обучението 
от разстояние? 

„При първото прекъсване на 
присъственото обучение използ-
вахме всички възможни канали за 
комуникация с родителите, за да 
не спираме подкрепата за техните 
деца. Колегите работеха през раз-
лични платформи на социалните 
медии. Обучението в електронна 
среда продължи през MS Teams 
и Zoom. Работата бе истинско 
предизвикателство за нашите 
специалисти, тъй като за децата, на 
които оказваме подкрепа, особено 
важен е прекият, дори физически 
контакт с преподавателя. Те труд-
но се адаптират към нова среда и 
нов подход при работа. Част от тях 
не могат и да използват електрон-
ни устройства. В други случаи и 
родителите не се справят пълно-
ценно с тях. Наблюдавахме обаче 
и деца, които се чувстваха много 
добре в онлайн среда“, обрисува 
изминалите месеци Статкова.  
В редица случаи се работи и чрез 
предоставяне на материали на 
хартиен носител.

„Най-добро за нашите деца е 
присъственото обучение. И се 
радвам, че през миналата година 
МОН разреши индивидуалните 
терапевтични занимания на децата 
със специални потребности да се 
провеждат присъствено. Залата 
ни за ерготерапия не е спирала да 
работи почти през целия период 
на наложените заради пандемията 
ограничения“, отбелязва дирек-
торката.

Всъщност през декември 2021 г.  
Регионалният център открива нова 
сензорна зала за терапия на деца 
със специални потребности. Това 
е втора подобна зала, след като от 
2016 г. тук функционира богато 
оборудвана зала за психомоторика 
и ерготерапия. Новото помещение, 
създадено поради нарастващия 
брой на деца, нуждаещи се от 
терапевтична подкрепа, е обзаве-
дена със средства от бюджета на 
РЦПППО – Враца. С децата в за-
лите работят двама ерготерапевти. 

Регионалният център е закупил 

и Communicator 5 – софтуер, 
предназначен да подпомогне ко-
муникацията на невербални деца. 
И в момента двама специалисти 
преминават обучение за работа 
с технологията. „Центърът ни се 
включи и в проект на УНИЦЕФ, 
който популяризира метод за 
допълваща и алтернативна ко-
муникация за невербални деца“, 
допълва Статкова. 

Специалистите от Центъра 
провеждат и различни инициативи 
в образователните институции с 
участието на деца със специални 
образователни потребности и 
техни връстници. Подкрепата за 
децата продължава и по време на 
лятната ваканция, когато в рам-
ките на специална програма се 
организират излети или различни 
творчески ателиета. 

В близките дни предстои реали-
зирането на интересна инициатива 
съвместно с детската школа за 
рисуване „Дъга“ към Младеж-
кия дом – Враца. Тя е по повод  
21 март – Международния ден на 
хората със синдром на Даун. „Ще 
започнем от 16 март с артрабо-
тилници, в рамките на които деца 
със специални потребности ще 
започнат рисунки, които ще бъдат 
довършени от техни връстници от 
школа „Дъга“. На 18 март ще има 
карнавал по шарени чорапи. А на 
21 март ще бъде открита изложба 
на рисунките и фотографии, създа-
дени от децата“, разказва Галина 
Статкова.

Центърът има и дългогодишна 
традиция чрез спонсори да се оси-
гуряват едногодишни карти за езда 
за децата от аутистичния спектър.

Зад гърба си екипът на Реги-
оналния център има и участие 
в три европейски проекта, осъ-
ществени в периода 2011 – 2018 г.  
Партньорски организации са 
специално училище за деца с 
физически увреждания в Кобург, 
Германия, училище за деца с 
поведенчески разстройства и от 
аутистичния спектър в Рандерс, 
Дания, и училище за деца с проб- 
лемно поведение в Конуи, Уелс, 
както и образователни институ-
ции от Испания, Полша, Турция, 
Италия и Белгия. 

„В Германия се запознахме с 
прекрасни примери за процеса 
на приобщаване на децата със 
специални потребности и на 
изграждането на достъпна архи-
тектурна среда в цели населени 
места. И най-вече на професио-
налната реализация на младежи-
те с увреждания след завършване 
на образование. Проблем, по 
който у нас трябва да се работи 
много. И именно това е и темата 
на предстоящата регионална кон-
ференция по случай 15 години 
от създаването на регионалните 
центрове. Макар че можем да се 
похвалим с напредък в приоб-
щаващото образование, който 
бе забелязан и от колегите от 
германския град Кобург, с които 
партнирахме цели шест години 
и продължаваме да поддържаме 
връзка с тях“, казва в заключение 
събеседничката ми.
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Зина СОКОЛОВА

Заниманията ми с ме-
теорология започнаха, 
когато бях на 5 – 6 
годинки – спомня си 
Симеон Матев. – Тога-
ва у мен се пробуди ин-

терес към явленията в природата. 
Много впечатлен бях от бурите и 
валежите, като цяло. И дори на 6,5 
години направих изложба на тема 
„Дъжд“. Имаше около 20 рисунки 
и на тях – все дъжд. Може да се 
каже, че това е началото на моята 
научна кариера.“

Когато е във втори клас, учител-
ката им дава за домашно да напра-
вят дневник, в който да записват 
какво е било времето. Ученият все 
още пази тези дневници, които са 
на повече от 35 години. Признава, 
че са му много ценни, защото 
тогава още няма интернет и те 
са източник на уникална архивна 
информация. В тях старателният 
второкласник попълва данни от 
наблюдения. А за температурите 
става всяка сутрин в 6 ч., включи-
телно в събота и неделя, за да слу-
ша бюлетините по Националното 
радио. И чинно записва включ-
ването на дежурния синоптик. 
Ранното ставане се налага, защото 
няма откъде да се разбере каква е 
била температурата сутринта.

„Не може да се ползва външен 
термометър – категоричен е уче-
ният. – Меренето на температурата 
на прозореца е далеч от науката. 
Всеки прозорец си има собствен 
климат, ако може така да се каже, 
и няма много общо с това, което се 
случва наоколо. Тези термометри  
много се влияят от сградната 
инсталация, от движението на 
въздуха и такива данни са по-скоро 
любителски.“ 

С напредването на технологиите 
бъдещият метеоролог започва да 
записва емисиите на касетки с 
приказки – но вместо приказки 
на тях има прогнози за времето. 
Това му спестява ранното ставане.  
Така естествено стига до идеята да 
следва география и да специали-
зира климатология и синоптичен 
анализ. Работил е в първата и 
единствена частна фирма у нас, 
която се занимава с прогнози за 
времето. Там придобива опит от 
корифеи на науката като Минчо 
Празников, Нено Ненов, Петър 
Янков, които имат много богат 
опит, натрупан във Военновъз-
душните сили. А прогнозите за 
ВВС трябва да са най-точните 
заради спецификата на самата 
служба, затова те са смятани за 
топсиноптици. 

А какви са промените на клима-
та в нашата страна?

„От целия ми досегашен опит 
мога да кажа, че са настъпили 
съществени промени и в някои 
детайли те са доста сериозни – 
казва Симеон Матев. –  На първо 
място, зимният сезон се е изменил 
значително. Преди години в моята 
работа като синоптик имаше по-
сериозни зимни периоди и като 
количества сняг, и като ниски тем-
ператури, и като виелици. Докато 
през последните десетина години 

Алчността на човечеството 
е за сметка на природата

Средногодишни температури за различни  
периоди и разликите между тях за трите  

най-големи български града

(Източник, Матев, С., Николова, Н., Георгиева, А., 2021, 
„Хронологични изменения на температурите на въздуха в 

големите градове на България през периода 1961 – 2020 г.“ 
2021. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого- 
географски факултет, том 113, книга 2 – География)

Отклонение на средната годишна температура на въздуха спрямо нормата за 1901 – 2000 г.  
за цялото земно кълбо, както и тренд на изменение за ХХ в. 

Източник: NOAA:https://www.ncdc.noaa.gov/cag

Трябва по-балансирано да потребяваме ресурсите  
на планетата, твърди климатологът Симеон Матев

Симеон Матев е главен 
асистент в Катедрата по 
климатология, хидрология и 
геоморфология на Геолого- 
географския факултет на 
Софийския университет. 
Има богат практически опит 
с даване на прогнози в почти 
всички български медии. За-
щитил е дисертация на тема 
„Съвременни изменения на 
климата в България“. 

Симеон Матев

едва ли не мога да изброя дните 
с екстремно ниски температури 
по дати, защото са толкова малко, 
че се помнят. Така че в това отно-
шение, поне за нашата страна, са 
настъпили значими изменения.“

Като цяло, у нас има зимни яв-
ления, но те не са концентрирани 
през декември, януари и февруари, 
а се разпределят по-широко във 
времето, подчертава ученият.  
И ако преди през март и април е 
можело да се разчита на по-топло 
време, то напоследък зачестяват 
студени нахлувания именно през 
тези пролетни месеци. Последни-
те 5 години са много показателни 
за това явление. През март се 
случва по-студено време, откол-
кото през целия зимен период 
преди него. На повечето хора им 
прави впечатление, че едва ли не 
от зима скачаме в лято и обратно. 
Донякъде това усещане се появява, 
защото къснопролетните зимни 
прояви почти винаги са послед-
вани от нормализиране и още 
по-топло време от нормата, което 
действително създава усещане, че 
от зима скачаме в лятото. 

„Разбира се, чисто статистиче-
ски не е точно така и като цяло, 
сезоните у нас не са се изменили 
кой знае колко – категоричен е 
Матев. – Зимата и лятото са с 
по-голяма продължителност от 
пролетта и есента. Така е било 
преди, така е и сега. Промяната, 
която е настъпила, е в темпера-
турния фон, на който се развиват 
всички процеси. С цял градус се е 
повишила средната температура 
в София за последните 30 години, 
показват данните. Зад този градус 
се крият доста вътрешногодиш-
ни флуктуации, т.е. промени на 
температурите. Има месеци, през 
които почти не се забелязва пови-
шение. Това са обикновено някои 
пролетни и есенни месеци. Напри-
мер през октомври в някои точки 
на страната има не затопляне, а 
застудяване, колкото и нелогично 
да звучи спрямо общата тенденция 
за повишение на температурите. 
Но никой не е казал, че когато 
имаме глобално затопляне, темпе-
ратурите вървят само и единствено 
нагоре.“

Като цяло, средната стойност 
служи само за сравнение, уточнява 
ученият. Но зад една средна стой-
ност се крият процеси, които биха 
могли да останат скрити, ако не се 
направи по-детайлно изследване. 
И понижението на температурите 
през октомври например нямаше 
да се знае. Ако се направи проуч-
ване, ще се види, че то е свързано и 
с известно нарастване на валежите 

през есенните месеци. То е харак-
терно не само за нашата страна, а 
за цяла Югоизточна Европа – т.е. 
не е само локална проява, а е 
следствие на един по-мащабен 
процес. Същественият въпрос е 
на какво се дължи това по-хладно 
и влажно време през някои есенни 
месеци. Различни разработки има 
по темата, не само на наши, а и 
на чужди учени. Според тях през 
това време на годината има такова 
разпределение на атмосферното 
налягане, че то е подходящо за 
нахлуване на по-студен въздух и 
за повече валежи. 

„А на какво се дължи това, тук 
навлизаме в по-дълбоки води, в 
които трудно може да се направи 
достоверна оценка на самите 
процеси – казва Симеон Ма-
тев. – В заключение, мога да 
кажа, че температурите в нашата 
страна, както и по-цялото земно 
кълбо, особено през последните 
10 – 15 години, се повишават с 
темпове, които не се наблюдават 
в инструменталната история на 
метеорологията. Измервания по 
света се правят от 270 години 
насам, при нас – от 140 години. 
А 270 години е изключително 
голям инструментален период. Но 
съпоставен с възрастта на Земята, 
е една прашинка. Така че, когато 
правим заключения за климата, 
повечето пъти се съсредоточава-
ме в тези 150 – 200 години назад, 
защото за него сме в състояние 
да правим точни анализи. За по-
стари периоди можем да правим 
само логически предположения и 

догадки на базата на съпоставки. 
Акад. Тодор Николов, който се 
занимаваше с палеоклиматология, 
смята, че за целия геоложки пери-
од на развитие на Земята разликата 
между най-топлите и най-студе-
ните периоди спрямо сегашните 
е +8 градуса нагоре и -12 надолу. 
Тоест 20 градуса движение на тем-
пературата за целия период, което 
не е много, особено съпоставено 
спрямо нормата. Днес говорим за 
1 – 2 градуса повишение спрямо  
150 – 200 години назад. А там 
говорим за милиони години, така 
че нищо чудно да се окаже, че се-
гашните промени, които наблюда-
ваме, ги е имало и преди. Но поне 
що се касае до инструменталната 
история, такъв темп на нарастване 
на температурите няма никъде. 
Тук е разковничето защо има 
такъв тренд на бързо нарастване 
на температурите. Над 95% от 
учените климатолози считат, че 
този темп се дължи и на човешката 
дейност. Само че голяма част от 
тях споделят, че в момента дори 
да ги нямаше хората, пак щеше да 
има повишение на температурите. 
Но то нямаше да бъде толкова 
бързо. Тук се наслагват човешки и 
природни фактори за повишаване 
на температурите.“

Част от газовете, които се от-
делят от човешката дейност, са 
парникови – метан и въглероден 
двуокис. Въглеродният двуокис е 
вреден само при определени кон-
центрации, подчертава ученият. 
Той е част от въглеродния цикъл 
на Земята и всички знаем, че 

растенията без въглерод не могат. 
Като цяло, животът на земята е 
невъзможен без него. Но човеш-
ката дейност увеличава много 
концентрациите на въглероден 
двуокис и това води до увеличение 
на парниковия ефект. Това може 
би е и причината за бързото пови-
шаване на температурата. Няма 
обаче изследване с колко човеш-
ката дейност е допринесла за този 
процес. По последни данни с 1,2 
градуса е по-топло от края на XIX 
век. Според експертите границата 
от 1,5 градуса на допустимо пови-
шение на температурата не трябва 
да се прекрачва, защото се смята, 
че след подобно прекрачване може 
да настъпят необратими промени.  
И оттам нататък никой не знае 
какво ще се случи. 

„Не можем да спираме произ-
водства – казва Симеон Матев. –  
В каменната ера ли да се върнем? 
Повечето хора днес живеят по-
добре спрямо 150 години назад. 
А голяма част от вредния отпадък 
се получава от стремежа ни да жи-
веем добре. Тук е въпросът дали 
не се прекалява, дали алчността 
на човечеството не е за сметка на 
природата ни. Да, за сметка е. Чо-
век може по-балансирано да пот-
ребява ресурсите. Не може да не се 
съобразяваме с природата, защото 
сме част от нея. Трябва да пос- 
тигнем симбиоза между нашето 
развитие и природата. Подчертава 
се, че ако темпът на нарастване 
на температурите продължи, ще 
настъпи нещо много страшно. Но 
защо трябва да чакаме да стане 
страшно? Говоря за осъзнаване на 
проблема. Не е нужно да се взимат 
кой знае какви мерки. Но може да 
поддържаме температура в дома 
си не 25 градуса, а 23 примерно. 
Само това ще спести значителен 
енергоресурс. Всеки трябва да 
осъзнае, че всяко негово действие 
влияе на природата.“

Ученият не коментира поли-
тическите решения по проблема, 
защото зад тях, в голяма степен, 
се крият икономически интереси. 
Това отблъсква много хора и има 
такива, които тотално не призна-
ват, че има климатични промени.
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Интервюто взе 
Татяна ДИКОВА

ИНТЕРВЮ ИНТЕРВЮ

Акад. Хаджиива-
нов, какво може 
да накара един 
учен, който е сред 
най-влиятелните 
в света, да смени 

лабораторията с кабинета на 
изпълнителната власт? Как си 
представяте своя принос към 
науката и колегите ви в битието 
си на зам.-министър?

– Действително, за един учен 
най-желаното занимание е науч-
ната дейност. Много пъти обаче 
ние, учените, сме били недоволни 
от един или друг закон, правилник 
или нормативна уредба, които по-
казват неразбиране на естеството 
на научната дейност. Поради тази 
причина човек е готов да пожертва 
част от любимото си занимание 
и да се опита да придвижи някои 
неща в правилната според него 
посока. 

– Добра инфраструктура и ин-
формационна осигуреност – две 
важни условия, за да се прави 
наука. Решени ли са тези въпроси 
към момента и къде са мястото 
и ролята на човешкия фактор? 

– Основното условие за успешна 
научна дейност е човешкият фак-
тор. Следва добрата инфраструкту-
ра, към която често се причислява 
и информационната осведоменост. 
Допреди 15 – 20 години най-бо-
лезненият проблем за българската 
научна общност беше крайно 
остарялата материална база. Това 
не позволяваше да се провеждат 
експериментални изследвания 
дори на близко до средното ниво. 

Сега обаче нещата се измениха. 
По различни линии много научни 
колективи се снабдиха с модерна 
апаратура. Разбира се, има какво 
още да се желае, но проблемът вече 
не е така болезнен. 

Информационната осигуреност 
също е сравнително добра. Имаме 
национален абонамент за списани-
ята на най-голямото научно изда-
телство – Elsevier, което отпечатва 
основни научни трудове. По няка-
къв начин се справяме и с другите 
издателства. Аз например плащам 
с лични средства членството си в 
Американското химическо общес- 
тво, което ми дава възможност на 
безплатен достъп до 50 научни 
публикации от съответните изда-
телства. Често съм теглил такива 
статии заради колеги, които се нуж-
даят от тях. Друга възможност е да 
искаме да ни изпратят PDF файлове 
от чужбина. Без да е решен напъл-
но, въпросът за информационната 
осигуреност също вече не е така 
наболял.    

За съжаление, най-актуален е 
проблемът с хората. А те са ос-
новният двигател на науката. Ще 
илюстрирам това с един пример. 

Хората са основният двиг ател на науката
Необходима е култура в партньорството научни изследвания – бизнес. Голя ма част от учените са узрели за това

Акад. Константин Хаджииванов, заместник-министър на образованието и  науката:

Като млад учен бях поканен от един 
от двамата най-известни учени в 
моята област – проф. Жан-Клод 
Лавали от Каeн, Франция. Бях 
поласкан. Когато ми показа лабо-
раторията, бях направо потресен от 
модерната апаратура, с която раз-
полагаха френските колеги. Само 
спектрометрите бяха 15, и то от 
най-модерните. А ние си мечтаехме 
да имаме поне един такъв, защото 
се мъчехме на един допотопен 
социалистически апарат. Впрочем 
вече и ние имаме три нови модерни 
апарата. 

Попитах проф. Лавали защо съм 
му аз – човек в началото на научна-
та си кариера, след като разполага с 
толкова модерна апаратура. Той ме 
погледна и каза: „Константин, апа-
ратурата, разбира се, е важно нещо. 
Но човешкият мозък е по-важен от 
нея. Затова следя литературата и 
каня учени с интересни идеи. Ни-
каква апаратура не може да замени 
хората, които знаят какво искат да 
направят“. 

За учените в България пробле-
мът е в ниските заплати. Допреди 
година-две заплащането на учените 
беше твърде ниско. Вече има про-
грес в това отношение. Миналата 
година се повишиха заплатите на 
учените във висшите училища, 
а през тази има увеличение на 
бюджета на БАН, което ще реши 
в голяма степен и проблема с въз-
награжденията. Оптимист съм и 
за учените от Селскостопанската 
академия.

Бих искал да подчертая, че ре-
шаването на въпроса за възна-
гражденията на учените няма да 
доведе до мигновени резултати, тъй 
като изграждането на един учен е 
дълъг процес. Освен това много 
колеги заминаха зад граница или 
потърсиха друго житейско попри-
ще. Да, назначаваме млади учени, 
но докато всеки от тях се изгради 
и утвърди, трябва време. Първите 
резултатите ще бъдат видни поне 
след две години.

– 750 лв. стипендия на докто-
рантите, но от другата страна 
на везната е ниският процент 
успешно защитили. Като при-
бавим, че контролът не ни е 
силната страна. Как ще се оправ- 
дае тази инвестиция в младите 
учени?

– Успеваемостта е голям проблем 
и зависи от много фактори. Дано 
не прозвучи като оправдание, но и 
в развитите страни не всички док-
торанти стигат до успешна защита. 
Друг е въпросът, че в България 
техният брой е твърде малък.

Затова обмисляме мерки за по-
вишаване на контрола. Все още 
разглеждаме различни варианти. 
Въпросът е да има ефективни 
механизми, които да не нарушават 
автономията на институциите и да 
не засягат хората, които нямат вина. 
Аз също имах многообещаващ 
докторант, който напусна и отиде 
на друго място за доста по-висока 
заплата. Следва въпросът: кой е ви-
новен? Бих отговорил – системата, 
защото не дава достатъчно добри 
перспективи за продължаване на 
научната кариера.

Обмисляме също така възмож-
ности държавата да финансира 
специализации в чужбина. Но 

искаме така да го направим, че 
да сме сигурни, че ученият ще се 
върне да работи в България и тук 
ще приложи придобитите знания.

– Говорим много, че бизне-
сът трябва да инвестира в 
науката, такава е практиката 
в развитите страни. Но там за 
такава инвестиция се грижи и 
държавата, например с данъчни 
облекчения. Може ли по този 
начин да се реши и у нас този 
въпрос? 

– Инвестициите в науката са 
рискови. Това означава, че предва-
рително не можем да сме сигурни 
в резултата. Имаме предположе-
ния, които могат да са верни или 
неверни. Но когато разработката е 
успешна, ефектът е изключително 
силен и инвестициите се връщат с 
лихвите.

За да инвестира в науката, биз-
несът трябва да има и стимули.  
В нашата страна такива практичес-
ки липсват. Ако някой иска да по-
ръча научна разработка, трудности 
има дори в оформяне на искането. 

За да се обърнат нещата, една от 
основните задачи е да се промени 
нормативната база. По света има 
различни действащи механизми. 
Най-разпространени са данъчните 
облекчения. Прилагат се и ваучер-
ни схеми, за чиято ефективност 
има различни мнения. В България 
все още няма стимули за бизнес 
инвестициите в науката. Очаквам 
положителна промяна, инициирана 
от Министерството на иновациите 
и растежа. 

Друг важен елемент е връзката 
наука – бизнес. В нашата страна 
тя е изтъняла, докато в развитите 
държави е съществена. Там изсле-
дователски институти и универ-
ситети разполагат с учени, готови 
да решават задачи, поставени от 
бизнеса. В същото време, по-голе-
мите бизнес структури имат научни 
отдели. В тях също работят учени, 
макар и не на топ ниво. Те много 
добре знаят какъв е проблемът и 
кой може да го реши. Задачата им 
е да установят връзката с най-под-
ходящия партньор. 

Тук са предприемани различни 
мерки, но те, като цяло, са претър-
пявали провал. Преди петнайсети-
на години се опитахме да изградим 
центрове за трансфер на техноло-
гии. Но те бяха малки и в повечето 
случаи не успяха да заработят 
активно и ефективно. Имаме идея 
да създадем по-окрупнени центро-
ве – в БАН и във всеки по-голям 
университет. Евентуално с една 
национална структура, която да ко-
ординира тяхната работа. В центро-
вете трябва да работят компетентни 
хора и да насочват потребителя към 
звеното, което най-добре ще му 
свърши работа. Нещата няма да се 
решат на минутата, но трябва да се 
тръгне отнякъде и да се упорства.

Монетата има и друга стра-
на. Например бизнесът понякога 
приема, че работата, която трябва 
да свършат научните колективи, 
трябва да е почти безплатна. Само 
че всяка разработка е свързана с 
разходи – както за труд, така и за 
материали. С други думи, необхо-
дима е култура в партньорството 
наука – бизнес. Мисля, че голяма 
част от учените са узрели за това.

– „По-добра наука за по-добра 
България“ – това е названието на 
Националната стратегия за раз-
витие на научните изследвания. 
Тази година приключва първият 
ѝ етап – Етап на възстановяване 
(2017 – 2022 г.). Има ли вече ре-
зултати, които да бъдат отправна 
точка за втория етап – Етап на ус-
корено развитие (2023 –  2025 г.)?

– В Стратегията са разписани на-
бор от конкретни мерки, които, ако 
се изпълнят в цялост, ще спомогнат 
за възстановяването на българската 
наука и тя ще дръпне напред. Това е 
комбинация от политики, финансо-
ви инструменти и реформи, които 
трябва да се проведат въпреки 
традиционната съпротива срещу 
всяка промяна.

Трябва да признаем, че основ-
ната предпоставка за постигане 
на успех – плавното и устойчиво 
повишаване на средствата, инвес-
тирани в наука, не бе осъществена 
– публичните средства, предвидени 
за наука през 2022 г., са 0,7% от 
БВП. Това предопределя непълно 
постигане на заложените цели. 

Добра новина е, че въпреки 
трудностите много от целите са 
постигнати. За изпълнение на Стра-
тегията МОН разработи и следва 
оперативен план. В резултат бе 
преодоляна тенденцията на бърза 
загуба на позиции на България 
в световната класация. Макар и 
бавно, качеството на научната 

продукция се повишава. Водените 
политики за стимулиране на публи-
кационната дейност, като например 
диференцираното заплащане в 
БАН въз основа на постигнати 
резултати, дават резултат. Преди 
да публикуват, колегите търсят 
подходящото място в авторитетно 
научно списание. Затова в новите 
законови уредби качеството при 
оценяването на научната дейност 
ще заема централно място.

