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

Стипендията  
за докторанти да стане 
750 лв. от 1 април 2022 г., 
предлага МОН

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu
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Българска академия на науките
www.bas.bg
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Акад. Николай Денков, министър на 
образованието и науката: „Комбинацията 
от нови технологии със съдържание, 
създавано много години преди да 
съществува виртуалната реалност, ни 
предоставя нови възможности, които 
имат както научно значение, така и 
практическо приложение“ Н
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Проф. Георги Сотиров,  
зам.-директор на Института за 
космически изследвания и технологии – 
БАН: „В последните години активно си 
сътрудничим с Европейската космическа 
агенция. От одобрени досега 33 проекта 
от България 13 са на нашия институт, 
като 9 от тях вече са завършени

Признание за дарования
Трима ученици ще представят България  
на Европейския конкурс за млади учени

„Радвайте се на вашите резултати и пом-
нете, че това, което правите днес, ще има 
продължение в бъдеще“, заяви заместник-
министърът на образованието и науката 
Мария Гайдарова на церемонията по наг-
раждаването на победителите в конкурса 
„Млади таланти“ на МОН. Тя специално 
благодари на научните ръководители, учи-
тели и родители, които са провокирали у 
младите хора интереса към науката и ги 
подкрепят. 

„Ще имате възможност да се развивате 
навсякъде по света, но се върнете тук в 
България, за да сътворявате своите мечти. 
Не се притеснявайте от предизвикателства. 
Вие сте сред най-добрите. Носете с гордост 

вашите отличия“, пожела зам.-министърът 
на наградените ученици.

Тримата победители са Стивън Огнянов 
(XI клас) от СМГ „П. Хилендарски“, Радос- 
тин Чолаков (X клас) от МГ „Акад. Ки-
рил Попов“ – Пловдив, и Петър Жотев  
(XI клас) от СМГ. Те ще представят страна-
та ни в Европейския конкурс за млади уче-
ни (EUCYS), който е част от инициативите 
на Европейската общност за насърчаване 
на научното творчество сред младото по-
коление. Младите изследователи получиха 
грамоти и награди от по 1500 лева.

Проектът на Стивън Огнянов в областта 
на математиката представя нови формули 
за двудиагоналното разлагане на матрици.  

Проектът  на Радостин Чолаков е в областта  
на информатиката – за прилагане на архи-
тектури за дълбоко обучение върху таб-
лични данни. Изследването в областта на 
биологията на Петър Жотев е свързано с въз-
можността за избор на пола при бозайници, 
отглеждани като селскостопански животни. 

Други трима млади изследователи полу-
чиха поощрителни награди и по 1000 лева. 

Това са Демира Недева (IX клас) от  
МГ „Акад. Кирил Попов“, седмокласни-
ците Розанна Мишева и Антони  Георгиев 
от ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново 
и Любомир Ненов (X клас) от 9. френска 
езикова гимназия. 
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Зам.-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова награди част от отличените  
в тазгодишното издание на конкурса „Млади таланти“ на МОН
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Подкрепа
А

„Дай на човека риба и ще го нахра-
ниш за един ден. Научи го да я лови, и 
ще го нахраниш за цял живот.“ Пом-
ните тази източна сентенция, нали? 
Вярна е. Ако искаме да достигнем 
стандарта на живот на развитите 
европейски страни, трябва сами да си 
помогнем, като обучим младите хора 
на професия или предприемачество. 
Най-добре и на двете.

През изминалата седмица се слу-
чиха две неща в тази посока. Подписа 
се меморандум за сътрудничество 
между Фонда на фондовете и Со-
фийския университет за ефективен 
обмен на знания и идеи между акаде-
мичната област, бизнеса и държавни-
те институции. Основната му идея 
е да се осигурят по-добри шансове 
за кариерно развитие и реализация 
на студентите, като те получат 
подкрепа за стартиране на собствен 
бизнес или друг вид предприемаческа 
дейност. Очаква се младите хора да 
разберат какви са възможностите за 
финансиране на стартъпи, да се обу-
чат как да изготвят бизнес планове 
и как да представят идеите си пред 
инвеститори.

Другата новина дойде от 
Русенския университет, който ще 
подпомогне реализацията на най-ини-
циативните дами, като организира 
Академия за жени предприемачи. 
По време на безплатното обучение 
всяка участничка ще се научи да 
изготвя подробен бизнес план, чрез 
който мечтаната идея за собствен 
бизнес да придобие реални измерения. 
Накрая всеки бизнес план ще бъде 
оценен, а най-добрите ще спечелят и 
частично финансиране.