– А отстъплението ни в Рамко-
вата програма „Хоризонт 2020“? 

– В случая става дума за комплекс 
от проблеми. България е на едно 
от последните места в ЕС по брой 
учени на 1000 души население. 
Това неминуемо води до по-ниски 
нормирани показатели във всички 
научни дейности. Друга причина е,  
че подготовката на добър проект 
изисква немалко средства, които на-
шите учени просто няма откъде да 
вземат. Има идеи за подпомагане на 
участието ни в Рамковата програма 
и много от тях са залегнали в Плана 
за възстановяване и развитие. Ос-
новна цел е да изведем цялата ни 
научна система на европейско ниво. 

– На 19 януари 2022 г. приклю-
чи първият етап на Национал-
ната програма „Млади учени 
и постдокторанти“. Какви са 
резултатите?

– Програмата беше необходима 
поради дефицита на млади кадри 
във висшите училища и научните 

организации. Не е необходимо да 
ви казвам, че основният проблем 
бе финансов. 

Програмата започна пилотно 
през 2018 г. и за първите два пе-
риода бяха стимулирани над 1000 
млади учени и над 850 постдокто-
ранти от общо 17 организации. По-
вечето от заложените индикатори 
бяха преизпълнени. 

Но като цяло, проблемът с млади-
те в науката все още не е решен. За-
това лансираме програмата „Млади 
учени и постдокторанти-2“, която 
скоро ще влезе в действие. В нея е 
засилена ролята на постдокторанта. 
Даваме ясен знак, че е желателно 
той да не е от същото звено. Става 
дума за засилване на мобилността, 
включително вътрешната. Нещо, 
което практически не съществува 
в България в момента. А мобил-
ността води до обмен на идеи, 
които са важен фактор за научно 
развитие. Впрочем националните 
научни програми, центровете за 
върхови постижения и тези за 
компетентност допринасят много 
за консолидирането на научната 
общност в България.

Искрено се надявам в бъдеще да 
няма подобни програми, защото 
няма да са необходими. Освен 
това, ако тези програми продължат 
дълго, те могат да имат и обратен 
ефект. Представете си млад учен, 
който в един момент престава да 
бъде млад. Какво го очаква – на-

маляване на възнаграждението. 
Какви са перспективите пред него 
– да реши да замени научното  
поприще, или да замине за чужби-
на. Тогава губим всички усилия за 
изграждането на този човек като 
учен, включително средствата, 
инвестирани в него.

Много по-разумно е да се изгра-
ди стройна система за заплащане 
труда на учения през цялата му 
кариера, като възнагражденията 
трябва да са достатъчно високи. 
Искам да уточня, че лично аз съм 
противник на огромни заплати в 
сферата на науката. Те ще доведат 
до наплив на хора, чието амплоа не 
е научната дейност. 

– Как върви изпълнението, 
като цяло, на националните 
програми за наука?

– Оптимист съм за успешното 
изпълнение на националните на-
учни програми. Те бяха приети 
доста ентусиазирано от научната 
общност. Това беше знак, че дър-
жавата коригира погрешната си 
политика учените да работят пре-
димно по проекти, финансирани от 
чужбина. Както повечето дейности 
в страната, така и изпълнението на 
националните научни програми 
беше повлияно от пандемията. 
Засегнатите дейности са свързани 
основно с провеждането на научни 
форуми, подготовката на обществе-
ни поръчки, организационните дей-
ности и контактите между учените.

Повечето от основните дейности 
на програмите, които приключват, 
са изпълнени. Преди да стана зам.-
министър, бях координатор на една 
от тези програми – ЕПЛЮС („Нис-
ковъглеродна енергия за транспор-
та и бита“). Научната програма е 
изпълнена в доста по-голям обем 
от първоначално предвидения. 
Основното забавяне е с един де-
монстрационен проект – хибриден 
тролейбус. Проектът е амбициозен, 
но зависи от редица обществени 
поръчки. Надявам се до края на 
годината колегите да покажат тро-
лейбуса в действие по софийските 
улици. Подобен демонстрационен 
проект – корабчето с хибридно 
захранване – вече беше реализиран 
в рамките на Програмата.  

– Модерната изследователска 
инфраструктура у нас има два 
основни източника на финанси-
ране: Националната пътна карта 
и ОПНОИР с четирите центъра 
за върхови постижения и 12-те 
центъра за компетентност. Има-
ме ли „първите лястовички“ за 
резултатите от тези инвестиции, 
например от центрове за компе-
тентност?

– Повечето от центровете все 
още не са напълно окомплекто-
вани. Колегите се шегуват, не без 
основание, че в последните години 
са забравили науката и са станали 
специалисти по подготвяне на об-
ществени поръчки. Нещата вървят, 
особено там, където покупките са 
еднотипни. На други места все 
още се купуват апаратури, строят 
се сгради.

Работата по Националната пътна 
карта също върви добре. Основни-
ят проблем е, че не разполагаме с 
достатъчно средства за подкрепа на 
всички планирани дейности. 

– И в контекста на този въпрос  
– Институтът по обща и неорга-
нична химия например е коорди-
натор на проекта за създаване на 
център за върхови постижения 
– Национален център по меха-
троника и чисти технологии  
(11 института на БАН, 5 универ-
ситета) и вложени над 69 млн. лв.  
Как се изпълнява проектът? 

– Това е най-големият в страната 
център за върхови постижения, 
което го прави и най-трудно изпъл-
ним. Основната цел е изграждане 
на модерен национален център, 
който ще осигури качествено ново 
ниво на познанието в няколко вза-
имно припокриващи се области: 
механика, роботика, енергийна 
ефективност, устойчиво използва-
не на суровини и ресурси и редуци-
ране на парникови емисии. 

Голяма част от инфраструкту-
рата е вече изградена. Говорим за 
три кампуса – единият е с център 
Техническия университет в Со-
фия, вторият е във Факултета по 
химия и фармация на Софийския 
университет и третият – в БАН. 
Налице са и първите резултати от 
работата на комплекса, например 
научни трудове, публикувани в 
престижни издания. 

Все пак основните резултати 
ще се появят след окончателното 
изграждане на инфраструктурата. 
Тогава ще станем свидетели на 
един съвременен научен център, 
обединил усилията на повечето 

от водещите в страната експерти в 
областта и разполагащ с модерна 
апаратура за пълен и комплексен 
анализ на материали. 

Много важен резултат от изграж-
дането на центровете за върхови 
постижения и за компетентност 
е консолидирането на научната 
общност. Центровете концентри-
рат в себе си допълваща се научна 
експертиза. Във взаимодействие с 
офисите за трансфер на технологии 
те ще създадат връзка с индустри-
ята, която вече проявява интерес 
към работата и възможностите им.

– В свое интервю през 2020 г. 
казвате, че липсва интегрален 
подход за подкрепа на науч-
ните изследвания. Две години 
по-късно преодолян ли е този 
недостатък?

– Все още нещата не са се проме-
нили много. Интегралният подход 
включва добра нормативна база, 
модерна изследователска инфра-
структура с информационна осигу-
реност, добри условия на труд, адек-
ватно заплащане на учените, свър-
зано с периодична атестация, и т.н.  
Това е палитра от мерки и поли-
тики и премахването само на един 
елемент води до чувствително 
понижаване на резултатите.

Например, ако не гарантираме 
перспективно кариерно развитие, 
нищо няма да постигнем само с 
подкрепа за млади учени. Пос- 
ледните три-четири години бяха 
посветени на ударно подобряване 
инфраструктурата на ниво научна 
апаратура. Но практически много 
малко се прави за подновяване и ре-
монтиране на сградния фонд, който 
на места е в отчайващо състояние. 

Ръководството на МОН е запоз-
нато с основните проблеми и се 
опитва постепенно да ги решава. 

– Над 50% от гражданите на ЕС 
проявяват интерес към науката, 
у нас този дял е много по-нисък. 
Къде се къса нишката на доверие 
между учени и общество?

– Когато хората са обсебени от 
други проблеми, понякога свързани 
дори с оцеляването им, те, естест-
вено, слабо се интересуват от наука, 

изкуство и т.н. 
За съжаление, последните съби-

тия показаха, че това може да се 
окаже опасно за обществото. Ще 
ви дам само два примера. Първо 
– вярата на много хора, че чрез 
ваксиниране ги чипират. От научна 
гледна точка това е абсурдно твър-
дение. Или друг пример. Свидетели 
сме на груба подмяна на истори-
чески факти с цел оправдаване на 
една ужасна агресия. 

Затова мисля, че осведомеността 
на хората придобива все по-голяма 
актуалност и трябва да бъде общо 
дело – както на учените, така и на 
принципните журналисти, които се 
интересуват от истината. За да има 
доверие на обществото към наука-
та, трябва да бъдем по-комуника-
тивни. А като цяло, това трябва да 
е обект и на държавната политика. 

– Какви законодателни ини-
циативи и промени в подзако-
нови нормативни разпоредби 
в областта на науката планира 
сегашният екип на МОН? 

– Основното е новият Закон 
за насърчаване на научните из-
следвания и иновациите. Той е 
в начален стадий на подготовка. 
По него работят експерти от двете 
министерства – на образование-
то и науката и на иновациите и 
растежа. 

Преди това трябва да се осъвре-
менят някои други закони, като 
например Законът за висшето 
образование. Лично съм силно 
ангажиран с промени в Закона за 
развитие на академичния състав и 
с правилника за приложението му. 
Целта е да се поощри качествената 
научна дейност. В пряка връзка с 
този закон е и изработването на 
правила за атестация на учените. 

Друг свързан проблем е този за 
оценките на висшите училища и 
научните организации. Оценките 
трябва да се унифицират и да водят 
до реални последствия. С цел пови-
шаване на обективността предвиж-
даме и периодична международна 
оценка на висшите училища и на 
научните организации.

В книжка 6 за 2021 г. четете:

Химията често се определя като труден предмет, а начинът, 
по който учениците възприемат ученето, влияе върху техните 
резултати. В статията си „Трудни теми в учебната програма 
по химия от гледна точка на учениците“ Калин Чакъров и Алек-
сандрия Генджова търсят информация от учениците за темите, 
които са възприемани от тях за трудни, и тези, които са им ин-
тересни. Анкетирани са 321 ученици на 16 – 17-годишна възраст. 
Затрудненията си те свързват с информационно претоварва-
не, акцент върху запомнянето вместо разбирането и липсващи 
връзки с практиката. Препоръчват повече лабораторни занятия 
и практическо приложение на наученото.
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София – Страсбург

Семинар за ролята на Ев-
ропейския парламент и на 
ЕС за постигането на равен-
ство на половете организира 
ЕП за медиите в Страсбург, 
фокусиран върху това как 
може да се постигне равно 
заплащане на мъжете и же-

ните за един и същи труд. 
В него участваха членове 
на Комисията по правата на 
жените и равенството меж-
ду половете в ЕП, нейният 
председател Роберт Бедрон, 
както и председателят на ЕП 
Роберта Мецола. В знак на 
солидарност пред сградата 
на Европейския парламент в 
Страсбург се веят само зна-
мената на ЕС и Украйна, а не 
на всички държави членки.

В семинара участваха и 
три жени от различни поли-
тически партии от Украйна, 
които в момента са обеди-
нени около едни и същи 
искания – да се увеличи 
още подкрепата на Европа 
за страната им, за да могат 
да продължат борбата, а 
санкциите срещу руския 

агресор да се засилят още 
повече. Най-категорична 
в изказването си бе Инна 
Совсун, която заяви: „Ако си 
мислите, че руската инвазия 
ще спре, като стигне до гра-
ницата ни с Полша, много се 
лъжете. Няма да спре. Цяла 
Европа е застрашена от тази 
война“.

На същото мнение е и 
председателят на ЕП Робер-
та Мецола, която каза, че 
„хората в Украйна са много 
смели, въпреки че много 
от тях бяха принудени да 
мигрират и повечето от тях 
са жени“. Тя е категорична, 
че ЕС трябва да увеличи 
подкрепата за Украйна и 
да засили санкциите срещу 
Русия и че не е достатъчно 
това, че е приета молбата на 

Украйна да стане асоцииран 
член на ЕС. Мецола отпра-
ви послание и до жените 
в Русия, които според нея 
също могат да окажат натиск 
върху агресивните действия, 
водени от техните политици.

„Ситуацията на жените 
във време на война вече се 
превърне в хуманитарна 
криза, защото бежанците 
вече са почти 2 млн. души“, 
заяви Роберт Бедрон. 

Към настоящия момент 
все още има разлика в запла-
щането на жените и мъжете 
в ЕС (14,1%), както и в раз-
мера на пенсиите (29,5%). 
Жените продължават също 
така да са по-застрашени от 
изгубване на работното си 
място спрямо силния пол. 
Продължаващата пандемия 

от COVID-19 още повече 
изостри разликата в запла-
щането в ущърб на жените.

Евродепутатите призо-
вават държавите членки да 
предприемат практически 
мерки, за да гарантират, че 
жените имат равен достъп 
до пазара на труда и заетост-
та, както и че имат равно 
заплащане и равни трудови 
права. За да се постигне 
това, предприятията трябва 
да бъдат санкционирани, 
когато не спазват трудовото 
законодателство. Депутати-
те приветстват предложе-
нието на ЕК за обвързващи 
мерки за прозрачност на 
заплащането, но подчер-
тават, че прозрачността на 
заплащането, сама по себе 
си, няма да бъде достатъч-

на за справяне с дълбоко 
вкоренените неравенства 
между половете.

За да гарантират, че все-
ки, независимо от пола, има 
право на работа и баланс 
между професионалния и 
личния си живот, евроде-
путатите призовават ЕС и 
неговите държави членки 
да засилят допълнително 
правата по майчинство и ба-
щинство чрез подобряване 
предоставянето на периоди 
на равен и напълно платен 
отпуск. Те искат гъвка-
ви работни договорености 
след отпуск по майчинство, 
бащинство и родителски 
отпуск, както и повече ин-
вестиции във високока-
чествени местни услуги за 
грижи за деца.

Равно заплащане за равен труд

Резултатите от про-
учването показват 
сериозно влияние на 
пандемията както на 
лично, така и на про-
фесионално равни-

ще, включително голямо нарас- 
тване на насилието срещу жени.

Четирима от всеки десет ин-
тервюирани (38%) заявяват, че 
пандемията е оказала отрицателно 
въздействие върху доходите на 
жените, върху равновесието между 
професионалния и личния им жи-
вот (44%) и върху времето, посвете-
но на труд срещу заплащане (21%).

Психичното здраве на жените 
също се е повлияло от пандемич-
ни ограничения като локдаун и 
вечерен час (41% на равнище ЕС) 
и ограниченията за броя на хората, 
с които могат да се срещат (38%).

Жените призовават евродепута-
тите за борба с трафика на хора и 
сексуалната експлоатация, борба 
с психическото и физическото 
насилие срещу жените и за равно 
заплащане на жените и мъжете.

Насилие

Три от всеки четири жени (77%) 
в ЕС са на мнение, че пандемията 

от COVID-19 е довела до увели-
чаване на физическото и емоцио-
налното насилие срещу тях. Във 
всички държави, с изключение 
на Финландия и Унгария, този ре-
зултат е над 50%, като резултатите 
достигат 74% в България, 93% в 
Гърция и 90% в Португалия.

Жените ясно определят няколко 
ключови мерки за справяне с проб- 
лема с насилието: улесняване 
подаването на сигнали за наси-
лие срещу жени, включително 
на полицията (58% в ЕС, 62% в 
България), увеличаване на въз-
можностите за жените да търсят 
помощ, например чрез горещи 
телефонни линии (40% в ЕС, 
56% в България), повишаване 
осведомеността и обучението 
на полицията и съдебната сис-
тема по този въпрос (40% в ЕС,  
32% в България), увеличаване 
финансовата независимост на 
жените (38% в ЕС и в България).

Икономически  
и финансови  

последици

38% от всички интервюирани 
са заявили, че пандемията е имала 
отрицателно въздействие върху 

техните лични доходи. Резулта-
тите варират от 60% в Гърция до 
19% в Дания, като в България 57% 
от жените споделят това мнение. 
Пандемията от COVID-19 също 
така е повлияла неблагоприятно 
върху равновесието между про-
фесионалния и личния живот 
според 44% от интервюираните 
жени. Такъв е случаят с 50% от 
интервюираните в България и 
повече от половината жени в Ки-
пър (68%), Гърция (59%), Малта 
(58%), Люксембург (56%), Италия 
(52%), Португалия (52%) и Унга-
рия (51%).

Не на последно място, поради 
пандемията 21% от жените об-
мислят или са решили да намалят 
трайно времето, което отделят за 
извършване на платена трудова 
дейност. В България 22% от же-
ните са на това мнение.

Психично здраве

От началото на пандемията 44% 
от жените в ЕС е по-вероятно да 
се чувстват притеснени от липсата 
на контакт с приятели и семейство 
(56% в България), 37% да бъдат 
разтревожени и обезпокоени (41% 
в България) и като цяло, 33% са 
загрижени за бъдещето си (55% 
от жените в България).

Много от жените споделят мне-
нието, че мерките, предприети за 
спиране разпространението на 
пандемията, са оказали значител-
но въздействие върху собственото 
им психично здраве. За 28% от 
жените в ЕС мерките, свързани 
със затварянето на работните мес-
та и офисите, са имали сериозно 
въздействие върху психичното 
здраве, като жените в България 
се чувстват най-засегнати (44%).

Специфични обществени ка-
тегории са засегнати в по-голяма 
степен от други в зависимост от 
вида на мярката: около половината 
от онези с деца на възраст под 15 
години заявяват, че затварянето на 
училищата и детските заведения 

се е отразило сериозно на психич-
ното им здраве.

„Жените са най-тежко засегнати 
от пандемията COVID-19. Те са пос- 
традали психически и финансово. 
Това трябва да спре. Европейският 
парламент действа, за да промени 
това“, заяви по повод резултатите 
от проучването председателят на 
Европейския парламент Роберта 
Мецола. 

Какво могат  
да очакват жените 

от Европейския  
парламент? 

Жените в ЕС смятат, че Ев-
ропейският парламент следва 
да даде приоритет на борбата с 
трафика и сексуалната експлоа-
тация на жени и деца (47% в ЕС, 
51% в България), психическото 
и физическото насилие срещу 
жени (47% в ЕС, 55% в България), 
разликата в заплащането между 
жените и мъжете и нейното въз-
действие върху професионалното 
развитие (41% в ЕС, 37% в Бъл-
гария), по-големите трудности 

за жените при съвместяването 
на личния и професионалния им 
живот и постигането на баланс 
между тях (31% в ЕС, 32% в 
България), защитата на жените и 
момичетата, принадлежащи към 
уязвими групи (30% в ЕС, 37% в 
България).

„Резултатите от проучването на 
„Евробарометър“ потвърждават 
това, което вече знаем: пандемия-
та от COVID е засегнала непро-
порционално жените и момиче-
тата по множество начини – от 
засиленото насилие, основано на 
пола, до нарасналите задължения 
по обгрижване на близки, от ико-
номическото въздействие върху 
непропорционално феминизира-
ните сектори до несигурността на 
трудовите договори. Но кризите 
могат да бъдат и източник на 
възможности: шанс за по-добро 
възстановяване. Ето защо ще 
работим за това възстановяването 
да постави жените в центъра на 
решенията“, коментира Роберт 
Бедрон – председател на Коми-
сията по правата на жените и ра-
венството между половете в ЕП.

Положението на 77% от европейките 
се е влошило заради ковид 
Българките са притеснени от липсата на контакт  
с приятели и семейство

Според 77% от жените в ЕС пандемията от 
COVID-19 е довела до засилване на физическото и 
емоционалното насилие срещу тях в собствената 
им държава, като този процент варира от 93% в Гър-
ция до 47% в Унгария. За България този процент дос-
тига до 74. Това сочат данните от специално проуч-
ване на „Евробарометър“ сред европейските жени за 
оценка на въздействието на пандемията върху раз-
лични аспекти от техния живот. То е възложено от 
Европейския парламент по случай Международния 
ден на жената, за да разберат евродепутатите по-
добре възгледите на жените от различни поколения 
и държави, както и с различен социален произход по 
време на COVID-19. Проучването на „Евробарометър“ 
е проведено между 25 януари и 3 февруари 2022 г.  
и обхваща 26 741 анкетирани от всички 27 държави 
членки на ЕС.
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Знаете ли в колко хранилища по света има сла-
вянски ръкописи – над 100. Не са само в Европа, преди  
15  години в Япония се откри ръкопис от XVI век. Това 
разпространение на наши ръкописи по света е също 
база за стимулиране на науката за славистиката. 
Тя се е разпространявала със своите носители още в 
края на Х век, във връзка с покръстването на източни-
те славяни. Имаме разпространение на нашата книж- 
нина на няколко пъти – и по време на византийското 
робство след 1018 г. до 1185 г. монаси мисионери бягат, 
като носят и ръкописи. След падането ни под турско 
робство много монаси също изнасят ръкописи. Голяма 
част попадат в Русия, в Света гора, въобще на Балка-
ните. Интересно е да работиш на Балканите, където 
в килиите на манастирите, в църкви, в читалища все 
още се откриват непубликувани сбирки. Повече от 50 
години се занимавам със събиране на разпиляно славян-
ско наследство. 

Както казах, това е голяма предпоставка за разви-
тие на славистиката. Но не би могло да се случи, разби-
ра се, ако нямаше държавна политика. А такава е имало 
още след Освобождението. Смятам, че ако има някаква 
последователност и континуитет в изработването на 
стратегия не само за откриването на ръкописи, но и за 
развитие на славистиката, това е точно по отношение 
на славистиката. 

За щастие, тази държавна политика продължава до 
ден-днешен, разбира се, с определени прекъсвания. В общи 
линии, с лекторатите по български език, литература и 
култура, които имаме навън, в чуждестранни универ-
ситети, се поддържа интересът към славистиката, и 
специално към българистиката. Не говоря само за кон-
гресите по българистика, които периодично се провеж-
дат. „Дом Витгенщайн“ във Виена е едно от средищата, 
които подкрепят нашите слависти, още повече че в Ав-
стрия има сериозна школа по славистика. Провежданите 
в Българския културен център кръгли маси с научни дис-
кусии, интердисциплинарни конференции за студенти и 
докторанти, изложби помагат за популяризиране на пис-
меното ни наследство. Прави впечатление, че близо 10 
години тук системно се поддържа интересът на студен-
тите към българския език. На мен ми се струва, че това 
трябва да се поощрява.

Чл.-кор. проф. Аксиния Джурова,  
председател на фондация „Дуйчеви“:

Тежестта на научни форуми като този във Виена, станал 
традиционен в последните 10 години, за популяризиране на 
българския език и литература е голяма. Мястото е изключи-
телно – и като топос , и като център, свързан с развитието 
на българската култура по света. Срещите си във Виена с 
колеги българисти от различни краища на Европа превръща-
ме в празник. Тук споделяме вълненията си като преподава-
тели и учени изследователи, тук намираме съпричастност 
за това, което ни вълнува. Не е пресилено, ако нарека неза-
менима функцията на ежегодните българистични форуми 
в „Дом Витгенщайн“. Участието на лектори българисти от 
чуждестранни университети заедно със студентите им, 
дискусиите по докладите им дават ценна информация на все-
киго от нас. Дават ни нови насоки, изправят ни пред предиз-
викателства. Лекторите по български език в чуждестранни 
университети работят в различна среда, невинаги от най-
благоприятните. 

Какъв е интересът на младите хора към българистиката? 
България отдавна се е заявила на културната карта на Евро-
па и на света. Заели сме сериозно ниво, което е много добра 
база, завоювана от нашите учители още през XIX и началото 
на XX век. Имаме традиции в усвояването на чужди културни 
пространства чрез българистиката. Лекторите са изправе-
ни пред сериозна конкуренция с колегите, преподаващи чужди 
езици в даден европейски университет. Това е добра конкурен-
ция, в която всеки трябва да промотира своята страна, език, 
култура, история. Да ги представи привлекателно, да привле-
че интелекта на студентите. В този смисъл, България дава 
широк хоризонт със своята балканска, славянска, европейска и 
леко ориенталска култура. В редица страни това би могло да е 
много привлекателно за студенти, учени и преподаватели от 
сферата на хуманитаристиката. 

Прави се много и за практическото усвояване на българ-
ския език от чуждестранни граждани. Популярни са летните 
семинари на Софийския и на Великотърновския университет. 
България е под 7 милиона, време е да мислим за езика си като за 
микроезик. Трябва да се полагат сериозни, целенасочени усилия 
за популяризирането му. Не бива да си затваряме очите и да 
смятаме, че ще се възпроизведе културата ни. Ще посоча една 
добра политика на Словения да запази и разпространява език и 
култура. Те създадоха Институт за словенистиката в чужби-
на. Убеден съм, че и България трябва да създаде такъв научен 
и културен институт – за българистиката зад граница.