И двете идеи заслужават 
адмирации. Защото най-големият 
потенциал се крие именно в младите 
хора и в жените. За да се развие той 
обаче, е нужна подкрепа, и то навре-
менна. Не само на думи, а чрез повече 
обучения, курсове и възможности за 
достъпно финансиране. 

збучни 
истини

Антоанета НАЙДЕНОВА
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Докторантите със 
750 лв. стипендия
Около 3800 от тях се обучават в държавни 
висши училища и в научни организации

Кои ни представят 
на Евроолимпиадата  
по статистика

Месечната докторантска 
стипендия да се увели-
чи от 500 лв. на 750 лв. 
от 1 април 2022 г. Това 
предвижда проект на По-
становление на Министер-
ския съвет за изменение на  
ПМС 90/2000 г. за усло-
вията и реда за предос-
тавяне на стипендии на 
студентите, докторантите 
и специализантите от дър-
жавните висши училища 
и научните организации. 
Документът е публикуван 
за обществено обсъждане. 
Размерът на стипендията 
за обучение на докторанти 
за последно е увеличен 
от 450 лв. на 500 лв. от  
1 януари 2018 г.

Причините, които нала-
гат приемането на акта, са 
свързани с непрекъснато 

увеличаващите се разходи 
за издръжка на живот, с 
които всеки докторант 
трябва да разполага, за 
да може да се фокусира 
изцяло върху постигане-
то на високи резултати в 
учебния и изследовател-
ския процес, се посочва 
в доклада, внесен от ми-
нистъра на образованието 
и науката акад. Николай 
Денков. Предложеното 
увеличение на стипенди-
ите ще обхване около 3500 
докторанти, обучаващи 
се в държавните висши 
училища, и около 300 
докторанти в научните 
организации.

Необходимият за прила-
гането на проекта ресурс от 
8,6 млн. лв. е разчетен по 
бюджета на МОН със За-

кона за държавния бюджет 
за 2022 г. Необходимите 
средства в годишен план 
за увеличението на сти-
пендиите на докторантите 
са в размер на 11,4 млн. 
лв. и за 2023 г. същите ще 
бъдат планирани със Закона 
за държавния бюджет по 
бюджетите на съответните 
държавни висши училища, 
БАН и останалите научни 
организации.

Предвижда се и отпадане 
на годишното предоставяне 
на средства за допълни-
телни стипендии на док-
торантите в държавните 
висши училища и науч-
ни организации съгласно 
ПМС 90/2000 г. До момента 
допълнителните стипендии 
са били достъпни само за 
част от докторантите във 

висшите училища и науч-
ните организации и пре-
махването им ще пренасочи 
освободените средства към 
всички докторанти. Допъл-
нителните докторантски 
стипендии не са изпълнили 
целта и предназначението, 
за което са отпуснати, и не 
са довели до повишаване 
качеството на научната ра-
бота на докторантите, както 
и до привличането и задър-
жането на младите учени в 
страната, се посочва още в 
доклада към проекта. 

Бележки, становища и 
предложения по проекта 
могат да бъдат изпраща-
ни към дирекция „Висше 
образование“ – МОН 
(mstoyanova@mon.bg), до 
16 май 2022 г. включително. 

Отбор DataPower от На-
ционалната търговско-бан-
кова гимназия – София, с 
ментор Васил Бозев и отбор 
ВДМ – Варна, от МГ „Д-р 
Петър Берон“ с ментор Елена 
Димитрова са победителите 
в категория А (Х – ХII клас) 
на националния етап на V 
европейска олимпиада по 
статистика. Организира се 
от „Евростат“ и 19 държави 
членки на ЕС, а у нас се 
провежда от Националния 
статистически институт.

Медиен партньор на олим-
пиадата е Национално изда-
телство „Аз-буки“.

В категория Б (VIII – IX 
клас) победители са отбор 
Team-pro от ПГ по икономи-
ка и мениджмънт – Пазар-
джик, с ментор Албена Гълъ-
бинова, и отбор Andromeda 
от ПМГ „Акад. Боян Пет-
канчин“ –  Хасково, с ментор 
Габриела Христонова.

Според правилата на със-
тезанието победителите след 
първите два кръга от на-
ционалния етап – общо 11 
отбора, представиха на живо 
в зала идейните си проекти. 
Крайната оценка се формира 
от онлайн гласуване на сайта 
на НСИ с тежест 25%, вот 
от публиката по време на 
публичния избор с тежест 
25% и оценка на журито с 
тежест 50%. Тази година оце-
няването е поверено на зам.-
председателя на НСИ Диана 
Янчева, доц. д-р Александър 
Найденов – научен секретар 
и преподавател в УНСС, 
д-р Надя Кантарева-Барух – 
директор на Националното 
издателство за образование 
и наука „Аз-буки“, и Тодор 
Борисов – преподавател в 
ЧПГ „Образователни тех-
нологии“.

Класираните на първите 
две места отбори в съот-
ветната категория ще имат 
за задача да изработят две-
минутен видеоклип на тема 
„Статистиката и околната 
среда“, с който ще участват 
в Европейския кръг на ста-
тистическата олимпиада. 
Той ще се проведе в периода 
до 15 май 2022 г., като побе-
дителите ще бъдат наградени 
в Мадрид на 27 юни.

„Тази година възстанових- 
ме нивата на участие отпре-
ди пандемията. В първите 
два етапа на националния 
кръг участваха 1043 учени-
ци от 104 училища, разпре-
делени в 406 отбора“, заяви 
Диана Янчева. Тя отбеляза, 
че международното със-
тезание се провежда вече 
пет поредни години и за 
това време имаме над 4000 
участници и почти пълно 
териториално покритие на 
цялата страна. А от 2020 г. 
неизменно присъстваме на 
европейските финали. 

Постигнатото от ученици-
те се оценява и от няколко 
български висши училища. 
УНСС, Икономическият 
университет – Варна, ВТУ 
„Тодор Каблешков“ – София, 
и Тракийският университет 
– Стара Загора, признават 
високите резултати в олим-
пиадата за входно ниво в 
икономическите специално-
сти. 

Признание за...
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Проектът на най-малки-
те участници в Конкурса 
Розанна Мишева и Антони 
Георгиев е „Изследване на 
ефекта на различни цветове 
от спектъра на светлината 
при растежа на растението 
нарцис“. Идеята е на тех-
ния учител по биология. 
Близо месец в четири сак-
сии те отглеждат нарциси, 
които осветяват с различна 
светлина, за да измерят при 
коя растат най-бързо. Полу-
чените резултати сочат, че 
най-бързо растението расте 
на естествена слънчева свет-
лина, както и при червената 
светлина. Антони смята да 
продължи да се занимава с 
информационни технологии. 
Розанна не може да посочи 
конкретна област, но занима-
нията с наука са ѝ интересни 
и ще продължи да работи по 
проекти.

Три изследователски раз-
работки получават право 
да представят страната ни 
на европейското младежко 
научно изложение EXPO 
Science Europe 2022 г. в Су-
чева, Румъния, през юли. 

Проектите в областта на 
информатиката, екологията 
и биологията са на Габриела 
Чавгова от пловдивската 
МГ „Акад. Кирил Попов“, 
Георги Праматаров – студент 
в Софийския университет, и 
на Мохаммад-Мурад Рашад 
Халвани от ОДК – Силистра.

Журито присъди и до-
пълнителни награди за де-
сетокласниците от Пловдив 
Мартин Щилянов и Петър 
Желев, които ще се включат 
в лятната изследователска 
школа на УчИМИ – БАН.

„Млади таланти“ е една 
от инициативите на МОН 
за подпомагане и насър-
чаване на младите хора да 
правят научни изследвания. 
Участниците подготвят на-
учноизследователски и ино-
вационни проекти в областта 
на биологията, химията, ин-
форматиката, инженерните 
науки, материалознанието, 
математиката, медицината, 
физиката, социални и хума-
нитарни науки и екология.

Тази година кандидатстват 
37 проекта с над 55 участни-
ци, като до събеседване са 
допуснати 26 от тях  

Броят отработени дни за една го-
дина, при които непедагогическият 
персонал има право на допълни-
телно трудово възнаграждение за 
постигнати резултати от труда, 
се намалява от 186 на 152. Това е 
записано в проект на Наредба за 
изменение на Наредба 4 от 2017 г.  
за нормиране и заплащане на тру-
да, публикувана за обществено 
обсъждане. Промяната не изисква 
допълнителен финансов ресурс, но 
ще даде възможност за по-справед-
ливо разпределение на нормативно 
определените средства, като по-го-
лям брой персонал ще има право да 
получи посоченото допълнително 

възнаграждение (диференцирано 
заплащане), се посочва в мотивите 
към проекта.

Проектът предвижда още новите 
минимални размери на основните 
месечни работни заплати на педаго-
гическите специалисти, договорени 
с подписания на 4 април 2022 г. на 
отраслово ниво анекс към Колек-
тивния трудов договор за системата 
на предучилищното и училищното 
образование, да влязат в сила от 
1 април 2022 г. Необходимите за 
това 239 млн. лв. са предвидени в 
държавния бюджет за 2022 г.