Д-р Григор Григоров, лектор  
в Сегедския университет – Унгария:

„Дом Витгенщайн“ наистина е европей-
ски център на българската култура, на 
българската хуманитаристика. Събития 
като днешното са изключително важни, 
още повече когато са регулярни и могат да 
се поставят дългосрочни теми, по които 
да са се подготвили определени хора, да се 
дискутира. Всъщност това е начинът, по 
който съществува хуманитарната мисъл, 
хуманитаристиката, като цяло – да си на-
мира домове, в които да се срещат хората и 
да създават събития.

Жестове като българистичните срещи, 
които се провеждат близо 10 години в „Дом 
Витгенщайн“ във Виена, са много важни. 
Няма какво да се лъжем, в последните го-
дини българистиката не е твърде добре 
поставена в европейските университети. 
Може да се каже същото и за славистика-
та като цяло. И това, че се обръщаме към 
лекторатите по български език, литера-
тура и култура в чуждестранните уни-
верситети, е изключително ценно. В тях 
преподавателите са с опит в работата 
със студентите и са в достатъчно силна 
творческа възраст, за да продължат да 
оказват въздействие върху тях. Препода-
вателската общност, позиционирана в дъл-
бочината на времето, винаги е в състояние 
да задвижи емоцията, интереса на млади-
те хора. Тезата е много проста – без добри 
преподаватели няма и интелектуално ан-
гажирани студенти. Интердисциплинарни-
ят научен форум е начин да се работи, да 
се споделя опит. През годините опитът на 
лекторите е различен – имали са предизви-
кателства с много студенти, а днес сту-
дентите българисти не са многобройни. 
Защо така се е случвало преди, а защо сега 
се случва по друг начин? Общ е спадът на 
интереса към хуманитаристиката. И това 
е предизвикателство, срещу което можем 
и трябва да се съпротивляваме. 

Проф. Валери Стефанов,  
СУ „Климент Охридски“:
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Измерения на 
свободата. 
Българската 
история и 
култура през 
вековете“ е 

темата, която избра за новото 
си издание Международ-
ната интердисциплинарна 
конференция за студенти и 
докторанти. За осма поредна 
година Българският култу-
рен институт „Дом Витген-
щайн“ – Виена, е домакин на 
научен форум, в който учени, 
академични преподаватели, 
студенти и докторанти от 
европейски университети 
споделяха опит, обсъждаха 
вижданията си в разпростра-
нението на българистиката. 

Виена е отново  
на българска вълнђ
Учени, академични преподаватели, студенти от европейски 
университети посвещават дискусиите си на българистиката

Участие със свои студенти 
взеха и преподаватели от 
лекторатите по български 
език, литература и култура 
в университетите на Виена, 
Дъблин, Кьолн, Мелитопол, 
Будапеща, Атина, Белград, 
Сегед, Неапол, Венеция, 
Болоня... 

Организатори на форума 
са лекторатът по български 
език, литература и култура 
към Славянския семинар на 
Университета „Алберт Луд-
виг“ – Фрайбург, Германия, 
„Дом Витгенщайн“ – Виена, 
и Пловдивският университет 
„Паисий Хилендарски“.

Национално издател-
ство за образование и наука  
„Аз-буки“ отново е парт-
ньор на инициативата.

В рамките на конферен-
цията студенти и докторан-
ти – на живо или онлайн, 
представиха доклади по 
проблеми на литературозна-
нието, лингвистиката, фолк-
лора. „Свобода и свободен 
в българската и унгарската 
фразеология“ е темата на 
Тимеа Тот и Ана Ракоци, 
студенти в университета 
ELTE – Будапеща. „Пъту-

ващите българи – поглед 
от митницата“ представи 
Илдико Балас от Сегедския 
университет, а колегата ѝ То-
маш Ренц разви идеите си за 
„Българската идентичност и 
междукултурната комуника-
ция на унгарците с българи“. 
„За двата италиански прево-
да на романа „Под игото“ от 
Иван Вазов. Сравнителен 

анализ“ на Мария Карабо-
бова от Университета „Ори-
ентале“ – Неапол, безспорно 
привлече вниманието на 
българистите.

„Пръст в раната“, свързана 
със световната пандемия от 
коронавируса, поставила 
света в неочаквана среда, 
сложи Ирина Стоматопулу 
от Атинския университет с 

разработката си „Дигитали-
зацията на учебния процес: 
попкултурата и интернет в 
преподаването на български 
език като втори“. 

Научни доклади пред-
ставиха и докторанти от 
ЮЗУ „Неофит Рилски“,  
СУ „Климент Охридски“, 
ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Дните на конференцията 

бяха белязани и с впечатля-
ващо събитие – откритата 
от проф. Валери Стефанов 
изложба, посветена на Петко 
Славейков и превода му на 
Библията. Автори на исто-
рическата част на изложбата 
са проф. Аксиния Джурова и 
проф. Вася Велинова от Цен-
търа за славяно-византийски 
проучвания „Иван Дуйчев“.

„Дом Витгенщайн“ във Виена отново е център на дебати за бъдещето на българистиката
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Учениците от БУ „Иван Вазов“ редовно изнасят концерти с българска народна музика

Тони МАРИНОВА

Каузата на  тра -
диционните ни 
работилници за 
мартеници тази 
година е да под-
помогнем лече-

нието на 10-годишната Ромина 
Нончева от моя роден град Стара 
Загора.“ Това споделя за „Аз-
буки“ Валентина Стефанова, 
ръководител на Първо българско 
училище „Иван Вазов“ в Арма, 
Северна Ирландия. – Миналия 
февруари тя е диагностицирана 
с остра миелоидна левкемия. 
Преминала е през пет курса на 
химиотерапия, а сега е в Герма-
ния, където предстои трансплан-
тация на стволови клетки. Преди 
мартенския базар поставихме 
кутии за събиране на средства 

от името на асоциация „Българ-
ска култура и образование“ във 
всеки клас, както и пред входа на 
училището. Помолихме всички 
български магазини и еднолич-
ни търговци да ни подкрепят, 
като също набират дарения за 
лечението на Ромина. Всичко, 
което успяваме да съберем, пре-
веждаме по сметката на нейната 
майка Деяна Нончева и искрено 
се надяваме да помогнем.“

ПБУ „Иван Вазов“ отваря 
врати през септември 2015 г. 
Първите ученици са едва 15 
деца. С тях работят трима ква-
лифицирани преподаватели. 
Днес в него се обучават над 
180 деца и ученици, а учите-
лите и асистентите са вече 13.  
То е известно с онлайн обучение-
то на учениците по фолклорно 
пеене и свирене на български 
народни инструменти. 

„И сега поддържаме тези из-
вънкласни занимания, както и 
народни танци. Имаме драмати-
чен и арт клуб, но ни става все 
по-трудно, защото разполагаме 
с ограничени места в класните 
стаи. Налага се да намалим 
приема или да разкриваме по 
втора паралелка, за да обхванем 
желаещите да изучават българ-
ски език. От октомври досега 
имаме поне 25 нови заявки“, 
казва Валентина Стефанова.  
И уточнява, че съветва роди-
телите да запишат децата си 
от септември. Така те могат да 
минат през целия курс на обу-
чение, след като се види какво е 
нивото им по български, история 
и география.

След избухването на панде-
мията преди две години Българ-
ското училище в Арма остава без 
сграда и се налага да използва 

четири офис помещения, оборуд-
вани напълно като класни стаи, 
и една малка конферентна зала. 
Обучението се провежда при-
съствено и хибридно в събота 
на три смени и дистанционно 
през работните дни, за да успя-
ват учителите да предадат целия 
материал. Хибридното обучение 
помага най-вече на децата, които 
идват на училище от съседните 
градове. Но то е доста по-трудо-
емко за учителите, които трябва 
да се подготвят, за да предадат 
материала по подходящ начин за 
всички ученици – и присъствено, 
и онлайн. Отделно от това имат 
и изнесени дистанционни часове 
през седмицата в понеделник, 
вторник и четвъртък вечер. 

„В обединена община Арма-
Банбридж и Крейгавън българ-
ската диаспора е най-голяма, но 
при нас са записали децата си не 
повече от 10%. Семействата пред-
почитат да си почиват в събота, 
вместо да се ангажират с още един 
учебен ден. Защото ние не сме 
клуб или кръжок, а провеждаме 
по 6 учебни часа за по-големите 
и 5 часа за началния курс. Зани-
манията в трите ни детски групи 
и подготвителната паралелка за 
деца между 3 и 6 години са по 
4 учебни часа – разказва моята 
събеседничка. – Имаме ученици 
от I до XI клас. В началото на 
учебната година имахме две два-
найсетокласнички, които наскоро 
се завърнаха в България“, разказва 
Валентина Стефанова.

Затова ръководителят на Бъл-
гарското училище в Арма об-
мисля вариант за присъствено 
обучение и в неделя. Вариант е 
и да се отвори филиал на учили-
щето в друг район на Арма, който 
може да е само детска градина 
или начално училище. Затова има 
достатъчно деца. Притеснява я 
намирането на помещения, учи-
тели, а също и финансирането. 

В Българското училище в 
Арма ползват услугите и на 
трима асистенти, защото почти 
във всяка паралелка от I до VI 
клас имат и деца със специални 
образователни потребности – 
предимно с аутизъм и дислексия. 
Асистентите им помагат и рабо-
тят индивидуално с тях, защото 
те имат различни нужди. Учеб-
ният материал се адаптира в за-
висимост от възможностите им.

Мартенички 
с кауза
БУ „Иван Вазов“ в Арма, Северна 
Ирландия, е известно с онлайн 
обучението по български фолклор

„Български пощи“ ЕАД обявява 
началото на националния етап на 
51-вия международен епистоларен 
конкурс за млади хора на Всемир-
ния пощенски съюз и ЮНЕСКО. 
Темата тази година е „Напиши 
писмо до влиятелен човек, за да 
му обясниш защо и как следва да 
се предприемат действия за борба 
с климатичните промени“.

В Конкурса могат да вземат 
участие единствено деца на въз-
раст от 9 до 15 години. Междуна-
родното бюро на ВПС не приема 
съчинения, изпратени директно 
до тях, от училища или физически 
лица и допуска за участие във фи-
налното състезание само по едно 
писмо от страна членка.

Всеки участник предоставя 
попълнена декларация-съгласие 
от родителите. Образец има на 
сайта на Дружеството – раз-
дел „Новини за клиенти“. Из-
исква се съдържанието на съ-
чинението да отговаря на пос- 

т а в е н ат а 
тема. Ав-
торът  на 
с ъ ч и н е -
нието да 
бъде на определената възраст. 
Съчинението не бива да съдържа 
повече от 800 думи. Клеймото на 
писмото да бъде не по-късно от 25 
март 2022 година. Съчиненията 
се изпращат на адрес: до РУ на 
„Български пощи“ ЕАД, за 51-ви 
епистоларен конкурс.

Писмото, класирало се на първо 
място на национално ниво, ще 
бъде преведено и изпратено до 
ВПС за участие в 51-вия меж-
дународен епистоларен конкурс. 
Всички други отличени творби 
ще получат грамоти. Три от тях, 
съответно на първо, второ и трето 
място, ще бъдат наградени с пода-
ръци. При наличието на по-голям 
брой творби с високи литературни 
качества ще има и поощрителни 
награди. 

Напиши писмо  
до влиятелен човек През март камерната зала на Концертен комплекс 

„България“ се оглася от изключително пъстра и инте-
ресна програма. 

Началото поставят студенти от НМА „Панчо Влади-
геров“ и ученици от музикалните училища в страната. 
Те участват в музикалния маратон „Обичам българ-
ската музика“. Пианистът Ромео Смилков представя 
втория рецитал от цикъла „Клавирните вариации по 
В. А. Моцарт“. Форматът камерни концерти „Музика 
без граници“ по идея на Държавната опера – Стара 
Загора, включва рецитал на тенора Ивайло Михайлов. 
Той представя „Песните на Пучини“ под съпровода на 
Деница Петрова – пиано.

Солистите на квартет „София“ радват своите почита-
тели с изпълнение на Струнен квартет №15 от Бетовен и 
Струнен квартет №5 от Марин Големинов. Вокален със-
тав „Импресия“ и пианистът Янко Маринов представят 
„Италия – любов завинаги!“ с творби от Монтеверди, 
Вивалди, Респиги, Бузони и други.

Цигуларката Даниела Ризова, пианистката Евгения 
Симеонова и валдхорнистът Юрий Ризов са подгот-
вили пъстра програма с произведения на български и 
чуждестранни композитори. 

„Мразя музиката, но обичам да пея“ е вторият за 
месеца концерт от програмата „Музика без граници“. 
Участват сопраното Русалина Мочукова, пианист-
ката Деница Петрова и четецът Светла Тодорова. За 
програмата са подбрани песни от Чайковски, Щраус, 
Рахманинов, Бърнстейн и др. 

Музика без край
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Анелия ВРАЧЕВА  
По материали  

от чуждестранния 
печат

Какво пред-
с т а в л я в а 
Нобелова-
т а  н а г р а -
да, всички 
знаят. Това 

е висшето отличие за про-
бив в науката. Но същест-
вува още и т.нар. Иг-Нобел 
(на английски: Ig Nobel 
Prize, от игра на думи: 
ignoble – низък, позо-
рен), известни също като 
Антинобелови награди 
или Шнобелови награди, 
пародия на Нобеловите.  
С тях се отличават трудове 
(по-често на истински уче-
ни, но понякога и на техни 
псевдоколеги), които за- 
бавляват със своята без-
смисленост, дори абсурд-
ност.

Първите Шнобелови  
награди са връчени за  
„Опити, които не могат 
или по-добре да не бъ-
дат повтаряни“. Първона-
чално са давани в Маса-
чузетския технологичен 
институт, а по-късно – в 
Харвардския универси-
тет. Наградите се при-
съждат от американското 
хумористично списание 
„Анали на невероятни 
изследвания“ (Annals of 
Improbable Research – 
AIR). Отличията са в раз-
лични категории: иконо-
мика, физика, литература, 
медицина и др. 

Броят области, в които 
се присъжда Шнобело-
ва награда, може да се 
променя. Победителите 
в номинациите получа-
ват парична награда –  
10 трилиона зимбабвий-
ски долара, което по курса 
прави цял американски 
долар. Символична сума, 
която кара хората да се 
усмихнат, а след това и 
да се замислят – какъвто 
пробивът, такава и на-
градата. Между другото, 
връчват се от носители на 
самата Нобелова награда 
по физика.

Според Марк Абрахамс 
– създателя на Шнобело-
вата награда, целта ѝ е 
привличането на хората 
към сериозната наука чрез 
създаване на шеговити и 
нелогични изобретения. 
Но се оказва, че не всички 
са безполезни.

Церемонията
Атмосферата в залата 

напомня шумен купон, 
летят хартиени самолет-
чета. На лауреата се дават 
60 секунди да представи 
изобретението си. Ако 
не успее, осемгодишно 
момиченце прекъсва реч-
та му със: „Скууучноо!“. 

Световни награди за… 
остроумие и нелепост
Отличията се връчват на специална церемония от истински  
Нобелови лауреати

Самата награда представ- 
лява медал от фолио и 
сертификат, подписан от 
трима Нобелови лауреа-
ти. Отличието се връчва 
от истински носители на 
Нобелова награда, които 
носят клоунски нос и бу-
тафорни очила.

Ето и някои от най-
остроумните и забавни 
открития, удостоени с 
Шнобелова награда.

Бягащ будилник
Награда в номинация 

„Икономика“ получава 
випускничката на Мазачу-
зетския технологичен ин-
ститут Гаури Нанда. Само 
за три дни тя изобретява 
прототип на будилник на 
колела, който при включ-
ване започва да се движи 
из жилището в различни 
посоки. За да го изключи, 
човек трябва да стане от 
леглото и да го улови. 
Устройството е защитено 
от удари, което го прави 
удобно за многократно 
използване.

Летяща жаба
Необичайно изследване 

провеждат Андрей Гейм, 
роден в СССР, и англича-
нинът Майкъл Бери – член 
на Националната акаде-
мия на науките на САЩ. 
Същността на техния труд 
е да накарат жаба да лети с 
помощта на магнити. През 
2000 г. Андрей и Майкъл 
получават Шнобелова на-
града за физика.

А през 2010 г. Гейм със 
свой ученик са удостоени 
с истинска Нобелова на-
града в същата област за 
получаването на графен 
– модификация на въгле-
рода, основа за сензорните 
екрани, светлинните и 
слънчевите батерии. Така 
че Андрей Гейм е първият 
в историята, получил две-
те награди – от Шнобел до 
Нобел е само една крачка.

Устройство срещу бъб-
ривост

Изследователите от 
Япония Кадзутака Ури-
хора и Кодзи Цудида са 
изобретили интересна 
джаджа за любителите 
да приказват в работно 
време. Приборът има ми-
крофон, чрез който се за-
писва речта на бъбривеца, 
и тонколона, чрез която 
тя се възпроизвежда, но 
със закъснение. Така мно-
гословният служител се 
обърква и му е трудно да 
продължи словоизлияние-
то си. Откритието полу-
чава Шнобелова награда 
в номинация „Акустика“ 
за 2012 г.

Уникална Менделеева 
таблица

Всеки химик ще оцени 
това изобретение. Зна-
менитият колекционер 
от Илинойс Теодор Уирт 

Грей получава Шнобел 
по химия за 2002 г. Той 
реализира идеята си на 
маса с клетки, в които са 
поставени химически еле-
менти, съответстващи на 
Периодичната система на 
Менделеев. Авторът смята 
да цифровизира образците 
и да създаде 3D модел.

Необичайна система 
против кражба на авто-
мобил

Радикален метод за бор-
ба с автоджамбазите са 
измислили Карл Фурие 
и Мишел Уонг от Южна 
Африка. Тяхната охрани-
телна система представ- 
лява огнемет, вграден в 
долната част на шасито 
(под праговете). Педалът 
за активация е изведен в 
салона. Предполага се, че 
при опит за кражба систе-
мата ще обвие престъпни-
ка с драконовски пламък. 
През 1998 г. инженерите 
стават почетни лауреати 
на Шнобел за мир.

Устройство за облекча-
ване на раждането

Семеен патент през 
1965 г. получават Шарлът 
и Джордж Блонски. Из-
обретението им предиз-
виква смесени чувства. 
Според съпружеската 
двойка центробежната 

сила облекчава процеса 
на появата на бебето на 
бял свят. Същността на 
действието на устрой-
ството е следната: жената 
е фиксирана върху стол, 
който се върти с голяма 
скорост. На мястото, от-
където трябва да изпадне 
бебето, има мрежа с кам-
банка, за да не се пропусне 
моментът. През 1999 г. 
семейство Блонски полу-
чават Шнобел в областта 
на здравеопазването.

През 2014 г. е създаден 
прототип на устройството 
в Дъблин. За съжаление 
(или за щастие,) изпита-
нията се провалят.

Агрегатни състояния 
на котка

До необичайното умо-
заключение стига френ-
ският учен Марк Антоан 
Фардин. Котките могат да 
се намират едновременно 
в две физически състо-
яния – твърдо и течно. 
Опирайки се на определе-
нието за твърдо (има пос- 
тоянен обем), течно (под-
държа постоянен обем) 
и газообразно (запълва 
всеки обем), Марк пред-
лага следната хипотеза. 
С възрастта втечняването 
на котките се повишава 
и възрастните се разти-

чат по-бързо от малките 
котенца, а най-старите 
теоретически могат да 
преминат в газообразно 
състояние.

През 2017 г. е проведено 
тържественото връчване 
на награда за неговия труд 
„За реологията на котки-
те“, в който той доказва 
необичайните физически 
свойства на пухкавите 
писани.

Обратно варене на 
яйца

Група учени от САЩ 
и Австралия през 2015 г. 
правят пробив в областта 
на химията – откриват 
начин за ренатурация 
(възстановяване) на бел-
тъка. Процесът е след-
ният: след 20-минутно 
варене на яйца през че-
рупката вкарват урина. 
В резултат на химическа 
реакция белтъкът се въз-
връща в първичното си 
състояние. За постигане 
на максимално възста-
новяване учените поста-
вили яйце във въртящ се 
под 45-градусов наклон 
стъклен съд. 

Самите автори смятат, 
че този метод може да пос-
лужи при производството 
на хранителни продукти 
и медицински препарати.

Метод за диагностика 
на апендицит

През 2015 г. Английска-
та медицинска колегия и 
Хелън Ашдаун получават 
Шнобелова награда в но-
минацията „Диагностична 
медицина“. Резултатите от 
изследванията показват, 
че пациенти с апендицит 
реагират по-болезнено от 
тези без апендицит при 
друсането на линейката 
през „легналите полицаи“. 
Според медиците колкото 
по-силни са болките при 
преодоляване на препят-
ствията, толкова по-голя-
ма е вероятността от остър 
апендицит. 

Сутиен противогаз
Ук р а и н к а т а  Е л е н а 

Боднар получава Шнобе-
лова награда през 2009 г. в 
областта на здравеопазва-
нето за сутиен противогаз. 
При замърсяване на възду-
ха сутиенът лесно се пре-
връща в противогаз. През 
2010 г. всички лауреати на 
Шнобел получават по ек-
земпляр от изобретението.

На Шнобеловата награ-
да са посветени и книги, 
като например „Приложна 
наука. Из тайните архиви 
на Шнобеловата награда“ 
в два тома с автор Марк 
Бенеке. Ако смятате, че 
науката е скучно занима-
ние за зубрачи и досадни 
умници, тази книга е за 
вас. Немският биолог кри-
миналист Бенеке от години 
изпълнява поръчение на 
Шнобеловия комитет да 
търси научни изследвания, 
които първоначално пре-
дизвикват смях, но в края 
на краищата ни карат да се 
замислим. 

Книгата излиза през 
2011 г. В първия том мо-
жете да научите защо 
студентите, които хър-
кат, се учат по-зле, и че 
чувството за хумор не се 
предава по наследство. Как 
с десерта можете да пос- 
тигнете тишина в столова-
та. Защо мечките гризли 
се страхуват от газираната 
вода… Това са само малка 
част от откритията, пред-
ставени в изданието.

Във втория том авто-
рът продължава да търси 
забавни и удивителни из-
следвания, претендиращи 
за Шнобелова награда. Ще 
научите защо спагетите 
винаги се чупят не на две 
равни части, а на три, че-
тири или пет. Знаете ли 
колко кадъра трябва да 
направите, за да не изле-
зе никой на снимката със 
затворени очи? Или защо 
хората с татуировки правят 
по-често секс от другите? 
Отговорите на тези и на 
други любопитни въпроси 
недвусмислено доказват, че 
науката наистина е забавна!

Далеч преди избухването на ковид кризата родената в Украйна д-р Елена Боднар 
печели през 2009 г. една от наградите Ig Nobel за идеята си дамските сутиени  

да бъдат използвани при нужда като маски за филтрация на въздуха.  
Тя създава и специален модел за пазара
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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

Н
а 

ст
р.

 2
0

Н
а 

ст
р.

 5

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.

П

крайна сметка, астрономи-
те може да не са открили 
знак за първите звезди на 
Вселената, показва нов екс-
перимент, който не откри-
ва следи от „космическата 
зора“. През 2018 г. изследо-
вателите твърдят, че едва 
доловим знак в радиовълни-
те от началото на истори-
ята на Вселената разкрива 
ерата, когато са се включи-
ли първите звезди, извест-
на като космическа зора. 
Но първият експеримент 
за тестване на заключени-
ята на това изследване не 
открива никакви признаци 
от тези ранни звезди, съ-
общават учените в Nature 
Astronomy. Точно след Голе-
мия взрив преди около 13,8 
млрд. години Вселената е 
гореща яхния от материя. 
Звездите вероятно не са 
светнали до поне 100 мили-
она години по-късно – слабо 
проучена ера на Космоса. 
Намирането на признаци на 
първите лъчи звездна свет-
лина би допълнило истори-
ята на космическия произ-
ход. Така че твърдението 
от 2018 г. за точно опреде-
ляне на тези най-ранни от-
блясъци, от експеримента 

EDGES в австралийската 
пустош, предизвика доста 
спорове.

„Това определено развъл-
нува цялата ни общност“, 
казва радиоастрономът 
Саураб Сингх от Раманския 
изследователски институт 
в Бангалор, Индия. Изследо-
вателите съобщават, че са 
открили спад в определени 
дължини на радиовълните 
– знак за светлина от пър-
вите звезди, взаимодейст-
ващи с околния водороден 
газ. Но резултатът бързо 
предизвика скептицизъм, 
тъй като спадът е по-дъл-
бок от очакваното. За да 
разберат дали намекът за 
първата звездна светлина 
е бил реален, учените ще 
трябва да направят повече 
измервания.

На Земята радиовълните 
идват от различни източни-
ци, които трябва да бъдат 
внимателно отчетени, за 
да разкрият по-финия сиг-
нал от космическата зора. 
Неправилното разбиране на 
тези други източници на 
радиовълни може да доведе 
до неотчетена експеримен-
тална грешка, която може 
да даде неверни резултати.