Така от 1 април минималните 
размери на основните месечни ра-

ботни заплати на педагогическите 
специалисти стават съответно: за  
директор – 1724 лв., за зам.-дирек-
тор – 1595 лв., за учител, възпитател, 
логопед, психолог, педагогически 
съветник, корепетитор, хореограф, 
треньор по вид спорт, рехабилита-
тор на слуха и говора, ръководител 
на направление ИКТ – 1415 лв., за 
старши учител и старши възпита-
тел – 1460 лв., и за главен учител и 
главен възпитател – 1516 лв.

Бележки, становища и предложе-
ния по проекта могат да бъдат из-
пращани към дирекция „Финанси“ 
– МОН (d.kotseva@mon.bg), до 28 
април 2022 г. включително. 

Промяна в Наредбата за нормиране 
и заплащане на труда

4 медала от международен турнир 
по математика за момичета

С четири медала се връ-
щат българските предста-
вителки от Европейската 
олимпиада по математика 
за момичета (EGMO).  
И четирите ни състеза-
телки се окичват с отли-
чия в конкуренция с над 
200 участнички от над 
55 държави. Българките 
печелят 1 златен, 2 сре-
бърни и 1 бронзов медал, 
като отборно се нареждат 
на второ място в Европа, 
съобщава Media Bricks.

Златното отличие е 
за Биляна Димитрова  
(X клас –  СМГ). Със сре-
бърни медали се окичват 
Калина Николова (XII 
клас – СМГ) и Цветелина 
Илиева (XI –  ППМГ, Бургас), а бронзът е притежание 
на Ивайла Радкова (XI клас – 125. СУ, София). Техни ръ-
ководители на Европейската олимпиада по математика 
за момичета са Люба Конова – студент във Факултета по 
математика и информатика на Софийския университет и 
бивш участник и медалист от EGMO (от 2017 до 2019 г.),  
и Яни Дренчев.

От 2012-а досега българските състезателки на EGMO 
са спечелили 5 златни, 21 сребърни и 13 бронзови ме-
дала, както и 3 почетни грамоти.

Тази година Европейската олимпиада по математика 
за момичета се проведе хибридно с домакин Егер, Ун-
гария. Домакин на следващото издание на EGMO ще 
бъде Словения. 

Снимка Сдружение на олимпийските отбори по природни науки
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Колко лесно  
е да сме учтиви

Симеон СТЕФАНОВ*

Ако се заслушаме внимателно в езика на журна-
листите, ще се запитаме: „Колко трудно е да сме уч-
тиви?“. Изказвания като: „Господине, Вие сте бил по-
канен на …“, „Госпожо, Вие сте била избрана за …“ 
или дори: „Господине, Вие сте били забелязани …“, 
но също и: „Госпожо, много добре сте се сетила …“, 
„Господине, много добре сте направил …“, освен че 
смущават със своята некоректност, понеже са изре-
чени от националния ефир, създават и реалната опас-
ност да получат широко разпространение. 

Поради това се налага да припомним, че „глаголите 
и глаголните форми на -л в състава на учтивата фор-
ма се употребяват в множествено число, а глаголните 
форми на -н и -т, прилагателните и числителните ред-
ни имена – в единствено число“ (Официален правопи-
сен речник 2012, т. 24.1.1. и 24.1.2.). Както се обяснява: 
„кодификацията не би могла да допусне промяна, без 
да се наруши целостта на сложната глаголна форма, 
тъй като при употреби като сте ходил, сте ходила се 
„създава“ несъществуваща глаголна форма за минало 
неопределено време в глаголната парадигма … Греш-
ките в практиката обаче свидетелстват за изравняване 
на тези сложни форми със страдателните конструкции 
сте уведомен, сте уведомена, които допускат форми на 
думите с неизравнени граматични характеристики по 
род и число: Ти си бил (ед.ч.) поканен (ед.ч.), но и Вие 
сте били (мн.ч.) поканен (ед.ч.)“. Цитатът е от: Норма 
за съгласуване по число в учтивата форма, сп. Българ-
ски език, 2019, стр. 267 (https://www.balgarskiezik.eu/p-
2019-No1/PRILOZHENIE-1-2019.pdf).

А споменатите в началото журналистически изрази 
би трябвало да гласят: „Господине, Вие сте били пока-
нен на …“, „Госпожо, Вие сте били избрана за …“, „Гос-
подине, Вие сте били забелязан …“, „Госпожо, много 
добре сте се сетили …“, „Господине, много добре  
сте направили …“. Както се вижда, лесно е да сме уч-
тиви, а не е трудно и да се изразяваме според нормите 
на съвременния български книжовен език.