ри бърз прилив на допамин 
мишките започват да съну-
ват. В мозъците на гриза-
чите химическият прате-
ник предизвиква сън с бързо 
движение на очите, или REM 
(rapid eye movement). Той е 
един от четирите стадия, 
през които мозъкът пре-
минава по време на сън, 
съобщават изследователи 
в Science. По време на но-
щен сън хората и другите 
животни преминават през 
няколко фази на сън, наре-
чени не-REM сън и REM – 
етап, при който обикновено 
има ярки сънища. Но това, 
което причинява тези пре-

ходи, е мистериозно, казва 
неврологът и изследовател 
на съня Томас Скамел от 
Harvard Medical School. Тези 
нови резултати са едни от 
първите, които показват 
задействане на смените, до-
пълва той. Разбирането на 
тези преходи може, в крайна 
сметка, да посочи начини 
за лечение на нарушения на 
съня при хората.

Някои нервни клетки, 
намиращи се в част от мо-
зъка на мишката, наречена 
вентрална тегментална 
област, могат да изпомпват 
допамин – вещество, свър-
зано с удоволствието, дви-

жението и ученето, наред 
с други неща. Тези клетки 
доставят допамин на амиг- 
далите – две бадемовидни 
структури дълбоко в мозъ-
ка, които са тясно свързани 
с емоциите. Използвайки 
молекулярен сензор, който 
може да каже точно кога 
и къде се освобождава до-
памин, неврологът Такеши 
Сакурай от Университета в 
Цукуба в Япония и колегите 
му установяват, че нивата 
на допамин се повишават 
в амигдалите точно преди 
мишките да преминат от 
не-REM към REM сън.

След това изследовате-

лите връщат мишките в 
REM фазата, като с помощ- 
та на лазери и генетични 
техники контролират тези 
нервни клетки, произвеж-
дащи допамин – метод, 
наречен оптогенетика. 
Стимулирани от светлина, 
нервните клетки освобож-
дават допамин в амигдали-
те, докато мишките са в 
не-REM сън. След това те 
преминават в REM сън по-
рано, отколкото обикнове-
но – средно за около две ми-
нути вместо осем минути 
при контролна група мишки, 
които не са стимулирани да 
освобождават допамин.

В
Следи от ранната Вселена

ктоподите, живеещи в дълбокото море 
край бреговете на Калифорния, се раз-
множават много по-бързо от очаквано-
то. Животните снасят яйцата си близо 
до геотермални извори, а по-топлата 
вода ускорява ембрионалното развитие, 
съобщават изследователи. Тази впечат-
ляваща репродуктивност означава, че 
майките на октоподите мътят по-малко 
от две години, вместо смятаните досе-
га 12. През 2018 г. учени, работещи край 
бреговете на Калифорния, откриват хи-
ляди дълбоководни октоподи (Muusoctopus 
robustus), събрани на участък от 
морското дъно на около 3200 метра  
под повърхността. Много от животните 
с размер на грейпфрут са женски, които 
мътят яйца, което накара изследовате-
лите да нарекат мястото Градина на ок-
топодите.

Но с температурата на водата, коя-
то се движи около хладните 1,6° по Цел-
зий, растежът в тази градина се пред-
вижда да бъде спокоен. При октоподите 
ембрионалното развитие има тенден-
ция да се забавя при ниски температу-
ри, казва морският еколог Джим Бари от 
Института за изследване на аквариума 
в Монтерей Бей в Мос Лендинг, Кали-
форния. „Когато стане много студено, 
почти до нула, тогава периодите на 
разплод стават наистина дълги.“ Ре-
кордът за най-дълъг период на разплод 
се държи от различен вид октопод, жи-
веещ в по-топла вода. М. robustus, про-
цъфтяващ в мразовитите дълбини на 
Октоподовата градина, следователно 
е сериозен претендент да грабне тази 
титла, казва Бари. „Ако погледнете 
прогнозирания му период на разплод при 
1,6°C, той е над 12 години.“

О
Градината  
на октоподите

Сънят на мишките
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геологичната ера хадея, започнала преди 4,6 милиарда години, която предхожда архайската 
ера. Химическото неравновесие в АХТО е било много по-голямо от това днес, защото в ат-
мосферата е имало хиляда пъти повече СО2 и много по-високи концентрации на СО2 в океана. 
При контакт на СО2 с Н2 се създава неравновесие и потенциал за органичен синтез. 

6. Хипотезата за ЛУКА (последният универсален общ родоначалник на всички живи 
организми на Земята) се основава на три общи ключови характеристики на клетките от 
бактериите до човека: 1) Универсалност на генетичния код, който кодира изграждането 
на полипептидните вериги в рибозомите. 2) Съхраняване на структурата и функциите на 
биомолекулите – аминокиселини, белтъци, липиди, въглехидрати, ензими, нуклеинови кисе-
лини. Такива са и молекулите реликви, структурно свързани с РНК – коферментите в кле-
тъчния метаболизъм (АТФ, ГТФ, НАД, ФАД, АМФ), които представляват модифицирани РНК 
нуклеотиди. 3) Разграждане на увредени или грешно изградени белтъци в протеазомите на 
цитоплазмата и ядрото, за да може клетката да ги използва при синтез на нови белтъци 
(Becerta et al. 2007).

Освен методите на химията, физиката, геологията и биологията за разгадаване на 
химичната и биохимичната еволюция в симулирани условия на ранната Земя еволюционните 
биолози използват и  откритията в структурата на геномите, компютърното моделиране 
и методите на молекулярната филогенетика. С помощта на филогенетична реконструкция 

се установяват еволюционните взаимовръзки между специфичните гени, споделяни от много 
видове организми, въз основа на секвенциите на нуклеотиди в ДНК и РНК. (Филогенията е 
наука за историческото развитие на организмите, която отразява родствените им взаи-
мовръзки).

Успехите на геномиката (клон от молекулярната биология, изследващ структурата, 
функцията, еволюцията и картографирането на геномите) откриват ново поле за изслед-
ване на сложните взаимовръзки в огромното много-образие на организмовия свят. Чарлз 
Дарвин създава първото филогенетично дърво на живота и нарича еволюцията descent with 
modification (произход с модификация), с което изразява идеята за изменението на видовете 
с времето и възникването на нови видове, споделящи общ родоначалник. Родителите пре-
дават своите признаци на поколението с изменение, но се запазват някои общи признаци, 
които показват родството помежду им. През цялото развитие на организмовия свят има 
една нишка, която се запазва неизменна и свързва общия родоначалник с днешните органи-
зми. Това е генетичната непрекъснатост на живота. Смъртта е неизбежна, а животът е 
възможност и затова по-дълбокото навлизане в същността на живота води до по-успешни 
действия за неговото опазване. Тръгвайки по тази генетична нишка, еволюционните био-
лози се стремят да стигнат до ЛУКА – последния универсален общ родоначалник на всичко 
живо и на самите нас, който е оставил следи за своето съществуване в строматолити 
(вкаменелости, образувани от натрупване на отложения от микроорганизми). . Учените 
търсят  началото, което в продължение на милиарди години се е модифицирало чрез мута-
ции, естествен отбор, генетична дивергенция и адаптация, продължава днес и вероятно ще 
продължи и в бъдеще.

Изследването на геномите предлага нови прониквания в появата на живота, в исто-
рията на микробната генетика и във връзката между прокариоти и еукариоти. При изграж-
дането на еволюционното дърво на живота предимство има вертикалният генен транс-
фер (ВГТ) (предаване на гени от поколение на поколение). При разкриването на процесите  
в зараждането на живота на преден план излиза хоризонталният генен трансфер (ХГТ).  
И двата вида генен трансфер създават изменчивост, улесняват действието на естествения 
отбор и са се запазили и до днес. Те са в основата на биологичната еволюция. При хоризон-
талния генен трансфер ДНК се пренася между различни геноми – между различни биологични 
видове, например между прокариоти и еукариоти, както и между трите ДНК, съдържащи 
органели в еукариотите – ядро, митохондрии и хлоропласти (Cooper 2017). Големите еволю-
ционни скокове са ставали, когато прокариоти и еукариоти смесват гени в ендосимбионтно 
събитие. Гените плуват между различните организми по различен начин чрез ХГТ, променят 
генотиповете и честотата на алелите, а те, от своя страна, се отразяват на скоростта 
на еволюционния процес.

Пълния текст четете в „Обучение по природни науки и върхови технологии“,  
кн. 3, 2021 г.
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Откъс от „Читалищни народни 
университети“ 

Пенка Цонева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Въведение
Изследването е свързано с един от основните прин-

ципи за развитие на образованието в Република България 
през следващите 10 години – продължаващото образова-
ние, обучение и учене през целия живот. Реализацията на 
този принцип е в пряка връзка с народните читалища, 
които в продължение на 165 години генерират достъп-
но образование за различните категории население, а в 
настоящето получават своето заслужено международно 
признание за съхраняване и развитие на българската кул-
турно-образователна традиция. 

Целта на изследването е да открои генезиса, об-
щото и особеното в отделните етапи от развитието 
на най-висшата форма на читалищно образование – чи-
талищните народни университети, и да изведе техните 
непреходни във времето образователни практики. За ре-
ализирането ѝ приоритетно се използват документални-
ят, фактографският, биографичният, хронологическият 
и херменевтичният метод. Проучването е базирано на 
исторически извори, съдържащи сведения, факти и данни 
за събития, процеси и личности на читалищното образо-
вание в България.

Създаване на читалищните народни универ-
ситети

Идеен проект. Идеята за читалищните народ-
ни университети (ЧНУ) се появява в публичното прос-
транство през 1912 г. и е свързана с името на видния 
български учен, писател, държавен и обществен деец, 
първостроител на Читалищния съюз и негов първи пред-
седател – Иван Д. Шишманов (1862 – 1928). Той теоретич-
но обосновава и аргументира в продължение на 12 години 
(1912 – 1924) уникалната за българската действителност 
висша форма на читалищно образование – читалищен 

Читалищният 
народен 
университет – 
висша форма 
на читалищно 
образование

окисляването на железни минерали в присъствие на Н2S. Образуваните органични съединения 
се задържат върху минералната основа и създават зависим от сяра „повърхностен метабо-
лизъм“. Последица от този метаболизъм е изграждането на примитивни липиди от мастни 
или изопреноидни киселини, които изграждат липидна мембрана, свързана с минералната ос-
нова. Формира се полуклетка – от едната страна свързана с минералната основа, а от дру-
гата – с мембраната, която впоследствие нараства, обхваща съдържимото и го превръща в 
самостоятелна структура. Химичната еволюция, която се характеризира с образуване на 
нови структури с нови свойства и функции, преминава през биохимична (биокатализатори, 
метаболитни продукти, съединения с макроергични връзки) в биологична еволюция (генети-
чен контрол, мутации и естествен отбор). Най-ранните затворени структури са прото-
клетки, защото позволяват обмен на генетичен материал и много бърза ранна биологична 
еволюция (Hatten 2007). Първите „клетки“ са били липидни мехурчета (везикули, коацервати, 
липозоми). Наличието на амфипатични молекули (с хидрофобен и хидрофилен край), които се 
самоорганизират във везикули, дава основание да се предполага, че именно в тях рибозомна-
та РНК е еволюирала (Mansy еt al. 2008). Вероятно липозомите са модели на предклетъчни 
системи, които са изолирали ДНК от концентрациите на FeS и са запазили функцията ѝ 
като наследствена молекула. 

5. Хидротермалната хипотеза е издигната от У. Мартин и колектив (Martin & Russell 
2006). Нейните приноси са в изследване на нови (редокс) условия за произхода на живота, 
изясняване ролята на компартментализацията в химичната еволюция, обосноваване значе-
нието на диапазоните от температурни и рН граници, описание на възможните  изходни 
молекули и уточняване на времето и мястото в историята на Земята за протеклите съ-
бития (табл. 1, Б, Д). Тази хипотеза се основава на теорията на Питър Мичъл за хемиосмо-
тичния синтез на АТФ (1961), удостоена с Нобелова награда, и на откритията в геологията 
на океанското дъно (1977 г.). Редица учени поставят откритието на П. Мичъл в биохимията 
редом по значимост с откритията на Алберт Айнщайн, Вернер Хайзенберг и Александър 
Шрьодингер във физиката. Използването на протонен градиент е универсален механизъм за 
генериране на енергия и интегрална част от живота, подобно на генетичния код.

Откриването на алкалните хиротермални отвори (АХТО) на дъното на океаните  
представлява интерес за учени от различни области. Това са места с активна вулканична 
дейност и висока температура 150 – 324оС, при която е необходима специална апаратура за 
събиране на проби за изследване, изработена от титан, защото оловото се стопява. АХТО 
се образуват от смесването на фини частици на химични вещества (сулфиди) в геотермално 
загрятата до 400оС изригваща течност със студената морска вода. Сулфидите оцветяват в 
черно излизащия от земните недра фонтан, наподобяващ пушек, след което се утаяват. При 
изстиването веществата се втвърдяват и образуват структури, наподобяващи комин. Чер-
ните отвори („черни пушачи“) се образуват от железни сулфиди, а белите отвори – от барий, 
калций и силиций. Около отворите са създадени условия за невероятни форми на живот, по-
ради което са наречени биоотвори. Това предположение се оспорва – не черни пушачи, а кални 
вулкани са съдържали необходимите условия за възникване на живот (Cooper 2017; Brazil 2017).

АХТО създават възможност за компартментализация на химичните процеси. Стени-
те на тези компартменти съчетават две важни свойства за химическа еволюция: осигуря-
ват прегради и катализират химичните реакции. В геохимично оформените компартменти 
се концентрират изходните молекули за органичния синтез. Техните тънки минерални сте-
ни са изпълнявали ролята на мембрани за движение на йони, при което се създава електро-
химичен градиент. При преминаването на водород (респективно електрони) от система с 
по-нисък редокс-потенциал към система с по-висок редокс-потенциал се отделя свободна 
енергия (процесът е екзергоничен) (Kosekova et al. 2004). Химичните реакции при температу-
ри около 50 – 100°C в анаеробни условия са били термодинамично възможни. Освободената 
енергия с участието на каталитични йони е използвана за редуцирането на СО2 с водород 
и за синтез отначало на прости органични молекули, след това на самовъзпроизвеждащи се 
молекули и накрая – на клетки със собствени мембрани. Средата в АХТО е изобилствала на 
СО2 и на водород, образуван при серпентинизацията – химична реакция, която превръща 
безводните феромагнезиеви силикатни минерали в серпентини. В подводните земни недра се 
образуват пукнатини на дълбочина приблизително 3 km, където температурата достига 
до 150 – 200оС. Морската вода циркулира и когато преминава през тях, претърпява редокс-
реакция с Fe2+ до H2.

В ранната Земя са били налице необходимите предпоставки за геохимична и биохимич-
на еволюция: 1. Анаеробна атмосфера и наличие на газове (Н2, СО2, N2, H2S, SO2). 2. Донори на 
електрони (Н2, SO2, H2S, Fe2+, сулфиди, образувани при разтваряне на вулканичен серен диок-
сид във вода). 3. Акцептори на електрони: тривалентно желязо Fe (III), FeS , сяра, СО, СО2,  
NO/NO2. 4. Висока температура и налягане. 5. Естествени микрокомпартменти. 6. Нерав-
новесни условия и редокс-градиенти. 7. Концентрация на вещества за извършване на авто-
катализа и саморегулация. Тази обстановка е характерна за Хадейския океан – океан през 
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Хигиената като учебен предмет 
във възрожденското училище /  
Владимир Терзиев

ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО
Presentism as a Research Strategy 

in Modern History of Education / 
Leonid Vakhovskyi, Andriy 
Ivchenko, Tetiana Ivchenko

Правата на човека в обучението 
по история и цивилизации в VІІІ 
клас / Георги Якимов

Метод „хексагон“ в обуче-
нието по история / Красимир С. 
Кръстев

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Нов поглед върху социалната 

и културната история на ранния 
социализъм в Източна Европа / 
Добринка Парушева

Ново изследване за руското об-
ществено мнение към Балкански-
те войни / Светослав Живков

народен университет. Неговата цел е базиране на 
читалищното образование върху научна и широка со-
циална база и взаимодействието му с кооперациите, 
училището, професионалните и учителските съюзи, Ро-
дителско-възпитателския съюз, женските просветни 
дружества и Университета. 

Идейният проект за модернизиране на „старите 
читалища“ посредством уреждане на планомерни, широ-
комащабни народни четения и прерастването им в ЧНУ 
цялостно е развит от проф. Шишманов в трудовете му 
„Читалищният съюз и народните четения“, „Полза от 
науката и що принася читалището към нея?“, „Наложи-
телни реформи в читалищното дело“ и др. (Shishmanov 
1912, 203 – 204, 207; Shishmanov 1914, 28 – 29, 32 – 34; 
Shishmanov 1924.). В проекта си той сравнява и съще-
временно разграничава своя конструкт от аналози в За-
падна Европа и САЩ, заимства от опита на Стокхолм-
ския съюз за народни четения (Folkbildningsforbundet) 
относно организацията, материалното осигуряване и 
кадровото обезпечаване на публичните четения. Висо-
ко оценностява практиката на Народообразователния 
съюз (1912 – 1913) да се изнасят лекции от висококва-
лифицирани лектори (204) и лекторки (40 жени, госпожи 
и госпожици) „с най-разнообразни професии“ – „универ-
ситетски професори (много от тях членове на Акаде-
мията), гимназиални и народни учители и учителки, 
библиотекари, списатели и списателки, редактори, 
журналисти и журналистки, директори на музеи и ан-
тиквари, пастори и книжари, ала и кметове, лекари и 
лекарки, аптекари, юристи, адвокати и съдии, агроно-
ми, архитекти и инженери, банкови директори и пощен-
ски чиновници, офицери и капелмайстори, началници на 
железопътни станции, работници и фабриканти и пр.“ 
(Shishmanov 1912, 201 – 208). Към синтеза на позитивни-
те практики на шведската система, на Датския зимен 
народен университет и на германския опит в иниции-
рането на народните университети проф. Шишманов 
добавя почерпаните от българските условия 4 основни 
идеи (Shishmanov 1914, 36).

Първо, разширяването и издигането на научните 
и културните хоризонти на нацията посредством бесе-
ди, сказки, публични четения, събрания и конференции 
да се трансформира в нова организационна форма – на-
родни университети. Редуцираните знания от опреде-
лени области на науката с ясно изразена практическа 
насоченост и полезност в бита и труда на различните 
категории население да се обособят в тематични кръго-
ве с времеви цикли, обикновени двугодишни. Седмичният 
разпис на публичните четения да се базира на точно 
определени дни, съобразени със сезонната натовареност 
на селяните и заетостта на градското население.

Второ, лекторският състав, преподаващ достъп-
ни за аудиторията научни знания, да включва интелек-
туалния елит на нацията и региона, представен от 
университетски преподаватели, научни дейци от пре-
именуваното Българско книжовно дружество през 1911 
г. в Българска академия на науките, местни учители и 
други интелектуалци. Квалификацията и подготвеност-
та на лекторските кадри да създават усещане у пуб-
ликата, „че пред нея стои един човек с известен авто-
ритет или един мисионер на една хубава и висока идея“ 
(Shishmanov 1912, 207).

Трето, осигурените от държавата бюджетни 
средства за финансиране на народните четения, мате-

като олигонуклеотиди; новите копия на РНК са с висок процент на грешки, което ги прави 
много нестабилни. Няма доказателства, че рибозимите са плавали в първичния океан и са 
действали като готови гени. Не е изяснен и преходът от рибозимни към белтъчни реакции 
и възникването на генетичния код (Yastrebov 2018). Затова напоследък се приема, че преди 
РНК свят е съществувал „пре-РНК свят“ от по-проста РНК предшественик. С откриването 
на участието на малките ядрени нуклеопротеини (SnRNPs) в зреенето на иРНК и на обра-
тната транскрипция на информацията от РНК на ДНК в съвременните клетки, се приема, 
че РНК изпълнява различни роли в клетката и вероятно тя е синтезирала първите белтъци 
(Neveu et al. 2013). В съзвучие с тези мисли колективът на Ф. Соуса смята появата на клет-
ката, генетичния код и енергийната система, която ги подхранва, за трите най-значими 
за живота еволюционни нововъведения, станали между саморепликацията на молекулите и 
примитивните организми (Sousa еt al. 2013). Това е причината РНК да бъде поставена на 
пътя между геохимията и биохимията. 

Засега няма общоприето становище за последователността на химичните реакции 
при произхода на живота (табл. 1, Д, Е). Едни автори поставят гените на първо място, 
а други – метаболитните процеси. Дали първите образувани липидни везикули най-напред 
са заградили самовъзпроизвеждащ се рибозим или компоненти от метаболитен път, все 
още остава хипотеза. Опит за помиряване на двете схващания предлага алтернативната 
хипотеза за едновременното спрегнато възникване на метаболизма и генетичния контрол 
(Francis 2015). 

Авторите, които смятат, че животът е възникнал в плитки топли езера, респектив-
но геотермални извори, се позовават на смяната на умерена температура, при която РНК 
се реплицира с висока температура, която е необходима за разделянето на образуваните 
нуклеотидни вериги. Джон Садърленд и Джак Шостак (2016) приемат за възможно същест-
вуването на период на концентрирани цианиди в пребиотичните езера като стартиращ 
момент за синтез на нуклеотиди и привеждат доказателства от лабораторно извършени 
химични реакции. Критиците на това схващане се позовават на отровното въздействие на 
цианидите върху живата клетка, и по-специално върху дишането и синтезирането на АТФ 
(Yastrebov 2018).

3. Хипотезата „Цинков свят“ е предложена от А. Мулкиджанян и М. Галперин (2009), 
които считат, че животът на Земята е възникнал върху повърхности, покрити с ZnS 
(табл. 1, А, Е). В първичната, богата на СО2 атмосфера, под действие на високо налягане ZnS 
се е утаявал по повърхността на първите континенти и е образувал цинково-серни пласто-
ве. С помощта на слънчевата радиация ZnS в тези повърхнини е редуцирал СО2 до създаване 
на биополимери. ZnS и Н2S са изпълнявали ролята на катализатори. Азотът е реагирал с 
цинковия сулфид в присъствие на вода, при което се е синтезирал амоняк и се е отделяла 
енергия. В реакцията на СО2 със сероводорода се изграждали прости органични съединения. 
Серно-цинковата повърхност е изпълнявала ролята на матрица за синтез на по-дълги би-
ополимери от по-малки и е предпазвала биополимерите от фотодисоциация, поглъщайки 
излишната  радиация. УВ лъчите са спомагали за химичен отбор на фотоустойчиви РНК 
подобни полимери. 

4. Хипотезата „Железен свят“ е разработена от Гюнтер Вахтерхаузер  (Wachterhauser 
1992), който счита, че ранни форми на метаболизъм са предшествали РНК свят (табл. 1, Б, Е).  
Най-ранната форма на живот е пионерен организъм, който се е появил във вулканичен хи-
дротермален поток при високо налягане и висока температура (100оС). Пионерният органи-
зъм е изграден от минерална основа с каталитични центрове от преходни метали (желязо, 
никел, кобалт, манган, волфрам и цинк), които фиксират СО2 с образуване на прости орга-
нични съединения от неорганични газове (СО, СО2, НCN, H2S). Енергия за процесите идва от 

Таблица 1. Критерии за търсене на прилики и различия в хипотезите

I. Геологични  условия за възникване II. Последователност  
на химичните реакции

А. Плитки топли езера; геотермални 
извори; кални вулкани: 1, 2, 3, 

Г. Изходни вещества: CO2, NH3, H2, CH4, 
H2O, N2, кондензирани цианиди и други. 

Б. Дълбокоокеански алкални 
хидротермални отвори (АХТО):  

2, 4, 5, 6

Д. Първичност на възникване на гените:  
пре-РНК → РНК → РНП → ДНК: 2, 5, 6

В. Температура, енергия (механична, 
УВ, електрохимична), рН, 

катализатори.

Е. Първичност на възникване на 
метаболитните пътища: 1, 3, 4.
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риалната помощ от земеделските кооперации и приходите от читалищната дейност да 
обезпечават ресурсно научнопопулярните курсове. Местните земеделски кооперации, като 
„отделятъ отъ своите печалби суми“ за читалищна просвета, сами „се ползуватъ отъ биб-
лиотеката и читалнята, отъ читалищния салонъ за сказки, изложби, представления и т.н.“.

Четвърто, създаване на централен орган, ръководещ „провинциалните щабове от лек-
тори“ и отчитащ многообразните фактори за „успеха на народните курсове и университе-
ти“. Сред факторите с особена значимост са познавателните интереси на слушателите, 
„които имат право на глас дори в избора на лекциите и на лекторите“ (Shishmanov 1924).

През трудния 12-годишен път на обогатяване и практическа апробация на идейния 
проект „читалищни народни университети“ пряк ръководител и вдъхновител на читалищни-
те дейци и интелектуалци е проф. Шишманов. Сам той съставя и първия разпис на народни-
те четения при Читалищния съюз, в който са включени 370 лекционни теми от различни сфе-
ри на науката и практиката, доброволно поети от 52-мата лектори: проф. Васил Златарски 
(1866 – 1935), проф. Михаил Арнаудов (1878 – 1978), проф. Кръстьо Кръстев (1866 – 1919), проф. 
Атанас Иширков (1868 – 1937), проф. Димитър Михалчев (1880 – 1967), проф. Любомир Милетич 
(1863 – 1937), Стилиян Чилингиров (1881 – 1962) и др. изтъкнати университетски преподава-
тели, държавни и обществени дейци. Концепцията за обучителите в ЧНУ е разработена на 
два последователни читалищни конгреса – Втория (1914) и Третия (1915). През първата годи-
на са изградени Централната лекторска група, окръжните и околийските лекторски щабове 
и са обособени 7 тематични направления на лекционните цикли:  обществено-политическо, 
икономическо и юридическо, професионално-стопанско, историческо, култура, литература и 
изкуство, медицинско, педагогическо и технико-приложно. През следващата година функцио-
нирането на лекторските щабове е базирано върху принципа на интеграция със земеделски-
те кооперации и женските просветни дружества, като трите структури изработват обща 
програма за съвместна образователна дейност на местно равнище. В състава на окръжните 
и околийските лекторски щабове значително нараства относителният дял на  лекторите 
учители – характерна тенденция, чието разгръщане се засилва с основаването на Съюза на 
народните читалища (СНЧ) през 1911 г., преименуван през 1923 г. във Върховен читалищен 
съюз (ВЧС). 

Началото. Новият статут на народните четения е уреден в редактираните тек-
стове на Устава на ВЧС, приет от VI конгрес на Съюза (26 – 29.08.1923). Интерпретацията 
им като особен вид университети – народни университети при читалищата, се осъ-
ществява на VII читалищен конгрес (1924). В чл. 2, б. е на новия Устав на Върховния съюз 
(1925) се регламентира като първа поред сред изредените читалищните образователни дей-
ности грижата на ВЧС „за уреждане на народни университети“.

Поставено е началото на организирани на териториален принцип и по модерен евро-
пейски образец народните четения, отчитащи опита и традициите на миналото и издигащи 
масовата просвета на населението за един значително дълъг период от време, през който 
висшият интелектуален елит на нацията и региона се ангажира с преподаване на достъпни 
научни знания. Предназначението на ЧНУ е да продължат училищното образование, като 
го допълват перманентно и предотвратяват изпадането във вторична неграмотност на 
завършилите училище и всички слоеве на населението (Chemshirov 1923, 3). Като изключват 
държавните стандарти, учебните планове и програми на университетите утвърждават 
свободната воля, вкусове, предпочитания и интереси на доброволно записалите се курсисти. 
Изборът на знания следва интересите на слушателите в народните университети – чи-
талищни членове (действителни, спомагателни, благодетелни и почетни) и граждани, към 
които няма изисквания откъм пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност. Съста-
вът на потребителите на знания, свободно формиращото се образователно съдържание и 
неговата насоченост определят ЧНУ като свободен, общограждански, безпартиен институт 
с дълбоко демократичен, народностен характер. 

Общото и особеното в развитието на читалищните народни университети
През периода 1924 – 1944 година
От последното десетилетие на ХIХ в. до началото на 20-те години на ХХ в. образова-

телната дейност на народните читалища в страната бележи бавен, постепенен подем. Ако 
през последното десетилетие на ХIХ в. утвърденото като гражданска организация с мно-
гообразни форми на просвета народно читалище организира 3926 сказки, то техният брой 
значително нараства и достига до 10 000 средногодишно в началото на 30-те години на ХХ 
в. благодарение на редица фактори – високия старт на публичната лекционната дейност, 
даден от създадения през 1911 г. СНЧ, и решенията на последвалите конгреси, политиката на 
БЗНС (1920 – 1923) към повдигане на националния дух чрез популяризиране на светли примери 
от българската история, първия Закон за народните читалища от 1927 г. (ЗНЧ) и др. 

Водещ пример в широката народопросвета в първите години на третото десетиле-
тие е Врачанският окръжен читалищен съюз, начело с Найчо Анков (1891 – 1975), включил 

7. Клетки (Spirin, 2001). Според нея, животът се е зародил 
на повърхността на Земята в първичния бульон с използ-
ване на енергията на УВ лъчи, светкавици и изригване на 
магма. Редуциращата атмосфера (бедна на кислород, в 
която молекулите отдават електрони) е движещ фактор 
на предбиотичния синтез и на натрупването на органич-
ни съединения; хетеротрофният анаеробен метаболизъм 
е възникнал преди гените; асоциирането на молекулите в 
предклетъчни системи (коацервати) е създало необходи-
мата предпоставка за тяхното развитие (Luzcano 2010). 
Изследването на атмосферата на големите планети и 
опитите на Стенли Милър и Харолд Юри (1953) предста-
вят научни доказателства. В създадената от тях експе-
риментална постановка с циркулираща смес от метан, 
амоняк, водни пари и водород като изходни вещества и 
преминаваща през нея електрическа искра са получени 
органични амино- и хидроксикиселини. В този план са 
експериментите на С. Фокс, установил образуването на 
пептиди, и на А. Бутлеров, осъществил полимеризация 
на формалин до захар чрез абиогенен синтез. Полученото 
разнообразие от органични съединения с експерименти в 
симулирана предбиотична среда  потвърждава възмож-
ността за абиотичен органичен синтез в началото на 
химичната еволюция. В тази насока са и откритите в 
метеорити богати на въглерод съединения. Независимо 
от това хипотезата не може да обяснява как се копират 
нуклеиновите киселини, как възниква генетичният код и 
как коацерватите се размножават и еволюират.

2. Хипотезата „РНК свят“ (Gilbert 1989) възниква в 
резултат на откриването на структурата и свойства-
та на ДНК от Дж. Уотсън и Ф. Крик (1953) и на ка-
талитичните РНК (рибозимите) от С. Олтмън и Т. Чек 
(1989). Тези открития правят революционен пробив в нау-
ката с нови хоризонти за търсеща дейност, равностоен 
на приноса на Ч. Дарвин с еволюционната теория. Още 
през шестдесетте години на ХХ век Ал. Рич (Rich, 1962),  
Л. Оргъл и К. Уоуз (цитирано по Дж. Шостак 2016) на-
сочват вниманието на учените към ролята на РНК в 
произхода на живота.

Според тази хипотеза най-напред се появява са-
морепликираща се молекула РНК. Отделните етапите 
включват: 1. абиогенен синтез на нуклеотиди; 2. синтез 
на олигорибонуклеотиди; 3. синтез на полирибонуклеоти-
ди; 4. синтез на рибозими; 5. саморепликация на РНК;  
6. синтез на белтъци; 7. образуване на коацервати (про-
тобионти) и след това на клетки (Spirin 2001). Древният 
свят на РНК се определя като самодостатъчен биоло-
гичен свят, в смисъл че РНК функционира и като гене-
тичен материал, и като ензим. Гените са се появили 
преди автотрофния анаеробен метаболизъм (табл. 1, А, 
Б, Д ). РНК е можела да работи без белтъци, съхранявала 
е информацията и е катализирала собствената си син-
теза. С времето нейната информационна роля е поета 
от по-стабилната молекула на ДНК, а каталитичната 
функция на репликацията е извършвана от разнообраз-
ни ензими с белтъчна природа. Затова Дж. Шостак я 
поставя между ДНК и белтъците. По този повод Б. Ха-
тън определя появата на информационни молекули, кои-
то имат способността да се възпроизвеждат и да ево-
люират чрез естествен отбор, като начало на живота 
(Hatton 2007). Критиката към тази хипотеза се отнася 
до: необходимостта от химична енергия за РНК репли-
кацията, но метаболизмът, който я осигурява, все още 
не е създаден; за рибозимите са нужни предшественици 
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Заглавието е на редакцията

в лекторската група лекари, агрономи, учители, адвокати и др., които по предварително 
изготвен разпис изнасят своите сказки пред многобройна публика в селата, най-често в 15 
– 20 села едновременно. Само при врачанското читалище „Развитие“ през 1932 г. в организи-
рания народен университет са изнесени 51 сказки, а в селата на Белослатинска околия през 
следващата година – по 18 сказки едновременно (Hlebarov 1933, 194 – 195). 

Тенденцията на нарастване на организираните в тематични кръгове лекции и ска-
зки, в редки случаи диференцирани във факултети при ЧНУ, се съхранява и достига своята 
кулминация през 1937 – 1938 г. Количеството на изнесените лекции и сказки в областта на 
науката  и изкуството през 1934 г. пред 754 680 души (631 518 мъже и 123 162 жени)  възлиза 
на 13 000, което е с 30 % повече спрямо предходните три години. През 1937 г. от читалищ-
ните катедри са изнесени 14 500 лекции, сказки и беседи, посетени от 1 300 000 души (21 
% населението на страната), което бележи ръст на четенията и тяхната посещаемост 
спрямо 1934 г. съответно с 12 % и 58 %. 

В новите условия съдържателната насоченост на народните четения еволюира по 
посока на по-тясната им обвързаност с поминъка и социалните проблеми на местното 
население. Независимо че познатите от II конгрес на Читалищния съюз 7 тематични на-
правления на лекционните цикли се съхраняват, постепенно в практиката се утвърждава 
препоръката на ХV конгрес на читалищата (29 – 30.04.1934 г.), насочена към организация 
на народните четения по единна програма, отговаряща на специфичните духовни нужди и 
интереси на населението от региона. Заявените лекционни теми и реферати през 1936 г. от 
варненските читалища фокусират в проблема за създаването, ролята и потребността от 
селски кооперации, а тези при организирания съботен ЧНУ в Княжево – във въпросите по 
предпазването от тиф, грип, алкохолизъм и престъпления. Тематичният цикъл на народния 
университет при Културно-просветително дружество „Театър“ в Стара Загора е насочен 
към проблеми из местната и световната история, а този при народния университет към 
читалище „Съгласие“ в Ямбол – към езиковото обучение, възпитанието и наследствеността.

Пряката връзка на тематичните цикли при ЧНУ с потребностите и интересите на 
местното население се разгръща и в края на 30-те и началото на 40-те години на ХХ в., но 
вече в условията на постепенно намаляване количеството на народните четения и тяхна-
та посещаемост – от 12 177 сказки и беседи през 1939 г. на 10 010 през 1940 г. и на 6922 през 
1941 г. съответно с 1 131 399, 1 129 950 и 830 020 души посетители, което е отстъпление от 
върховата 1937 г. съответно с 16 %/ 13 %; 18 %/ 0,12 % и 31 %/ 17 %. Тенденцията неизбежно 
е свързана и с намаляване броя на лекторите – от 10 489 през 1939 г. на 7430 през 1940 г. и 
на 6814 през 1941 г. Структурата на лекторския състав варира в полза на постепенното 
намаляване на относителния дял на местните лектори съгласно съотношението 5.6 : 1 през 
1934 г. спрямо 7:2 през 1939 г. и 7:3 през 1940 г.

Независимо от промените, свързани с лекторския състав, трайно се съхранява яд-
рото обучителите в ЧНУ, формирано от учители, университетски преподаватели и научни 
дейци, организирани на национално и регионално равнище съответно в Централната лек-
торска група, в окръжните и околийските лекторски щабове. Разгръщащата се тенденция 
към увеличаване на лекторите учители в състава на регионалните лекторски щабове дава 
основание редица форуми да заявят, че 90% от българските учители са читалищни дейци, 
успоредяващи преподаване в две различни образователни среди – училищна и читалищна. 
Като местни обучители в народните университети се включват още военни, лекари, адво-
кати и други интелектуалци. Така напр. като лектори в Народния университет при чита-
лище „Виделина“ – Пазарджик, се изявяват известни български учени и писатели – проф. д-р 
Ив. Шишманов, проф. Асен Златарев, проф. Михаил Арнаудов, проф. Д. Иширков, проф. В. Н. 
Златарски, проф. Михалчев, Д. Мишайков, д-р К. Гълъбов, проф. д-р Казанджиев, проф. Н. Кон-
сулов, проф. Мякотин, проф. Ал. Балабанов, проф. Странски, проф. Боян Ничев и писателите 
Антон Страшимиров, Йордан Ковачев, К. Мутафов, К. Константинов, Дора Габе, Вл. Русали-
ев и др. В народния университет при читалище „Пробуда“ в Бургас лекционните цикли през 
1938 г. се водят от 39 лектори – 29 местни и 10 външни, сред които са проф. Н. Неделчев 
и Елисавета Багряна, както и професорите Васил Н. Златарски и Д. Дюлгеров, Александър 
Балабанов и Яна Язова. 

Пълния текст четете в „История“, кн. 5, 2021 г.

Откъс от „Развитие на хипотезите  
за биохимичния произход на живота“

Доц. д.п.н. Здравка Костова
Департамент за информация и усъвършенстване  
на учители – Софийски университет  
„Св. Климент Охридски“

Няколко са широко разпространените хипотези за 
произхода на живота: креационизъм (библията), спонтанно 
зараждане (Аристотел), панспермия (Сванте Арениус), ста-
ционарно състояние (Тиери Прайер) и биохимична еволюция 
(Green et al. 2005). Те не са единствените, но никоя от тях не 
е окончателна, защото все още не е разработен експеримент, 
в който спонтанно да се създаде самовъзпроизвеждаща се 
клетка от абиотични елементи. В еволюционната биология 
по произхода на живота има търсене и обяснение, но няма 
окончателни и категорични отговори, защото и най-малката 
жива система е изключително сложна, високо организирана и 
развиваща се по предварително зададена програма. Взаимо-
действието на учени от природните науки и технологии и 
преди всичко успехите на органичния синтез, генетиката и 
геномиката придвижват познанието все по-близо до исти-
ната (Becerta еt al. 2007). Научните изследвания днес тър-
сят експериментални доказателства на последователните 
непрекъснато и взаимно усложняващи се процеси в еволю-
цията от геохимия до биология, които вероятно са довели 
до появата на първата жива клетка. Хипотезите за биохи-
мичния произход на живота имат свои прилики и различия в 
резултат на различните подходи на изследователите, които 
непрекъснато търсят и спорят  (табл. 1).

1. Хипотезата на Опарин-Холдейн за произхода на жи-
вота (1924 – 1929 г.) или хетеротрофна хипотеза (първите 
клетки са получавали хранителни вещества от първичния бу-
льон), се основава на еволюционната теория на Ч. Дарвин, на 
успехите в органичния синтез и технологиите и има най-дъ-
лъг живот (табл. 1, А, Е). Нейните етапи са: 1. Абиогенен син-
тез на аминокиселини; 2. Синтез на полипептиди; 3. Синтез 
на белтъци; 4. Образуване на надмолекулни комплекси и на ен-
зими (каталитични белтъци); 5. Образуване на каталитично 
активни коацервати; 6) Асимилация, растеж, размножаване; 
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Приемна грижа за деца  
със специални образователни 

потребности (поглед на социални 
работници и студенти педагози)“

Вяра Цветанова
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – 
Благоевград

 
Към алтернативните грижи за деца-

та в риск в България
Съвременните обществени тенденции в 

социалната сфера наложиха фундаментална про-
мяна в разбирането за грижите за деца в риск 
с фокус благополучието им в реална семейна или  
близка до семейната среда. Конкретно в българ-
ските условия промяната бе продиктувана от 
поредица негативни реалности по отглеждане 
на децата в институциите, както и провоки-
рана от сериозен международен отзвук и оцен-
ки на дейностите в тях. Тези обстоятелства 
инициираха процеса на деинституционализация 
на грижите за деца, както и появата на мно-
гообразие от форми за алтернативна грижа в 
съответствие с изискванията за зачитане-
то на детските права. Закрилата и грижата 
за децата в риск днес се основава на друг тип 
законодателна материя, регламентираща орга-
низацията, съдържанието и изискванията към 
нововъзникналите специализирани социални фор-
мати за отглеждане на тези деца. Върху осно-
вата на обнародването през 2000 г. на Закона 
за закрила на детето (ZZD), последван от нор-
мативните актове за видове социални услуги и 
възможностите за прилагането им, на наред-
бите и методики за алтернативни грижи, на 
Визията за деинституционализация на децата 
в Република България и на плана ѝ за действие, 
на отделите по закрила на детето функционал-
но стана възможно извеждане на децата от го-
лемите институции и замяната на грижата в 
тях с алтернативни варианти. Международни-
ят опит по прилагане на алтернативни грижи 
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Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science

Социалната 
услуга „приемно 
семейство“

знания и умения в продължение на 8 часа чрез дискусии, казуси, личен опит, видеоматериали. 
От съдържанието на програмата става ясно, че практически елементи под формата на 
преки наблюдения върху деца, срещи с тях или с родителите им липсват. Съдържанието на 
посочените модули не е недостатъчно като времетраене, не внася достатъчно практически 
знания за специфики при настаняването на деца със специални образователни потребности. 

б) Психолого-педагогическата подкрепа от страна на социалната система
В психологически аспект, експертната оценка откроява сериозна личностна неувере-

ност у родителите за справяне с грижата и възпитанието на деца с увреждания. Отново 
може да се посочи като една от причините недостатъчно операционализиране на професио-
нализиращото обучение, т.е. преобладаващият дял на теоретични знания по-скоро потенци-
ра персонална нерешителност и снижава качество с грижа за деца с увреждания. За нуждата 
от допълнителни практически знания за приемащите родители за възпитателни подходи, 
кризисни моменти и поведенчески проблеми при деца с увреждания се обявяват 100% от анке-
тираните специалисти. Според тях психолого-педагогическата подкрепа за родителите от 
страна на социалната система е недостатъчна, срещите на приемни семейства за обмяна 
на опит не са чести. Всъщност тези две условия са сред важните за качество на грижа-
та – „подкрепата за приемното семейство е ключов фактор за ефективно предоставяне на 
приемна грижа“ (Gospodinova 2015, 42). За приемните родители, според 88% от респонденти-
те, тя се изразява в консултации на родителя и на детето с психолог от социален център 
или от отдела за закрила на детето. При нужда се правят и беседи със социален работник 
(водещ случая на приемното семейство / на приемното дете) за допълнително мотивиране.

Личният педагогически опит, като важно, но не задължително условие за временна 
грижа, се оказва недостатъчен за мотивация за приемане на деца със специални образова-
телни потребности. Тежест има страхът на родителите от психическо и физическо неспра-
вяне след настаняването на дете, по данни от 88% от социалните работници. В случая, 
малкото на брой приемни родители на деца със специални образователни потребности –  
7 от 56 действащи професионални приемни семейства на територията на изследваните об-
щини, са показателни за негативните нагласи на приемните семейства за такава социална 
мисия. Показателно е и че при кандидатстване обикновено семействата дават заявка, че 
могат да полагат грижа за напълно здрави деца (според 100% от социалните работници) или 
за такива с леки увреждания (според 62% от респондентите). За деца с тежки увреждания 
кандидатите за приемни семейства не изразяват воля, че биха се справили с грижата.

Затруднения, основани на сблъсъка между очаквания и реалност за приемния родител, 
също има. Въпреки че при предварителното проучване на кандидатите специалистите ус-
тановяват нагласи, мотиви, ориентация към профил на дете, действителните проблеми на 
приемното дете често стават явни при самото настаняване.  Това провокира страхове и 
дори желание за отказ от грижата. 100% от експертите са категорични, че водещите мо-
тиви за кандидатстване са свързани с желание да се помогне на дете и да се осигури трудо-
ва заетост. Според 62% от социалните работници второстепенни мотиви са вече пораснали 
биологични деца, които не съжителстват с кандидатите, и самочувствие за възпитателен 
опит. Настаняването на детето обаче очертава реалната социалнопедагогическа ситуация, 
в която предварителната подготовка на родителя за този тип грижа е недостатъчна. 

в) Проблеми, свързани с приобщаване на детето към образователната среда 
В социалнопедагогически аспект, процесът на приобщаване на детето към образова-

телната среда е задтруднен поради спецификите на различните увреждания, според 63% от 
социалните работници. За 50% от тях приобщаването е бавно поради трудно приемане на 
детето от страна на групата или училищния клас. Така, нерядко формалната група и/или 
приятелските субгрупи го ситуират в положение на социална и образователна „невидимост“ 
или на социалнопедагогическо преекспониране на проблемите му. Подобни групови негативни 
санкции формират усещане у приемните родители за недостатъчна свързаност и за труд-
но взаимодействие между социалната и образователната система в полза на субектите в 
приемната грижа. Показателни са и констатациите в доклад за националната политика 
на България (2014) относно децата с увреждания, който е категоричен в няколко посоки: 
недостъпна среда; „на приобщаващото образование липсват необходимите гаранции, за да 
бъде ефективно и достъпно за всички деца с увреждания; социалните услуги не са пригодени 
спрямо специалните потребности на тези деца“. Отчита се и недостиг на кадров ресурс с 
нужната квалификация, както и фактът, че децата трудно достигат до специалистите, 
за да бъдат консултирани, подкрепени. Мнението е, че деинституционализацията, като 
процес, върви с бавни темпове, с несъответстващи по отношение на децата с увреждания 
прилагани мерки за закрила и грижа.

Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 7, 2021 г.
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предложи базата, върху която се изгради български 
модел за деинституционализация на грижата за деца. 

Според Закона на социалните услуги (ZSU), глава 
втора, профилирането на алтернативните варианти ги 
очертава като общодостъпни и специализирани, а основ-
ните им функции в чл. 13 са „превантивни, подкрепящи, 
възстановителни“ и се прилагат съобразно нуждите на 
потребителите. Изследователи на процеса, като Петро-
ва-Димитрова (2009) ги диференцират в две направления 
– „услуги в подкрепа на семейството“ и „услуги, замест-
ващи семейството“. 

Обхватен мониторинг на Държавната агенция за 
закрила на детето (DAZD) през 2004 г. и 2006 г. на със-
тоянието на институциите за деца и апела на профе-
сионалистите в социалната сферата за „превенцията 
на рисковете от изоставяне, ранна интервенция и под-
крепа на семейството“ (Zhecheva 2019, 262) очертаха, че 
промените в социалната сфера, без включване и разви-
тие на алтернативни грижи, би било социална химера. 
Позитивен световен и европейски опит при замяната на 
институционална закрила (Dzhordzh & Audenhovan 2004; 
Borisova 2001) с такава в семейство или в малък социален 
център позволи да се мисли, че е възможно обезпечаване 
на детското право на пълноценен живот и личностно 
развитие „в среда, като алтернатива на семейната или 
като нейно допълване“ (Kovachka 2019, 269) за определен 
период от време. Още повече че трансформацията на 
грижи за деца в страната ни цели изменение на домини-
ращата философия спрямо детската закрила – замяна 
на големи домове с алтернативи, включително с грижа в 
приемащо семейство (Zhecheva 2020, 7).

В план на алтернативните грижи за децата в 
риск, се реализираха и редица социални проекти, като по 
същество се даде шанс за разгръщане и на социалното 
явление „приемна грижа“ в български условия. Един от 
проектите – „Приеми ме 2015“ по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси“, насочи внимание-
то към създаването на областни центрове по приемна 
грижа, активно работещи по прилагане на услугата в 
партньорство с отделите за закрила на детето.

Ангажираност към проблемите на децата в риск 
и алтернативните форми за тяхното отглеждане може 
да се види на няколко равнища:  1) макроравнище – за-
конодателна рамка за алтернативни грижи; министер-
ства, агенции и експертни групи към тях, регулиращи 
политиките за ограничаване/недопускане на живот в 
риск за децата, както и трайна институционализация; 
неправителствени организации и асоциации; общество; 
2) мезоравнище – отдели по закрила на детето и област-
ни екипи по приемна грижа в общините с отговорности 
по координиране, контролиране, подкрепа на субектите 
за качествено прилагане на грижата на локално ниво; 
общностната мрежа от приемни родители; 3) микрорав-
нище – приемно семейство; биологично семейство; при-
ятелска и роднинска мрежа, касаеща грижата за деца.

Дейностната свързаност на очертаните равни-
ща е от съществено значение за гарантиране качест-
веното прилагане на алтернативните грижи за децата. 
От една страна, с оглед недопускане институционали-
зиране на децата и респективно възникващите инсти-
туционални последици върху тяхното личностно фор-
миране и последващо социално адаптиране. От друга 
– в търсене на възможности за усъвършенстване на 
практическото реализиране на заместващите институ-

Оценката на качеството на сре-
дата за образование и грижа в 
ранното детство – предизвикател-
ства и перспективи на съвремен-
ната практика / Мария Атанасо-
ва-Трифонова

Приемна грижа за деца със 
специални образователни потреб-
ности (поглед на социални работ-
ници и студенти педагози) / Вяра 
Цветанова

Inclusive Intelligence / Aleksan-
dar Krastev

Диагностика на дигитални уме-
ния на студенти в контекста на 
компютърното моделиране / Ра-
дослава Топалска

ЧУЖДЕСТРАННИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Education of Moral Culture of 
Student Youth in the Conditions 
of Polycultural Space / Natalia 
Bondarenko, Yevhen Rozdymakha, 
Lyudmila Oderiy, Anatoly 
Rozdymakha, Dilyana Arsova

Professional Development in 
Kosovo – Research of Training 
Programs and Tests / Bekim 
Samadraxha,Veton Alihajdari, Prof. 
Besim Mustafa, Ramë Likaj

Изследователските търсения в разработката са свързани с: 1) обучение на приемния 
родител (професионализация); 2) психологопедагогическа подкрепа от страна на социалната 
система;  3) проблеми, свързани с приобщаване на детето със специални образователни 
потребности към образователната среда; 4) проблеми относно поведението на детето в 
приемното семейство; 5) проблеми с медицинската компетентност на приемните родители;  
6) проблеми, свързани със социалния образ на приемните родители. 

За целите на проучването са конструирани 2 авторски анкетни карти, предложени на 
8 социални работници и на 47 студенти от IV курс от специалностите „Социална педагоги-
ка“ и „Специална педагогика“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Позицията на социални-
те работници, работещи в сферата на приемната грижа в четири общини (Кресна, Благоев-
град, Дупница, Радомир) в областите Благоевград, Кюстендил и Перник, е възможност да се 
очертаят от практическа гледна точка съществуващите затруднения при отглеждане на 
деца със специални образователни потребности. Погледът на студентите педагози дава ин-
формация за обществените нагласи и отношение към приемното семейство – изискванията 
към него и възможностите му за актуални действия. 

Емпиричното проучване е проведено през месец ноември 2020 г. Повечето от форму-
лираните 27 въпроса в анкетната карта за социални работници са с множествен избор. 
Структурирани са в няколко части: демографски данни за приемните семейства; нагласи 
към доброволно/професионално приемно родителство и профила на дете, за което деклари-
рат, че могат да се грижат; мотивация за приемна грижа за деца с увреждания и възможни 
затруднения, за които приемащите семейства търсят подкрепа от социалната система. 
Анкетната карта за студенти е редуцирана до 10 въпроса, но в същината си уподобяващи 
смисъла на въпросите за експерти. Мнението на студенти по „Социална педагогика“ и по 
„Специална педагогика“ допълва експертната позиция, като визира и професионални намере-
ния на бъдещите специалисти в областта на социалната грижа за деца. 

Резултатите от проведеното анкетно проучване очертават няколко основни проблема, 
специфични за грижата за деца със специални образователни потребности и възможности.

Обучение на приемния родител (професионализация)
Резултатите сочат липса на конкретни компетенции на приемния родител, за да 

реагира практически и да приложи необходимия тип грижа съобразно нуждите на съответ-
ното дете. Близо 88% от социалните работници заявяват, че обучението на приемните 
родители на деца с увреждания е свързано най-вече с теоретични знания. 100% от специали-
стите смятат, че провежданите обучителни сесии позволяват придобиването предимно на 
общи знания за видовете увреждания, за възпитанието и за отговорността, която поемат. 
За трудностите пред приемните семейства при действителното настаняване на детето 
обаче подготовката е недостатъчна. За това говорят и данните, получени от 75% от от-
говорилите социални работници, според които приемащите семейства заявяват желание за 
надграждане във времето на обучението за деца с увреждания. В практически план, семей-
ствата имат необходимост да формират умения за подходящи действия при извънредни 
ситуации с приемното дете, за поведенчески проблеми, нуждаят се и от повече медицински 
познания. 

В този контекст, първо трябва да се спомене, че за регламентиране свързаността 
на обучението с практическото осъществяване на грижата, липсата на единен стандарт 
за обучението генерира трудности при приемния процес. Въпреки наличието на национална 
програма за обучение, то е съобразено с регионалните етнокултурни общностни специфики, 
с профилите на приемните родители и на приемните деца, с професионалния капацитет 
на социалните структури и специалисти в конкретните общини, извършващи обучението. 
Т.е. общото се адаптира към частното, възпроизвеждайки множество различни модели на 
обучение. Това прави трудно управлението на качеството на приемния процес, включително 
професионализирането. Още повече че последното е в зависимост и от квалификацията на 
самите обучители. За нуждата от единен национален стандарт за обучение се обявяват 
от Националната асоциация за приемна грижа. Смята се, че с въвеждането и на методика 
към него, по-ясно ще се установят „функциите на всички страни, ангажирани с предоставя-
нето на услугата… отделите „Закрила на детето“… областните екипи по приемна грижа, 
приемните родители“). За специалистите в тази област регионалните специфики на алтер-
нативната услуга са важни, но стандартът за професионална подготовка би спомогнал за 
качеството є. Това е и крачка към яснота при набиране, професионализиране и възможност 
за незаличаване на приемни семейства като такива. 

Второ, практическата страна на обучението е за сметка на теоретизирането му. 
Кратка справка с действащата програма за обучение в частта за професионализиране по-
казва, че специализиращите модули за приемни родители са свързани с подготовката им за 
ранно и предучилищно детство, пубертет, юношество в рамките на 16 часа. Като надграж-
дащ обучителен елемент, модулът за приемна грижа за дете с увреждане е разчетен да даде 
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ционални социални услуги и внедряване на алтернативните услуги, каквато е приемната 
грижа. 

Приемната грижа като социално явление и модел на временна семейна сре-
да

Практиката по приемане за отглеждане на чуждо дете човешкото общество позна-
ва от древността, предимно в неформален аспект – като споделена грижа в границите на 
родствените свързаности или в приятелските групи. Причините за възникването є във 
времето са разнообразни – природни и социални бедствия, икономически трудности, войни, 
смърт на родители, преселения на хора, целенасочено изоставяне на деца и др. В резултат 
на тези природни и социални явления през вековете общността на деца без родителска гри-
жа е съществувала и е било нужно оцеляването є. В исторически план, формалната грижа 
за деца има значително по-кратка история и се свързва с влиянието на институционални 
структури, с нормативната є регулация, с възникване на юридически отношения „между 
приемните родители, от една страна, и държавата или неправителствена организация, от 
друга“ (Dzhordzh & Audenhovan 2004, 11). 

В световен мащаб, развитието на приемната грижа има датировка, различна от 
българската, особено що касае формалната грижа. В Европа, Франция например я прилага 
нерегулирано от държавата „от 1119 година“, а „няколко века по-късно Винсент Пол инсти-
туционализира тази услуга и въвежда платената приемна грижа“ (Todorova 2013, 136). В пър-
вата половина на XVIII век Полша инициира „настаняването на безнадзорни деца… в домове 
на приемни майки“, а в края на XIX век „с кралски указ Унгария задължава общностите, съ-
дебните органи, религиозните и други благотворителни организации и институции, както и 
заможни фермери, да се грижат за децата в риск“ (Todorova 2013, 136). Във Великобритания, 
в края на XIX век, Обществото за бездомници и скитници „организирало приемни грижи за 
децата“, а  Северна Ирландия правно обосновава този тип закрила въз основа на Закона за 
децата и младите хора от 1950 година (MakNali, Reynolds, Simans, Seydzh, Skeyts & Toal 2014, 
18, 19). В Австрия, Виенският модел за квалифицирана приемна грижа (1979 г.) успешно при-
лага системния подход към семейството и детето, като моделът получава и международна 
известност, а на него се базира голям европейски проект – „Пепеляшка“. Канада приема зако-
нодателство, насочено към детска закрила, през XIX век и дава базата на приемната грижа 
„като основна форма на грижа“ извън техните семейства (Dzhordzh & Audenhovan 2004, 62).  
Показателно за САЩ е активността на организации на доброволчески принцип, които ре-
ализират неформална приемна грижа, докато формалната се свързва с въвеждането ѝ през 
втората половина на ХХ век (Bogdanova 2009, 228). 

В България за въвеждането на приемна грижа от формален тип се правят неколкократ-
ни постъпки през ХХ век под влияние на доброволчески организации и с навлизането в страна-
та ни на чуждестранни благотворителни фондации (Borisova 2007; Angelova 2011). Войните и бе-
жанските вълни в началото на века подтикват женски дружества да намерят алтернативни 
решения в полза на децата, останали сираци в резултат на военните конфликти. До средата 
на миналото столетие активно работи за подрастващите и Съюзът за закрила на децата (за 
благоденствието им, за намаляване на детската смъртност, за работа с майките). Няколко 
години преди Втората световна война се прави опит да се предприеме държавно регулирано 
настаняване на приемни деца в избрани семейства в София. Този опит е кратковременен, но 
показателен, че във фокуса на активността на няколко институции са поставени най-вече 
интересът и закрилата на детето (Angelova 2011). След период на преустановяване на при-
емния процес за няколко десетилетия, през който се налага като действаща институционал-
ната детска грижа, заедно с политическите промени след 1989 г. се възобновява идеята за 
приемничеството, макар и с бавни темпове. Намеренията за замяна на институционалната 
философия с алтернативи в социалната закрила отново навлизат в страната ни благодарение 
на извъннационални организации. С началото на новия век ориентацията е към изработване 
на правни основи на закрилата, включително на приемната грижа. Структурират се основ-
ни институционални органи, свързани с политиката на държавата по отношение детската 
закрила (агенциите за закрила на детето и за социално подпомагане, отдели за закрила на 
детето). Като част от социалните реформи, приемната грижа е обществено популяризирана 
за набиране на кандидати, особено що касае до формата ѝ – професионално приемно семейство. 

В ежегодния си доклад „Бележник 2020“, касаещ успеха на държавата в различни направ-
ления (благосъстояние на децата, закрила от насилие, здраве, образование, алтернативни 
грижи, правосъдие), от НДМ посочват, че приемните семейства „са силно демотивирани от 
липсата на подкрепа в посока уважение на труда и всеотдайността“ им, и всъщност броят 
им намалява. Сред причините, които се извеждат, е и фактът, че социалната услуга се из-
държа предимно от дейност по проекти, в резултат на което се снижава мотивацията и 
сред приемните семейства, и сред специалистите, пряко ангажирани с прилагането є. 

Въпреки това, в контекста на деинституционализацията, приемната грижа даде мо-

дел на доброволна временна семейна среда за деца от институции или от рискови семейства. 
Чуждестранни и български изследователи я определят като: успешна институционална ал-
тернатива, с основни принципи на хуманност и системност (Borisova 2006); микросреда с 
подходящи условия за детска грижа (Nunev 2003); основен начин за настаняване на деца в се-
мейна среда (Tobarn 2008); доминирана от екипна работа между всички субекти (Oldgeyt 2008);  
среда, чието главно предимство е, че е семейна, въпреки специалната форма на съжителство 
и временния ѝ характер (Georgieva 2004; Viyman 2009); „споделена грижа – между родното, при-
емното семейство и общността“ (Petrova 2015, 12). От нормативна гледна точка, Законът 
за закрила на детето дефинира приемната грижа като „мярка за закрила на детето“, свър-
зана с „отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство 
на роднини или близки или приемно семейство“, а приемното семейство – „двама съпрузи или 
отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане съгласно договор“. Лица, грижещи се 
за приемни деца, независимо от възрастта, пола, вероизповеданието на детето и др., нямат 
родителски права над него. Първостепенните участници в приемния процес са: приемните 
родители; приемното дете; биологичните родители; други деца на двете семейства; социални-
те работници, водещи случая на детето и на приемащите го лица; роднини на семействата. 
На второ място, роля за цялостното реализиране на грижата имат: социалната общност 
от действащи приемни родители на територията на съответното населено място; специа-
листи, работещи със семействата и с приемните деца (лекари, юристи, психолози, специални 
педагози); обществеността. В прагматична светлина, приемното семейство, като социална 
структура с подкрепящи (и възпитателни) функции за деца и семействата им, има един меж-
динен статус, балансирайки между рожденото семейство и нерядко – семейството, което ще 
осинови детето (Borisova 2001, 35, 36), при невъзможност за реинтеграцията му. 

Важен акцент при прилагане на приемната грижа са социализационни проблеми на 
приемните деца, както на такива в норма, така и на деца със специални образователни по-
требности, респективно необходимостта от професионализирането ѝ в търсене на реше-
ние за най-подходящо семейство за конкретното дете. Практиката по обучение на приемни 
родители визира, че надграждането на базовите им педагогически компетентности позво-
лява немалко компенсиране на емоционални, социални, познавателни проблеми на децата.  
В съответствие с нормативните изисквания за протичане на приемния процес социалната 
система започна квалифициране на приемащите семейства. Тези административно-прак-
тически стъпки ориентираха социалната ни система и към диференциране на групи деца 
с приоритетно настаняване при професионални приемни семейства – новородени; деца, 
при които е установен тормоз и насилие; деца с различни увреждания. Стана възможно 
да се отговори по-адекватно на нарастващата необходимост от справяне на приемните 
семейства с „все по-честите случаи на приемни деца със специални нужди“, на деца „с емо-
ционални проблеми и трудности в социалното общуване“ (Dzhordzh & Audenhovan 2004, 110).  
Още повече че главната задача не се изразява в поемането на функциите на биологичните 
родители, по-скоро се определят от специалистите като „педагогически помощници – хора, 
на които детето може да се довери“ (Viyman 2009, 103), семейна среда, в която детето 
е обгрижвано съобразно специфичните му потребности с професионална опитност. Про-
фесионализацията има връзка и с ограничаване проявите на социално-педагогически риск 
за различни групи, включително деца със специални образователни потребности“. Изсле-
дователи включват в това понятие голям диапазон от нарушения – сензорни, аутизъм, 
хиперактивност, физически увреждания, умствена изостаналост, емоционални и поведен-
чески отклонения и др., като акцентът пада върху „образователните нужди на детето 
и педагогическия аспект на въздействие“. Във връзка с необходимостта от професионали-
зация в отговор на потребности на приемни деца със и без увреждания, разработването 
на национално представена обучителна програма повиши компетенциите на приемащите 
родители. Основната цел на програмата е осигуряване на общ подход и качество на кан-
дидатстващите субекти за приемни семейства. 

Социални работници и студенти педагози за приемната грижа за деца със 
специални образователни потребности

Процесът на приемна грижа за деца в риск все още „води“ със себе си поредица от 
проблеми и неопределености по отношение и на трите фактора – законодателна уредба, 
приемни родители, деца в риск. Спецификата на тези проблеми е още по-съществена, кога-
то факторът „деца в риск“ се отнася за деца със специални образователни потребности. 
Предвид тези обстоятелства, целта на настоящото изследване е ориентирана към очерта-
ване проблемите на приемните родители при грижа за дете със специални образователни 
потребности. Реализирането на целта предполага и отговор на питането: какво провоки-
ра съществуването на затруднения при действителното реализиране на приемния процес,  
въпреки наличието на базова и надграждаща обучителна програма и съдействие от страна 
на социалната система? 
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ционални социални услуги и внедряване на алтернативните услуги, каквато е приемната 
грижа. 

Приемната грижа като социално явление и модел на временна семейна сре-
да

Практиката по приемане за отглеждане на чуждо дете човешкото общество позна-
ва от древността, предимно в неформален аспект – като споделена грижа в границите на 
родствените свързаности или в приятелските групи. Причините за възникването є във 
времето са разнообразни – природни и социални бедствия, икономически трудности, войни, 
смърт на родители, преселения на хора, целенасочено изоставяне на деца и др. В резултат 
на тези природни и социални явления през вековете общността на деца без родителска гри-
жа е съществувала и е било нужно оцеляването є. В исторически план, формалната грижа 
за деца има значително по-кратка история и се свързва с влиянието на институционални 
структури, с нормативната є регулация, с възникване на юридически отношения „между 
приемните родители, от една страна, и държавата или неправителствена организация, от 
друга“ (Dzhordzh & Audenhovan 2004, 11). 

В световен мащаб, развитието на приемната грижа има датировка, различна от 
българската, особено що касае формалната грижа. В Европа, Франция например я прилага 
нерегулирано от държавата „от 1119 година“, а „няколко века по-късно Винсент Пол инсти-
туционализира тази услуга и въвежда платената приемна грижа“ (Todorova 2013, 136). В пър-
вата половина на XVIII век Полша инициира „настаняването на безнадзорни деца… в домове 
на приемни майки“, а в края на XIX век „с кралски указ Унгария задължава общностите, съ-
дебните органи, религиозните и други благотворителни организации и институции, както и 
заможни фермери, да се грижат за децата в риск“ (Todorova 2013, 136). Във Великобритания, 
в края на XIX век, Обществото за бездомници и скитници „организирало приемни грижи за 
децата“, а  Северна Ирландия правно обосновава този тип закрила въз основа на Закона за 
децата и младите хора от 1950 година (MakNali, Reynolds, Simans, Seydzh, Skeyts & Toal 2014, 
18, 19). В Австрия, Виенският модел за квалифицирана приемна грижа (1979 г.) успешно при-
лага системния подход към семейството и детето, като моделът получава и международна 
известност, а на него се базира голям европейски проект – „Пепеляшка“. Канада приема зако-
нодателство, насочено към детска закрила, през XIX век и дава базата на приемната грижа 
„като основна форма на грижа“ извън техните семейства (Dzhordzh & Audenhovan 2004, 62).  
Показателно за САЩ е активността на организации на доброволчески принцип, които ре-
ализират неформална приемна грижа, докато формалната се свързва с въвеждането ѝ през 
втората половина на ХХ век (Bogdanova 2009, 228). 

В България за въвеждането на приемна грижа от формален тип се правят неколкократ-
ни постъпки през ХХ век под влияние на доброволчески организации и с навлизането в страна-
та ни на чуждестранни благотворителни фондации (Borisova 2007; Angelova 2011). Войните и бе-
жанските вълни в началото на века подтикват женски дружества да намерят алтернативни 
решения в полза на децата, останали сираци в резултат на военните конфликти. До средата 
на миналото столетие активно работи за подрастващите и Съюзът за закрила на децата (за 
благоденствието им, за намаляване на детската смъртност, за работа с майките). Няколко 
години преди Втората световна война се прави опит да се предприеме държавно регулирано 
настаняване на приемни деца в избрани семейства в София. Този опит е кратковременен, но 
показателен, че във фокуса на активността на няколко институции са поставени най-вече 
интересът и закрилата на детето (Angelova 2011). След период на преустановяване на при-
емния процес за няколко десетилетия, през който се налага като действаща институционал-
ната детска грижа, заедно с политическите промени след 1989 г. се възобновява идеята за 
приемничеството, макар и с бавни темпове. Намеренията за замяна на институционалната 
философия с алтернативи в социалната закрила отново навлизат в страната ни благодарение 
на извъннационални организации. С началото на новия век ориентацията е към изработване 
на правни основи на закрилата, включително на приемната грижа. Структурират се основ-
ни институционални органи, свързани с политиката на държавата по отношение детската 
закрила (агенциите за закрила на детето и за социално подпомагане, отдели за закрила на 
детето). Като част от социалните реформи, приемната грижа е обществено популяризирана 
за набиране на кандидати, особено що касае до формата ѝ – професионално приемно семейство. 

В ежегодния си доклад „Бележник 2020“, касаещ успеха на държавата в различни направ-
ления (благосъстояние на децата, закрила от насилие, здраве, образование, алтернативни 
грижи, правосъдие), от НДМ посочват, че приемните семейства „са силно демотивирани от 
липсата на подкрепа в посока уважение на труда и всеотдайността“ им, и всъщност броят 
им намалява. Сред причините, които се извеждат, е и фактът, че социалната услуга се из-
държа предимно от дейност по проекти, в резултат на което се снижава мотивацията и 
сред приемните семейства, и сред специалистите, пряко ангажирани с прилагането є. 

Въпреки това, в контекста на деинституционализацията, приемната грижа даде мо-

дел на доброволна временна семейна среда за деца от институции или от рискови семейства. 
Чуждестранни и български изследователи я определят като: успешна институционална ал-
тернатива, с основни принципи на хуманност и системност (Borisova 2006); микросреда с 
подходящи условия за детска грижа (Nunev 2003); основен начин за настаняване на деца в се-
мейна среда (Tobarn 2008); доминирана от екипна работа между всички субекти (Oldgeyt 2008);  
среда, чието главно предимство е, че е семейна, въпреки специалната форма на съжителство 
и временния ѝ характер (Georgieva 2004; Viyman 2009); „споделена грижа – между родното, при-
емното семейство и общността“ (Petrova 2015, 12). От нормативна гледна точка, Законът 
за закрила на детето дефинира приемната грижа като „мярка за закрила на детето“, свър-
зана с „отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство 
на роднини или близки или приемно семейство“, а приемното семейство – „двама съпрузи или 
отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане съгласно договор“. Лица, грижещи се 
за приемни деца, независимо от възрастта, пола, вероизповеданието на детето и др., нямат 
родителски права над него. Първостепенните участници в приемния процес са: приемните 
родители; приемното дете; биологичните родители; други деца на двете семейства; социални-
те работници, водещи случая на детето и на приемащите го лица; роднини на семействата. 
На второ място, роля за цялостното реализиране на грижата имат: социалната общност 
от действащи приемни родители на територията на съответното населено място; специа-
листи, работещи със семействата и с приемните деца (лекари, юристи, психолози, специални 
педагози); обществеността. В прагматична светлина, приемното семейство, като социална 
структура с подкрепящи (и възпитателни) функции за деца и семействата им, има един меж-
динен статус, балансирайки между рожденото семейство и нерядко – семейството, което ще 
осинови детето (Borisova 2001, 35, 36), при невъзможност за реинтеграцията му. 

Важен акцент при прилагане на приемната грижа са социализационни проблеми на 
приемните деца, както на такива в норма, така и на деца със специални образователни по-
требности, респективно необходимостта от професионализирането ѝ в търсене на реше-
ние за най-подходящо семейство за конкретното дете. Практиката по обучение на приемни 
родители визира, че надграждането на базовите им педагогически компетентности позво-
лява немалко компенсиране на емоционални, социални, познавателни проблеми на децата.  
В съответствие с нормативните изисквания за протичане на приемния процес социалната 
система започна квалифициране на приемащите семейства. Тези административно-прак-
тически стъпки ориентираха социалната ни система и към диференциране на групи деца 
с приоритетно настаняване при професионални приемни семейства – новородени; деца, 
при които е установен тормоз и насилие; деца с различни увреждания. Стана възможно 
да се отговори по-адекватно на нарастващата необходимост от справяне на приемните 
семейства с „все по-честите случаи на приемни деца със специални нужди“, на деца „с емо-
ционални проблеми и трудности в социалното общуване“ (Dzhordzh & Audenhovan 2004, 110).  
Още повече че главната задача не се изразява в поемането на функциите на биологичните 
родители, по-скоро се определят от специалистите като „педагогически помощници – хора, 
на които детето може да се довери“ (Viyman 2009, 103), семейна среда, в която детето 
е обгрижвано съобразно специфичните му потребности с професионална опитност. Про-
фесионализацията има връзка и с ограничаване проявите на социално-педагогически риск 
за различни групи, включително деца със специални образователни потребности“. Изсле-
дователи включват в това понятие голям диапазон от нарушения – сензорни, аутизъм, 
хиперактивност, физически увреждания, умствена изостаналост, емоционални и поведен-
чески отклонения и др., като акцентът пада върху „образователните нужди на детето 
и педагогическия аспект на въздействие“. Във връзка с необходимостта от професионали-
зация в отговор на потребности на приемни деца със и без увреждания, разработването 
на национално представена обучителна програма повиши компетенциите на приемащите 
родители. Основната цел на програмата е осигуряване на общ подход и качество на кан-
дидатстващите субекти за приемни семейства. 

Социални работници и студенти педагози за приемната грижа за деца със 
специални образователни потребности

Процесът на приемна грижа за деца в риск все още „води“ със себе си поредица от 
проблеми и неопределености по отношение и на трите фактора – законодателна уредба, 
приемни родители, деца в риск. Спецификата на тези проблеми е още по-съществена, кога-
то факторът „деца в риск“ се отнася за деца със специални образователни потребности. 
Предвид тези обстоятелства, целта на настоящото изследване е ориентирана към очерта-
ване проблемите на приемните родители при грижа за дете със специални образователни 
потребности. Реализирането на целта предполага и отговор на питането: какво провоки-
ра съществуването на затруднения при действителното реализиране на приемния процес,  
въпреки наличието на базова и надграждаща обучителна програма и съдействие от страна 
на социалната система? 
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предложи базата, върху която се изгради български 
модел за деинституционализация на грижата за деца. 

Според Закона на социалните услуги (ZSU), глава 
втора, профилирането на алтернативните варианти ги 
очертава като общодостъпни и специализирани, а основ-
ните им функции в чл. 13 са „превантивни, подкрепящи, 
възстановителни“ и се прилагат съобразно нуждите на 
потребителите. Изследователи на процеса, като Петро-
ва-Димитрова (2009) ги диференцират в две направления 
– „услуги в подкрепа на семейството“ и „услуги, замест-
ващи семейството“. 

Обхватен мониторинг на Държавната агенция за 
закрила на детето (DAZD) през 2004 г. и 2006 г. на със-
тоянието на институциите за деца и апела на профе-
сионалистите в социалната сферата за „превенцията 
на рисковете от изоставяне, ранна интервенция и под-
крепа на семейството“ (Zhecheva 2019, 262) очертаха, че 
промените в социалната сфера, без включване и разви-
тие на алтернативни грижи, би било социална химера. 
Позитивен световен и европейски опит при замяната на 
институционална закрила (Dzhordzh & Audenhovan 2004; 
Borisova 2001) с такава в семейство или в малък социален 
център позволи да се мисли, че е възможно обезпечаване 
на детското право на пълноценен живот и личностно 
развитие „в среда, като алтернатива на семейната или 
като нейно допълване“ (Kovachka 2019, 269) за определен 
период от време. Още повече че трансформацията на 
грижи за деца в страната ни цели изменение на домини-
ращата философия спрямо детската закрила – замяна 
на големи домове с алтернативи, включително с грижа в 
приемащо семейство (Zhecheva 2020, 7).

В план на алтернативните грижи за децата в 
риск, се реализираха и редица социални проекти, като по 
същество се даде шанс за разгръщане и на социалното 
явление „приемна грижа“ в български условия. Един от 
проектите – „Приеми ме 2015“ по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси“, насочи внимание-
то към създаването на областни центрове по приемна 
грижа, активно работещи по прилагане на услугата в 
партньорство с отделите за закрила на детето.

Ангажираност към проблемите на децата в риск 
и алтернативните форми за тяхното отглеждане може 
да се види на няколко равнища:  1) макроравнище – за-
конодателна рамка за алтернативни грижи; министер-
ства, агенции и експертни групи към тях, регулиращи 
политиките за ограничаване/недопускане на живот в 
риск за децата, както и трайна институционализация; 
неправителствени организации и асоциации; общество; 
2) мезоравнище – отдели по закрила на детето и област-
ни екипи по приемна грижа в общините с отговорности 
по координиране, контролиране, подкрепа на субектите 
за качествено прилагане на грижата на локално ниво; 
общностната мрежа от приемни родители; 3) микрорав-
нище – приемно семейство; биологично семейство; при-
ятелска и роднинска мрежа, касаеща грижата за деца.

Дейностната свързаност на очертаните равни-
ща е от съществено значение за гарантиране качест-
веното прилагане на алтернативните грижи за децата. 
От една страна, с оглед недопускане институционали-
зиране на децата и респективно възникващите инсти-
туционални последици върху тяхното личностно фор-
миране и последващо социално адаптиране. От друга 
– в търсене на възможности за усъвършенстване на 
практическото реализиране на заместващите институ-

Оценката на качеството на сре-
дата за образование и грижа в 
ранното детство – предизвикател-
ства и перспективи на съвремен-
ната практика / Мария Атанасо-
ва-Трифонова

Приемна грижа за деца със 
специални образователни потреб-
ности (поглед на социални работ-
ници и студенти педагози) / Вяра 
Цветанова

Inclusive Intelligence / Aleksan-
dar Krastev

Диагностика на дигитални уме-
ния на студенти в контекста на 
компютърното моделиране / Ра-
дослава Топалска

ЧУЖДЕСТРАННИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Education of Moral Culture of 
Student Youth in the Conditions 
of Polycultural Space / Natalia 
Bondarenko, Yevhen Rozdymakha, 
Lyudmila Oderiy, Anatoly 
Rozdymakha, Dilyana Arsova

Professional Development in 
Kosovo – Research of Training 
Programs and Tests / Bekim 
Samadraxha,Veton Alihajdari, Prof. 
Besim Mustafa, Ramë Likaj

Изследователските търсения в разработката са свързани с: 1) обучение на приемния 
родител (професионализация); 2) психологопедагогическа подкрепа от страна на социалната 
система;  3) проблеми, свързани с приобщаване на детето със специални образователни 
потребности към образователната среда; 4) проблеми относно поведението на детето в 
приемното семейство; 5) проблеми с медицинската компетентност на приемните родители;  
6) проблеми, свързани със социалния образ на приемните родители. 

За целите на проучването са конструирани 2 авторски анкетни карти, предложени на 
8 социални работници и на 47 студенти от IV курс от специалностите „Социална педагоги-
ка“ и „Специална педагогика“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Позицията на социални-
те работници, работещи в сферата на приемната грижа в четири общини (Кресна, Благоев-
град, Дупница, Радомир) в областите Благоевград, Кюстендил и Перник, е възможност да се 
очертаят от практическа гледна точка съществуващите затруднения при отглеждане на 
деца със специални образователни потребности. Погледът на студентите педагози дава ин-
формация за обществените нагласи и отношение към приемното семейство – изискванията 
към него и възможностите му за актуални действия. 

Емпиричното проучване е проведено през месец ноември 2020 г. Повечето от форму-
лираните 27 въпроса в анкетната карта за социални работници са с множествен избор. 
Структурирани са в няколко части: демографски данни за приемните семейства; нагласи 
към доброволно/професионално приемно родителство и профила на дете, за което деклари-
рат, че могат да се грижат; мотивация за приемна грижа за деца с увреждания и възможни 
затруднения, за които приемащите семейства търсят подкрепа от социалната система. 
Анкетната карта за студенти е редуцирана до 10 въпроса, но в същината си уподобяващи 
смисъла на въпросите за експерти. Мнението на студенти по „Социална педагогика“ и по 
„Специална педагогика“ допълва експертната позиция, като визира и професионални намере-
ния на бъдещите специалисти в областта на социалната грижа за деца. 

Резултатите от проведеното анкетно проучване очертават няколко основни проблема, 
специфични за грижата за деца със специални образователни потребности и възможности.

Обучение на приемния родител (професионализация)
Резултатите сочат липса на конкретни компетенции на приемния родител, за да 

реагира практически и да приложи необходимия тип грижа съобразно нуждите на съответ-
ното дете. Близо 88% от социалните работници заявяват, че обучението на приемните 
родители на деца с увреждания е свързано най-вече с теоретични знания. 100% от специали-
стите смятат, че провежданите обучителни сесии позволяват придобиването предимно на 
общи знания за видовете увреждания, за възпитанието и за отговорността, която поемат. 
За трудностите пред приемните семейства при действителното настаняване на детето 
обаче подготовката е недостатъчна. За това говорят и данните, получени от 75% от от-
говорилите социални работници, според които приемащите семейства заявяват желание за 
надграждане във времето на обучението за деца с увреждания. В практически план, семей-
ствата имат необходимост да формират умения за подходящи действия при извънредни 
ситуации с приемното дете, за поведенчески проблеми, нуждаят се и от повече медицински 
познания. 

В този контекст, първо трябва да се спомене, че за регламентиране свързаността 
на обучението с практическото осъществяване на грижата, липсата на единен стандарт 
за обучението генерира трудности при приемния процес. Въпреки наличието на национална 
програма за обучение, то е съобразено с регионалните етнокултурни общностни специфики, 
с профилите на приемните родители и на приемните деца, с професионалния капацитет 
на социалните структури и специалисти в конкретните общини, извършващи обучението. 
Т.е. общото се адаптира към частното, възпроизвеждайки множество различни модели на 
обучение. Това прави трудно управлението на качеството на приемния процес, включително 
професионализирането. Още повече че последното е в зависимост и от квалификацията на 
самите обучители. За нуждата от единен национален стандарт за обучение се обявяват 
от Националната асоциация за приемна грижа. Смята се, че с въвеждането и на методика 
към него, по-ясно ще се установят „функциите на всички страни, ангажирани с предоставя-
нето на услугата… отделите „Закрила на детето“… областните екипи по приемна грижа, 
приемните родители“). За специалистите в тази област регионалните специфики на алтер-
нативната услуга са важни, но стандартът за професионална подготовка би спомогнал за 
качеството є. Това е и крачка към яснота при набиране, професионализиране и възможност 
за незаличаване на приемни семейства като такива. 

Второ, практическата страна на обучението е за сметка на теоретизирането му. 
Кратка справка с действащата програма за обучение в частта за професионализиране по-
казва, че специализиращите модули за приемни родители са свързани с подготовката им за 
ранно и предучилищно детство, пубертет, юношество в рамките на 16 часа. Като надграж-
дащ обучителен елемент, модулът за приемна грижа за дете с увреждане е разчетен да даде 



ИзбраноИзбрано

Брой 10, 10 – 16 март 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 10, 10 – 16 март 2022 г.стр. VI стр. XI

Заглавието е на редакцията

Откъс от „Приемна грижа за деца  
със специални образователни 

потребности (поглед на социални 
работници и студенти педагози)“

Вяра Цветанова
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – 
Благоевград

 
Към алтернативните грижи за деца-

та в риск в България
Съвременните обществени тенденции в 

социалната сфера наложиха фундаментална про-
мяна в разбирането за грижите за деца в риск 
с фокус благополучието им в реална семейна или  
близка до семейната среда. Конкретно в българ-
ските условия промяната бе продиктувана от 
поредица негативни реалности по отглеждане 
на децата в институциите, както и провоки-
рана от сериозен международен отзвук и оцен-
ки на дейностите в тях. Тези обстоятелства 
инициираха процеса на деинституционализация 
на грижите за деца, както и появата на мно-
гообразие от форми за алтернативна грижа в 
съответствие с изискванията за зачитане-
то на детските права. Закрилата и грижата 
за децата в риск днес се основава на друг тип 
законодателна материя, регламентираща орга-
низацията, съдържанието и изискванията към 
нововъзникналите специализирани социални фор-
мати за отглеждане на тези деца. Върху осно-
вата на обнародването през 2000 г. на Закона 
за закрила на детето (ZZD), последван от нор-
мативните актове за видове социални услуги и 
възможностите за прилагането им, на наред-
бите и методики за алтернативни грижи, на 
Визията за деинституционализация на децата 
в Република България и на плана ѝ за действие, 
на отделите по закрила на детето функционал-
но стана възможно извеждане на децата от го-
лемите институции и замяната на грижата в 
тях с алтернативни варианти. Международни-
ят опит по прилагане на алтернативни грижи 
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Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science

Социалната 
услуга „приемно 
семейство“

знания и умения в продължение на 8 часа чрез дискусии, казуси, личен опит, видеоматериали. 
От съдържанието на програмата става ясно, че практически елементи под формата на 
преки наблюдения върху деца, срещи с тях или с родителите им липсват. Съдържанието на 
посочените модули не е недостатъчно като времетраене, не внася достатъчно практически 
знания за специфики при настаняването на деца със специални образователни потребности. 

б) Психолого-педагогическата подкрепа от страна на социалната система
В психологически аспект, експертната оценка откроява сериозна личностна неувере-

ност у родителите за справяне с грижата и възпитанието на деца с увреждания. Отново 
може да се посочи като една от причините недостатъчно операционализиране на професио-
нализиращото обучение, т.е. преобладаващият дял на теоретични знания по-скоро потенци-
ра персонална нерешителност и снижава качество с грижа за деца с увреждания. За нуждата 
от допълнителни практически знания за приемащите родители за възпитателни подходи, 
кризисни моменти и поведенчески проблеми при деца с увреждания се обявяват 100% от анке-
тираните специалисти. Според тях психолого-педагогическата подкрепа за родителите от 
страна на социалната система е недостатъчна, срещите на приемни семейства за обмяна 
на опит не са чести. Всъщност тези две условия са сред важните за качество на грижа-
та – „подкрепата за приемното семейство е ключов фактор за ефективно предоставяне на 
приемна грижа“ (Gospodinova 2015, 42). За приемните родители, според 88% от респонденти-
те, тя се изразява в консултации на родителя и на детето с психолог от социален център 
или от отдела за закрила на детето. При нужда се правят и беседи със социален работник 
(водещ случая на приемното семейство / на приемното дете) за допълнително мотивиране.

Личният педагогически опит, като важно, но не задължително условие за временна 
грижа, се оказва недостатъчен за мотивация за приемане на деца със специални образова-
телни потребности. Тежест има страхът на родителите от психическо и физическо неспра-
вяне след настаняването на дете, по данни от 88% от социалните работници. В случая, 
малкото на брой приемни родители на деца със специални образователни потребности –  
7 от 56 действащи професионални приемни семейства на територията на изследваните об-
щини, са показателни за негативните нагласи на приемните семейства за такава социална 
мисия. Показателно е и че при кандидатстване обикновено семействата дават заявка, че 
могат да полагат грижа за напълно здрави деца (според 100% от социалните работници) или 
за такива с леки увреждания (според 62% от респондентите). За деца с тежки увреждания 
кандидатите за приемни семейства не изразяват воля, че биха се справили с грижата.

Затруднения, основани на сблъсъка между очаквания и реалност за приемния родител, 
също има. Въпреки че при предварителното проучване на кандидатите специалистите ус-
тановяват нагласи, мотиви, ориентация към профил на дете, действителните проблеми на 
приемното дете често стават явни при самото настаняване.  Това провокира страхове и 
дори желание за отказ от грижата. 100% от експертите са категорични, че водещите мо-
тиви за кандидатстване са свързани с желание да се помогне на дете и да се осигури трудо-
ва заетост. Според 62% от социалните работници второстепенни мотиви са вече пораснали 
биологични деца, които не съжителстват с кандидатите, и самочувствие за възпитателен 
опит. Настаняването на детето обаче очертава реалната социалнопедагогическа ситуация, 
в която предварителната подготовка на родителя за този тип грижа е недостатъчна. 

в) Проблеми, свързани с приобщаване на детето към образователната среда 
В социалнопедагогически аспект, процесът на приобщаване на детето към образова-

телната среда е задтруднен поради спецификите на различните увреждания, според 63% от 
социалните работници. За 50% от тях приобщаването е бавно поради трудно приемане на 
детето от страна на групата или училищния клас. Така, нерядко формалната група и/или 
приятелските субгрупи го ситуират в положение на социална и образователна „невидимост“ 
или на социалнопедагогическо преекспониране на проблемите му. Подобни групови негативни 
санкции формират усещане у приемните родители за недостатъчна свързаност и за труд-
но взаимодействие между социалната и образователната система в полза на субектите в 
приемната грижа. Показателни са и констатациите в доклад за националната политика 
на България (2014) относно децата с увреждания, който е категоричен в няколко посоки: 
недостъпна среда; „на приобщаващото образование липсват необходимите гаранции, за да 
бъде ефективно и достъпно за всички деца с увреждания; социалните услуги не са пригодени 
спрямо специалните потребности на тези деца“. Отчита се и недостиг на кадров ресурс с 
нужната квалификация, както и фактът, че децата трудно достигат до специалистите, 
за да бъдат консултирани, подкрепени. Мнението е, че деинституционализацията, като 
процес, върви с бавни темпове, с несъответстващи по отношение на децата с увреждания 
прилагани мерки за закрила и грижа.

Пълния текст четете в „Педагогика“, кн. 7, 2021 г.
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Заглавието е на редакцията

в лекторската група лекари, агрономи, учители, адвокати и др., които по предварително 
изготвен разпис изнасят своите сказки пред многобройна публика в селата, най-често в 15 
– 20 села едновременно. Само при врачанското читалище „Развитие“ през 1932 г. в организи-
рания народен университет са изнесени 51 сказки, а в селата на Белослатинска околия през 
следващата година – по 18 сказки едновременно (Hlebarov 1933, 194 – 195). 

Тенденцията на нарастване на организираните в тематични кръгове лекции и ска-
зки, в редки случаи диференцирани във факултети при ЧНУ, се съхранява и достига своята 
кулминация през 1937 – 1938 г. Количеството на изнесените лекции и сказки в областта на 
науката  и изкуството през 1934 г. пред 754 680 души (631 518 мъже и 123 162 жени)  възлиза 
на 13 000, което е с 30 % повече спрямо предходните три години. През 1937 г. от читалищ-
ните катедри са изнесени 14 500 лекции, сказки и беседи, посетени от 1 300 000 души (21 
% населението на страната), което бележи ръст на четенията и тяхната посещаемост 
спрямо 1934 г. съответно с 12 % и 58 %. 

В новите условия съдържателната насоченост на народните четения еволюира по 
посока на по-тясната им обвързаност с поминъка и социалните проблеми на местното 
население. Независимо че познатите от II конгрес на Читалищния съюз 7 тематични на-
правления на лекционните цикли се съхраняват, постепенно в практиката се утвърждава 
препоръката на ХV конгрес на читалищата (29 – 30.04.1934 г.), насочена към организация 
на народните четения по единна програма, отговаряща на специфичните духовни нужди и 
интереси на населението от региона. Заявените лекционни теми и реферати през 1936 г. от 
варненските читалища фокусират в проблема за създаването, ролята и потребността от 
селски кооперации, а тези при организирания съботен ЧНУ в Княжево – във въпросите по 
предпазването от тиф, грип, алкохолизъм и престъпления. Тематичният цикъл на народния 
университет при Културно-просветително дружество „Театър“ в Стара Загора е насочен 
към проблеми из местната и световната история, а този при народния университет към 
читалище „Съгласие“ в Ямбол – към езиковото обучение, възпитанието и наследствеността.

Пряката връзка на тематичните цикли при ЧНУ с потребностите и интересите на 
местното население се разгръща и в края на 30-те и началото на 40-те години на ХХ в., но 
вече в условията на постепенно намаляване количеството на народните четения и тяхна-
та посещаемост – от 12 177 сказки и беседи през 1939 г. на 10 010 през 1940 г. и на 6922 през 
1941 г. съответно с 1 131 399, 1 129 950 и 830 020 души посетители, което е отстъпление от 
върховата 1937 г. съответно с 16 %/ 13 %; 18 %/ 0,12 % и 31 %/ 17 %. Тенденцията неизбежно 
е свързана и с намаляване броя на лекторите – от 10 489 през 1939 г. на 7430 през 1940 г. и 
на 6814 през 1941 г. Структурата на лекторския състав варира в полза на постепенното 
намаляване на относителния дял на местните лектори съгласно съотношението 5.6 : 1 през 
1934 г. спрямо 7:2 през 1939 г. и 7:3 през 1940 г.

Независимо от промените, свързани с лекторския състав, трайно се съхранява яд-
рото обучителите в ЧНУ, формирано от учители, университетски преподаватели и научни 
дейци, организирани на национално и регионално равнище съответно в Централната лек-
торска група, в окръжните и околийските лекторски щабове. Разгръщащата се тенденция 
към увеличаване на лекторите учители в състава на регионалните лекторски щабове дава 
основание редица форуми да заявят, че 90% от българските учители са читалищни дейци, 
успоредяващи преподаване в две различни образователни среди – училищна и читалищна. 
Като местни обучители в народните университети се включват още военни, лекари, адво-
кати и други интелектуалци. Така напр. като лектори в Народния университет при чита-
лище „Виделина“ – Пазарджик, се изявяват известни български учени и писатели – проф. д-р 
Ив. Шишманов, проф. Асен Златарев, проф. Михаил Арнаудов, проф. Д. Иширков, проф. В. Н. 
Златарски, проф. Михалчев, Д. Мишайков, д-р К. Гълъбов, проф. д-р Казанджиев, проф. Н. Кон-
сулов, проф. Мякотин, проф. Ал. Балабанов, проф. Странски, проф. Боян Ничев и писателите 
Антон Страшимиров, Йордан Ковачев, К. Мутафов, К. Константинов, Дора Габе, Вл. Русали-
ев и др. В народния университет при читалище „Пробуда“ в Бургас лекционните цикли през 
1938 г. се водят от 39 лектори – 29 местни и 10 външни, сред които са проф. Н. Неделчев 
и Елисавета Багряна, както и професорите Васил Н. Златарски и Д. Дюлгеров, Александър 
Балабанов и Яна Язова. 

Пълния текст четете в „История“, кн. 5, 2021 г.

Откъс от „Развитие на хипотезите  
за биохимичния произход на живота“

Доц. д.п.н. Здравка Костова
Департамент за информация и усъвършенстване  
на учители – Софийски университет  
„Св. Климент Охридски“

Няколко са широко разпространените хипотези за 
произхода на живота: креационизъм (библията), спонтанно 
зараждане (Аристотел), панспермия (Сванте Арениус), ста-
ционарно състояние (Тиери Прайер) и биохимична еволюция 
(Green et al. 2005). Те не са единствените, но никоя от тях не 
е окончателна, защото все още не е разработен експеримент, 
в който спонтанно да се създаде самовъзпроизвеждаща се 
клетка от абиотични елементи. В еволюционната биология 
по произхода на живота има търсене и обяснение, но няма 
окончателни и категорични отговори, защото и най-малката 
жива система е изключително сложна, високо организирана и 
развиваща се по предварително зададена програма. Взаимо-
действието на учени от природните науки и технологии и 
преди всичко успехите на органичния синтез, генетиката и 
геномиката придвижват познанието все по-близо до исти-
ната (Becerta еt al. 2007). Научните изследвания днес тър-
сят експериментални доказателства на последователните 
непрекъснато и взаимно усложняващи се процеси в еволю-
цията от геохимия до биология, които вероятно са довели 
до появата на първата жива клетка. Хипотезите за биохи-
мичния произход на живота имат свои прилики и различия в 
резултат на различните подходи на изследователите, които 
непрекъснато търсят и спорят  (табл. 1).

1. Хипотезата на Опарин-Холдейн за произхода на жи-
вота (1924 – 1929 г.) или хетеротрофна хипотеза (първите 
клетки са получавали хранителни вещества от първичния бу-
льон), се основава на еволюционната теория на Ч. Дарвин, на 
успехите в органичния синтез и технологиите и има най-дъ-
лъг живот (табл. 1, А, Е). Нейните етапи са: 1. Абиогенен син-
тез на аминокиселини; 2. Синтез на полипептиди; 3. Синтез 
на белтъци; 4. Образуване на надмолекулни комплекси и на ен-
зими (каталитични белтъци); 5. Образуване на каталитично 
активни коацервати; 6) Асимилация, растеж, размножаване; 
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риалната помощ от земеделските кооперации и приходите от читалищната дейност да 
обезпечават ресурсно научнопопулярните курсове. Местните земеделски кооперации, като 
„отделятъ отъ своите печалби суми“ за читалищна просвета, сами „се ползуватъ отъ биб-
лиотеката и читалнята, отъ читалищния салонъ за сказки, изложби, представления и т.н.“.

Четвърто, създаване на централен орган, ръководещ „провинциалните щабове от лек-
тори“ и отчитащ многообразните фактори за „успеха на народните курсове и университе-
ти“. Сред факторите с особена значимост са познавателните интереси на слушателите, 
„които имат право на глас дори в избора на лекциите и на лекторите“ (Shishmanov 1924).

През трудния 12-годишен път на обогатяване и практическа апробация на идейния 
проект „читалищни народни университети“ пряк ръководител и вдъхновител на читалищни-
те дейци и интелектуалци е проф. Шишманов. Сам той съставя и първия разпис на народни-
те четения при Читалищния съюз, в който са включени 370 лекционни теми от различни сфе-
ри на науката и практиката, доброволно поети от 52-мата лектори: проф. Васил Златарски 
(1866 – 1935), проф. Михаил Арнаудов (1878 – 1978), проф. Кръстьо Кръстев (1866 – 1919), проф. 
Атанас Иширков (1868 – 1937), проф. Димитър Михалчев (1880 – 1967), проф. Любомир Милетич 
(1863 – 1937), Стилиян Чилингиров (1881 – 1962) и др. изтъкнати университетски преподава-
тели, държавни и обществени дейци. Концепцията за обучителите в ЧНУ е разработена на 
два последователни читалищни конгреса – Втория (1914) и Третия (1915). През първата годи-
на са изградени Централната лекторска група, окръжните и околийските лекторски щабове 
и са обособени 7 тематични направления на лекционните цикли:  обществено-политическо, 
икономическо и юридическо, професионално-стопанско, историческо, култура, литература и 
изкуство, медицинско, педагогическо и технико-приложно. През следващата година функцио-
нирането на лекторските щабове е базирано върху принципа на интеграция със земеделски-
те кооперации и женските просветни дружества, като трите структури изработват обща 
програма за съвместна образователна дейност на местно равнище. В състава на окръжните 
и околийските лекторски щабове значително нараства относителният дял на  лекторите 
учители – характерна тенденция, чието разгръщане се засилва с основаването на Съюза на 
народните читалища (СНЧ) през 1911 г., преименуван през 1923 г. във Върховен читалищен 
съюз (ВЧС). 

Началото. Новият статут на народните четения е уреден в редактираните тек-
стове на Устава на ВЧС, приет от VI конгрес на Съюза (26 – 29.08.1923). Интерпретацията 
им като особен вид университети – народни университети при читалищата, се осъ-
ществява на VII читалищен конгрес (1924). В чл. 2, б. е на новия Устав на Върховния съюз 
(1925) се регламентира като първа поред сред изредените читалищните образователни дей-
ности грижата на ВЧС „за уреждане на народни университети“.

Поставено е началото на организирани на териториален принцип и по модерен евро-
пейски образец народните четения, отчитащи опита и традициите на миналото и издигащи 
масовата просвета на населението за един значително дълъг период от време, през който 
висшият интелектуален елит на нацията и региона се ангажира с преподаване на достъпни 
научни знания. Предназначението на ЧНУ е да продължат училищното образование, като 
го допълват перманентно и предотвратяват изпадането във вторична неграмотност на 
завършилите училище и всички слоеве на населението (Chemshirov 1923, 3). Като изключват 
държавните стандарти, учебните планове и програми на университетите утвърждават 
свободната воля, вкусове, предпочитания и интереси на доброволно записалите се курсисти. 
Изборът на знания следва интересите на слушателите в народните университети – чи-
талищни членове (действителни, спомагателни, благодетелни и почетни) и граждани, към 
които няма изисквания откъм пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност. Съста-
вът на потребителите на знания, свободно формиращото се образователно съдържание и 
неговата насоченост определят ЧНУ като свободен, общограждански, безпартиен институт 
с дълбоко демократичен, народностен характер. 

Общото и особеното в развитието на читалищните народни университети
През периода 1924 – 1944 година
От последното десетилетие на ХIХ в. до началото на 20-те години на ХХ в. образова-

телната дейност на народните читалища в страната бележи бавен, постепенен подем. Ако 
през последното десетилетие на ХIХ в. утвърденото като гражданска организация с мно-
гообразни форми на просвета народно читалище организира 3926 сказки, то техният брой 
значително нараства и достига до 10 000 средногодишно в началото на 30-те години на ХХ 
в. благодарение на редица фактори – високия старт на публичната лекционната дейност, 
даден от създадения през 1911 г. СНЧ, и решенията на последвалите конгреси, политиката на 
БЗНС (1920 – 1923) към повдигане на националния дух чрез популяризиране на светли примери 
от българската история, първия Закон за народните читалища от 1927 г. (ЗНЧ) и др. 

Водещ пример в широката народопросвета в първите години на третото десетиле-
тие е Врачанският окръжен читалищен съюз, начело с Найчо Анков (1891 – 1975), включил 

7. Клетки (Spirin, 2001). Според нея, животът се е зародил 
на повърхността на Земята в първичния бульон с използ-
ване на енергията на УВ лъчи, светкавици и изригване на 
магма. Редуциращата атмосфера (бедна на кислород, в 
която молекулите отдават електрони) е движещ фактор 
на предбиотичния синтез и на натрупването на органич-
ни съединения; хетеротрофният анаеробен метаболизъм 
е възникнал преди гените; асоциирането на молекулите в 
предклетъчни системи (коацервати) е създало необходи-
мата предпоставка за тяхното развитие (Luzcano 2010). 
Изследването на атмосферата на големите планети и 
опитите на Стенли Милър и Харолд Юри (1953) предста-
вят научни доказателства. В създадената от тях експе-
риментална постановка с циркулираща смес от метан, 
амоняк, водни пари и водород като изходни вещества и 
преминаваща през нея електрическа искра са получени 
органични амино- и хидроксикиселини. В този план са 
експериментите на С. Фокс, установил образуването на 
пептиди, и на А. Бутлеров, осъществил полимеризация 
на формалин до захар чрез абиогенен синтез. Полученото 
разнообразие от органични съединения с експерименти в 
симулирана предбиотична среда  потвърждава възмож-
ността за абиотичен органичен синтез в началото на 
химичната еволюция. В тази насока са и откритите в 
метеорити богати на въглерод съединения. Независимо 
от това хипотезата не може да обяснява как се копират 
нуклеиновите киселини, как възниква генетичният код и 
как коацерватите се размножават и еволюират.

2. Хипотезата „РНК свят“ (Gilbert 1989) възниква в 
резултат на откриването на структурата и свойства-
та на ДНК от Дж. Уотсън и Ф. Крик (1953) и на ка-
талитичните РНК (рибозимите) от С. Олтмън и Т. Чек 
(1989). Тези открития правят революционен пробив в нау-
ката с нови хоризонти за търсеща дейност, равностоен 
на приноса на Ч. Дарвин с еволюционната теория. Още 
през шестдесетте години на ХХ век Ал. Рич (Rich, 1962),  
Л. Оргъл и К. Уоуз (цитирано по Дж. Шостак 2016) на-
сочват вниманието на учените към ролята на РНК в 
произхода на живота.

Според тази хипотеза най-напред се появява са-
морепликираща се молекула РНК. Отделните етапите 
включват: 1. абиогенен синтез на нуклеотиди; 2. синтез 
на олигорибонуклеотиди; 3. синтез на полирибонуклеоти-
ди; 4. синтез на рибозими; 5. саморепликация на РНК;  
6. синтез на белтъци; 7. образуване на коацервати (про-
тобионти) и след това на клетки (Spirin 2001). Древният 
свят на РНК се определя като самодостатъчен биоло-
гичен свят, в смисъл че РНК функционира и като гене-
тичен материал, и като ензим. Гените са се появили 
преди автотрофния анаеробен метаболизъм (табл. 1, А, 
Б, Д ). РНК е можела да работи без белтъци, съхранявала 
е информацията и е катализирала собствената си син-
теза. С времето нейната информационна роля е поета 
от по-стабилната молекула на ДНК, а каталитичната 
функция на репликацията е извършвана от разнообраз-
ни ензими с белтъчна природа. Затова Дж. Шостак я 
поставя между ДНК и белтъците. По този повод Б. Ха-
тън определя появата на информационни молекули, кои-
то имат способността да се възпроизвеждат и да ево-
люират чрез естествен отбор, като начало на живота 
(Hatton 2007). Критиката към тази хипотеза се отнася 
до: необходимостта от химична енергия за РНК репли-
кацията, но метаболизмът, който я осигурява, все още 
не е създаден; за рибозимите са нужни предшественици 
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Хигиената като учебен предмет 
във възрожденското училище /  
Владимир Терзиев

ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО
Presentism as a Research Strategy 

in Modern History of Education / 
Leonid Vakhovskyi, Andriy 
Ivchenko, Tetiana Ivchenko

Правата на човека в обучението 
по история и цивилизации в VІІІ 
клас / Георги Якимов

Метод „хексагон“ в обуче-
нието по история / Красимир С. 
Кръстев

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Нов поглед върху социалната 

и културната история на ранния 
социализъм в Източна Европа / 
Добринка Парушева

Ново изследване за руското об-
ществено мнение към Балкански-
те войни / Светослав Живков

народен университет. Неговата цел е базиране на 
читалищното образование върху научна и широка со-
циална база и взаимодействието му с кооперациите, 
училището, професионалните и учителските съюзи, Ро-
дителско-възпитателския съюз, женските просветни 
дружества и Университета. 

Идейният проект за модернизиране на „старите 
читалища“ посредством уреждане на планомерни, широ-
комащабни народни четения и прерастването им в ЧНУ 
цялостно е развит от проф. Шишманов в трудовете му 
„Читалищният съюз и народните четения“, „Полза от 
науката и що принася читалището към нея?“, „Наложи-
телни реформи в читалищното дело“ и др. (Shishmanov 
1912, 203 – 204, 207; Shishmanov 1914, 28 – 29, 32 – 34; 
Shishmanov 1924.). В проекта си той сравнява и съще-
временно разграничава своя конструкт от аналози в За-
падна Европа и САЩ, заимства от опита на Стокхолм-
ския съюз за народни четения (Folkbildningsforbundet) 
относно организацията, материалното осигуряване и 
кадровото обезпечаване на публичните четения. Висо-
ко оценностява практиката на Народообразователния 
съюз (1912 – 1913) да се изнасят лекции от висококва-
лифицирани лектори (204) и лекторки (40 жени, госпожи 
и госпожици) „с най-разнообразни професии“ – „универ-
ситетски професори (много от тях членове на Акаде-
мията), гимназиални и народни учители и учителки, 
библиотекари, списатели и списателки, редактори, 
журналисти и журналистки, директори на музеи и ан-
тиквари, пастори и книжари, ала и кметове, лекари и 
лекарки, аптекари, юристи, адвокати и съдии, агроно-
ми, архитекти и инженери, банкови директори и пощен-
ски чиновници, офицери и капелмайстори, началници на 
железопътни станции, работници и фабриканти и пр.“ 
(Shishmanov 1912, 201 – 208). Към синтеза на позитивни-
те практики на шведската система, на Датския зимен 
народен университет и на германския опит в иниции-
рането на народните университети проф. Шишманов 
добавя почерпаните от българските условия 4 основни 
идеи (Shishmanov 1914, 36).

Първо, разширяването и издигането на научните 
и културните хоризонти на нацията посредством бесе-
ди, сказки, публични четения, събрания и конференции 
да се трансформира в нова организационна форма – на-
родни университети. Редуцираните знания от опреде-
лени области на науката с ясно изразена практическа 
насоченост и полезност в бита и труда на различните 
категории население да се обособят в тематични кръго-
ве с времеви цикли, обикновени двугодишни. Седмичният 
разпис на публичните четения да се базира на точно 
определени дни, съобразени със сезонната натовареност 
на селяните и заетостта на градското население.

Второ, лекторският състав, преподаващ достъп-
ни за аудиторията научни знания, да включва интелек-
туалния елит на нацията и региона, представен от 
университетски преподаватели, научни дейци от пре-
именуваното Българско книжовно дружество през 1911 
г. в Българска академия на науките, местни учители и 
други интелектуалци. Квалификацията и подготвеност-
та на лекторските кадри да създават усещане у пуб-
ликата, „че пред нея стои един човек с известен авто-
ритет или един мисионер на една хубава и висока идея“ 
(Shishmanov 1912, 207).

Трето, осигурените от държавата бюджетни 
средства за финансиране на народните четения, мате-

като олигонуклеотиди; новите копия на РНК са с висок процент на грешки, което ги прави 
много нестабилни. Няма доказателства, че рибозимите са плавали в първичния океан и са 
действали като готови гени. Не е изяснен и преходът от рибозимни към белтъчни реакции 
и възникването на генетичния код (Yastrebov 2018). Затова напоследък се приема, че преди 
РНК свят е съществувал „пре-РНК свят“ от по-проста РНК предшественик. С откриването 
на участието на малките ядрени нуклеопротеини (SnRNPs) в зреенето на иРНК и на обра-
тната транскрипция на информацията от РНК на ДНК в съвременните клетки, се приема, 
че РНК изпълнява различни роли в клетката и вероятно тя е синтезирала първите белтъци 
(Neveu et al. 2013). В съзвучие с тези мисли колективът на Ф. Соуса смята появата на клет-
ката, генетичния код и енергийната система, която ги подхранва, за трите най-значими 
за живота еволюционни нововъведения, станали между саморепликацията на молекулите и 
примитивните организми (Sousa еt al. 2013). Това е причината РНК да бъде поставена на 
пътя между геохимията и биохимията. 

Засега няма общоприето становище за последователността на химичните реакции 
при произхода на живота (табл. 1, Д, Е). Едни автори поставят гените на първо място, 
а други – метаболитните процеси. Дали първите образувани липидни везикули най-напред 
са заградили самовъзпроизвеждащ се рибозим или компоненти от метаболитен път, все 
още остава хипотеза. Опит за помиряване на двете схващания предлага алтернативната 
хипотеза за едновременното спрегнато възникване на метаболизма и генетичния контрол 
(Francis 2015). 

Авторите, които смятат, че животът е възникнал в плитки топли езера, респектив-
но геотермални извори, се позовават на смяната на умерена температура, при която РНК 
се реплицира с висока температура, която е необходима за разделянето на образуваните 
нуклеотидни вериги. Джон Садърленд и Джак Шостак (2016) приемат за възможно същест-
вуването на период на концентрирани цианиди в пребиотичните езера като стартиращ 
момент за синтез на нуклеотиди и привеждат доказателства от лабораторно извършени 
химични реакции. Критиците на това схващане се позовават на отровното въздействие на 
цианидите върху живата клетка, и по-специално върху дишането и синтезирането на АТФ 
(Yastrebov 2018).

3. Хипотезата „Цинков свят“ е предложена от А. Мулкиджанян и М. Галперин (2009), 
които считат, че животът на Земята е възникнал върху повърхности, покрити с ZnS 
(табл. 1, А, Е). В първичната, богата на СО2 атмосфера, под действие на високо налягане ZnS 
се е утаявал по повърхността на първите континенти и е образувал цинково-серни пласто-
ве. С помощта на слънчевата радиация ZnS в тези повърхнини е редуцирал СО2 до създаване 
на биополимери. ZnS и Н2S са изпълнявали ролята на катализатори. Азотът е реагирал с 
цинковия сулфид в присъствие на вода, при което се е синтезирал амоняк и се е отделяла 
енергия. В реакцията на СО2 със сероводорода се изграждали прости органични съединения. 
Серно-цинковата повърхност е изпълнявала ролята на матрица за синтез на по-дълги би-
ополимери от по-малки и е предпазвала биополимерите от фотодисоциация, поглъщайки 
излишната  радиация. УВ лъчите са спомагали за химичен отбор на фотоустойчиви РНК 
подобни полимери. 

4. Хипотезата „Железен свят“ е разработена от Гюнтер Вахтерхаузер  (Wachterhauser 
1992), който счита, че ранни форми на метаболизъм са предшествали РНК свят (табл. 1, Б, Е).  
Най-ранната форма на живот е пионерен организъм, който се е появил във вулканичен хи-
дротермален поток при високо налягане и висока температура (100оС). Пионерният органи-
зъм е изграден от минерална основа с каталитични центрове от преходни метали (желязо, 
никел, кобалт, манган, волфрам и цинк), които фиксират СО2 с образуване на прости орга-
нични съединения от неорганични газове (СО, СО2, НCN, H2S). Енергия за процесите идва от 

Таблица 1. Критерии за търсене на прилики и различия в хипотезите

I. Геологични  условия за възникване II. Последователност  
на химичните реакции

А. Плитки топли езера; геотермални 
извори; кални вулкани: 1, 2, 3, 

Г. Изходни вещества: CO2, NH3, H2, CH4, 
H2O, N2, кондензирани цианиди и други. 

Б. Дълбокоокеански алкални 
хидротермални отвори (АХТО):  

2, 4, 5, 6

Д. Първичност на възникване на гените:  
пре-РНК → РНК → РНП → ДНК: 2, 5, 6

В. Температура, енергия (механична, 
УВ, електрохимична), рН, 

катализатори.

Е. Първичност на възникване на 
метаболитните пътища: 1, 3, 4.
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братята Дърман и Куделин / Тер-
вел Попов

Читалищни народни универси-
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Откъс от „Читалищни народни 
университети“ 

Пенка Цонева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Въведение
Изследването е свързано с един от основните прин-

ципи за развитие на образованието в Република България 
през следващите 10 години – продължаващото образова-
ние, обучение и учене през целия живот. Реализацията на 
този принцип е в пряка връзка с народните читалища, 
които в продължение на 165 години генерират достъп-
но образование за различните категории население, а в 
настоящето получават своето заслужено международно 
признание за съхраняване и развитие на българската кул-
турно-образователна традиция. 

Целта на изследването е да открои генезиса, об-
щото и особеното в отделните етапи от развитието 
на най-висшата форма на читалищно образование – чи-
талищните народни университети, и да изведе техните 
непреходни във времето образователни практики. За ре-
ализирането ѝ приоритетно се използват документални-
ят, фактографският, биографичният, хронологическият 
и херменевтичният метод. Проучването е базирано на 
исторически извори, съдържащи сведения, факти и данни 
за събития, процеси и личности на читалищното образо-
вание в България.

Създаване на читалищните народни универ-
ситети

Идеен проект. Идеята за читалищните народ-
ни университети (ЧНУ) се появява в публичното прос-
транство през 1912 г. и е свързана с името на видния 
български учен, писател, държавен и обществен деец, 
първостроител на Читалищния съюз и негов първи пред-
седател – Иван Д. Шишманов (1862 – 1928). Той теоретич-
но обосновава и аргументира в продължение на 12 години 
(1912 – 1924) уникалната за българската действителност 
висша форма на читалищно образование – читалищен 

Читалищният 
народен 
университет – 
висша форма 
на читалищно 
образование

окисляването на железни минерали в присъствие на Н2S. Образуваните органични съединения 
се задържат върху минералната основа и създават зависим от сяра „повърхностен метабо-
лизъм“. Последица от този метаболизъм е изграждането на примитивни липиди от мастни 
или изопреноидни киселини, които изграждат липидна мембрана, свързана с минералната ос-
нова. Формира се полуклетка – от едната страна свързана с минералната основа, а от дру-
гата – с мембраната, която впоследствие нараства, обхваща съдържимото и го превръща в 
самостоятелна структура. Химичната еволюция, която се характеризира с образуване на 
нови структури с нови свойства и функции, преминава през биохимична (биокатализатори, 
метаболитни продукти, съединения с макроергични връзки) в биологична еволюция (генети-
чен контрол, мутации и естествен отбор). Най-ранните затворени структури са прото-
клетки, защото позволяват обмен на генетичен материал и много бърза ранна биологична 
еволюция (Hatten 2007). Първите „клетки“ са били липидни мехурчета (везикули, коацервати, 
липозоми). Наличието на амфипатични молекули (с хидрофобен и хидрофилен край), които се 
самоорганизират във везикули, дава основание да се предполага, че именно в тях рибозомна-
та РНК е еволюирала (Mansy еt al. 2008). Вероятно липозомите са модели на предклетъчни 
системи, които са изолирали ДНК от концентрациите на FeS и са запазили функцията ѝ 
като наследствена молекула. 

5. Хидротермалната хипотеза е издигната от У. Мартин и колектив (Martin & Russell 
2006). Нейните приноси са в изследване на нови (редокс) условия за произхода на живота, 
изясняване ролята на компартментализацията в химичната еволюция, обосноваване значе-
нието на диапазоните от температурни и рН граници, описание на възможните  изходни 
молекули и уточняване на времето и мястото в историята на Земята за протеклите съ-
бития (табл. 1, Б, Д). Тази хипотеза се основава на теорията на Питър Мичъл за хемиосмо-
тичния синтез на АТФ (1961), удостоена с Нобелова награда, и на откритията в геологията 
на океанското дъно (1977 г.). Редица учени поставят откритието на П. Мичъл в биохимията 
редом по значимост с откритията на Алберт Айнщайн, Вернер Хайзенберг и Александър 
Шрьодингер във физиката. Използването на протонен градиент е универсален механизъм за 
генериране на енергия и интегрална част от живота, подобно на генетичния код.

Откриването на алкалните хиротермални отвори (АХТО) на дъното на океаните  
представлява интерес за учени от различни области. Това са места с активна вулканична 
дейност и висока температура 150 – 324оС, при която е необходима специална апаратура за 
събиране на проби за изследване, изработена от титан, защото оловото се стопява. АХТО 
се образуват от смесването на фини частици на химични вещества (сулфиди) в геотермално 
загрятата до 400оС изригваща течност със студената морска вода. Сулфидите оцветяват в 
черно излизащия от земните недра фонтан, наподобяващ пушек, след което се утаяват. При 
изстиването веществата се втвърдяват и образуват структури, наподобяващи комин. Чер-
ните отвори („черни пушачи“) се образуват от железни сулфиди, а белите отвори – от барий, 
калций и силиций. Около отворите са създадени условия за невероятни форми на живот, по-
ради което са наречени биоотвори. Това предположение се оспорва – не черни пушачи, а кални 
вулкани са съдържали необходимите условия за възникване на живот (Cooper 2017; Brazil 2017).

АХТО създават възможност за компартментализация на химичните процеси. Стени-
те на тези компартменти съчетават две важни свойства за химическа еволюция: осигуря-
ват прегради и катализират химичните реакции. В геохимично оформените компартменти 
се концентрират изходните молекули за органичния синтез. Техните тънки минерални сте-
ни са изпълнявали ролята на мембрани за движение на йони, при което се създава електро-
химичен градиент. При преминаването на водород (респективно електрони) от система с 
по-нисък редокс-потенциал към система с по-висок редокс-потенциал се отделя свободна 
енергия (процесът е екзергоничен) (Kosekova et al. 2004). Химичните реакции при температу-
ри около 50 – 100°C в анаеробни условия са били термодинамично възможни. Освободената 
енергия с участието на каталитични йони е използвана за редуцирането на СО2 с водород 
и за синтез отначало на прости органични молекули, след това на самовъзпроизвеждащи се 
молекули и накрая – на клетки със собствени мембрани. Средата в АХТО е изобилствала на 
СО2 и на водород, образуван при серпентинизацията – химична реакция, която превръща 
безводните феромагнезиеви силикатни минерали в серпентини. В подводните земни недра се 
образуват пукнатини на дълбочина приблизително 3 km, където температурата достига 
до 150 – 200оС. Морската вода циркулира и когато преминава през тях, претърпява редокс-
реакция с Fe2+ до H2.

В ранната Земя са били налице необходимите предпоставки за геохимична и биохимич-
на еволюция: 1. Анаеробна атмосфера и наличие на газове (Н2, СО2, N2, H2S, SO2). 2. Донори на 
електрони (Н2, SO2, H2S, Fe2+, сулфиди, образувани при разтваряне на вулканичен серен диок-
сид във вода). 3. Акцептори на електрони: тривалентно желязо Fe (III), FeS , сяра, СО, СО2,  
NO/NO2. 4. Висока температура и налягане. 5. Естествени микрокомпартменти. 6. Нерав-
новесни условия и редокс-градиенти. 7. Концентрация на вещества за извършване на авто-
катализа и саморегулация. Тази обстановка е характерна за Хадейския океан – океан през 
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геологичната ера хадея, започнала преди 4,6 милиарда години, която предхожда архайската 
ера. Химическото неравновесие в АХТО е било много по-голямо от това днес, защото в ат-
мосферата е имало хиляда пъти повече СО2 и много по-високи концентрации на СО2 в океана. 
При контакт на СО2 с Н2 се създава неравновесие и потенциал за органичен синтез. 

6. Хипотезата за ЛУКА (последният универсален общ родоначалник на всички живи 
организми на Земята) се основава на три общи ключови характеристики на клетките от 
бактериите до човека: 1) Универсалност на генетичния код, който кодира изграждането 
на полипептидните вериги в рибозомите. 2) Съхраняване на структурата и функциите на 
биомолекулите – аминокиселини, белтъци, липиди, въглехидрати, ензими, нуклеинови кисе-
лини. Такива са и молекулите реликви, структурно свързани с РНК – коферментите в кле-
тъчния метаболизъм (АТФ, ГТФ, НАД, ФАД, АМФ), които представляват модифицирани РНК 
нуклеотиди. 3) Разграждане на увредени или грешно изградени белтъци в протеазомите на 
цитоплазмата и ядрото, за да може клетката да ги използва при синтез на нови белтъци 
(Becerta et al. 2007).

Освен методите на химията, физиката, геологията и биологията за разгадаване на 
химичната и биохимичната еволюция в симулирани условия на ранната Земя еволюционните 
биолози използват и  откритията в структурата на геномите, компютърното моделиране 
и методите на молекулярната филогенетика. С помощта на филогенетична реконструкция 

се установяват еволюционните взаимовръзки между специфичните гени, споделяни от много 
видове организми, въз основа на секвенциите на нуклеотиди в ДНК и РНК. (Филогенията е 
наука за историческото развитие на организмите, която отразява родствените им взаи-
мовръзки).

Успехите на геномиката (клон от молекулярната биология, изследващ структурата, 
функцията, еволюцията и картографирането на геномите) откриват ново поле за изслед-
ване на сложните взаимовръзки в огромното много-образие на организмовия свят. Чарлз 
Дарвин създава първото филогенетично дърво на живота и нарича еволюцията descent with 
modification (произход с модификация), с което изразява идеята за изменението на видовете 
с времето и възникването на нови видове, споделящи общ родоначалник. Родителите пре-
дават своите признаци на поколението с изменение, но се запазват някои общи признаци, 
които показват родството помежду им. През цялото развитие на организмовия свят има 
една нишка, която се запазва неизменна и свързва общия родоначалник с днешните органи-
зми. Това е генетичната непрекъснатост на живота. Смъртта е неизбежна, а животът е 
възможност и затова по-дълбокото навлизане в същността на живота води до по-успешни 
действия за неговото опазване. Тръгвайки по тази генетична нишка, еволюционните био-
лози се стремят да стигнат до ЛУКА – последния универсален общ родоначалник на всичко 
живо и на самите нас, който е оставил следи за своето съществуване в строматолити 
(вкаменелости, образувани от натрупване на отложения от микроорганизми). . Учените 
търсят  началото, което в продължение на милиарди години се е модифицирало чрез мута-
ции, естествен отбор, генетична дивергенция и адаптация, продължава днес и вероятно ще 
продължи и в бъдеще.

Изследването на геномите предлага нови прониквания в появата на живота, в исто-
рията на микробната генетика и във връзката между прокариоти и еукариоти. При изграж-
дането на еволюционното дърво на живота предимство има вертикалният генен транс-
фер (ВГТ) (предаване на гени от поколение на поколение). При разкриването на процесите  
в зараждането на живота на преден план излиза хоризонталният генен трансфер (ХГТ).  
И двата вида генен трансфер създават изменчивост, улесняват действието на естествения 
отбор и са се запазили и до днес. Те са в основата на биологичната еволюция. При хоризон-
талния генен трансфер ДНК се пренася между различни геноми – между различни биологични 
видове, например между прокариоти и еукариоти, както и между трите ДНК, съдържащи 
органели в еукариотите – ядро, митохондрии и хлоропласти (Cooper 2017). Големите еволю-
ционни скокове са ставали, когато прокариоти и еукариоти смесват гени в ендосимбионтно 
събитие. Гените плуват между различните организми по различен начин чрез ХГТ, променят 
генотиповете и честотата на алелите, а те, от своя страна, се отразяват на скоростта 
на еволюционния процес.

Пълния текст четете в „Обучение по природни науки и върхови технологии“,  
кн. 3, 2021 г.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	17
	18-19
	20
	21
	22
	23
	24
	i01
	i02
	i03
	i04
	i05
	i06
	i07
	i08
	i09
	i10
	i11
	I12
	i13
	i14
	i15
	i16