*Д-р Симеон Стефанов е главен асистент в Ин-
ститута за български език „Проф. Любомир Андрей-
чин“ при Българската академия на науките.

Меморандум за сътруд-
ничество за създаване на 
първото в България инова-
тивно начално училище от 
ново поколение подписаха 
кметът на Столична общи-
на Йорданка Фандъкова, 
президентът на фондация 
„Америка за България“ Нан-
си Шилър и ректорът на 
Химико-технологичния и 
металургичен университет 
проф. д-р инж. Сеня Терзи-
ева-Желязкова. Подписва-
нето уважи и министърът 
на образованието и науката 
акад. Николай Денков.

Училището ще се по-
мещава в сградата на дет-
ския център „Музейко“. 
Предстои разработване на 
програма за неговата работа, 
като се очаква то да започне 
да функционира през 2023 г. 
Сред приключване на учеб-
ните часове и в почивните 
дни Музеят ще продължи да 
функционира като Интерак-
тивен детски научен център.

„Създаваме първото в 

България иновативно на-
чално училище от ново 
поколение с фокус върху 
изучаването на природните 
науки, дигиталните техно-
логии, инженерното мислене 
и математиката, което да 
служи и за база за продъл-
жаващо обучение на учители 
от цялата страна. Изключи-
телно важно е да направим 
устойчив и полезен за града 
проект, който заедно да раз-
вием, както и да мотивираме 
повече деца от най-ранна 
възраст да се занимават с 
технологии и природо-ма-
тематически науки“, комен-
тира кметът Фандъкова. Тя 
благодари на акад. Денков за 
подкрепата и приемственос-
тта в политиката за реформа 
за образованието.

„Необходима е подкрепа 
за развитие на училищата и 
затова сме убедени, че всяка 
сграда, която може да бъде 
включена в системата, е 
важна“, посочва проф. Сеня 
Терзиева-Желязкова.  

София с иновативно 
начално училище

Технологичен поглед 
към миналото
Национална научна програма стимулира 
мултидисциплинарните изследвания 

С очила за виртуална 
реалност човек може да 
разгледа даден истори-
чески обект и без да го 
посещава на място. В това 
се убеди министърът на 
образованието и науката 
акад. Николай Денков, кой-
то разгледа параклиса „Св. 
Йоан Летни“ над язовир 
„Пчелина“, област Перник, 
от „София Тех парк“. Там 
бяха представени резул-
татите от изпълнението 
на Националната научна 
програма „Културноисто-
рическо наследство, на-
ционална памет и общест-
вено развитие“.

Мобилното прило-
жение, разработено в 
рамките на Програмата, 
е с добавена реалност 
и предлага виртуални 
разходки из най-краси-
вите кътчета на Бълга-
рия – музеи, природни 
забележителности и дори 

несъществуващи вече 
исторически обекти, въз-
становени чрез архивни 
изображения.

Заедно с приложението 
беше демонстриран и 
порталът за представяне 
и съхранение на култур-
ноисторическо наслед-
ство „Виртуален пло-
щад“ http://virtualplazza.
com/. Той осигурява 
достъп до различни де-
моверсии на научни ко-
лекции, в това число 
дигитален историко-ге-
ографски справочник на 
България през епохата на 
османското владичество, 
данни за туристически 
обекти и мегалитни па-
метници, колекция от 
славянски ръкописи и др.

Платформата разпола-
га и с модул „Виртуална 
реалност“, даваща въз-
можност за разглеждане 
на предварително засне-

ти виртуални разходки 
на различни културни и 
исторически обекти.

Националната научна 
програма „Културноис-
торическо наследство, 
национална памет и 
обществено развитие“ 
стимулира мултидисци-
плинарните изследвания. 

„Комбинацията от нови 
технологии със съдържа-
ние, създавано много го-
дини преди да съществува 
виртуалната реалност, ни 
предоставя нови възмож-
ности, които имат както 
научно значение, така и 
практическо приложение 
– могат да подпомогнат 
развитието на общество-
то, туризма и икономиката 
на страната – каза ми-
нистър Денков по време 
на представянето. – Това 
е пример, който всички 
трябва да следваме. Но 
за да се реализира, имаме 

нужда от сътрудничество 
– в случая сътрудничество 
между Техническия уни-
верситет и хуманитарни-
те научни институции в 
България.“

Програмата „Култур-
ноисторическо наслед-
ство, национална памет 
и обществено развитие“ 
се реализира в периода  
2019 – 2021 г. с финан-
сиране от държавния 
бюджет чрез МОН. Из-
пълнява се от Софий-
ския университет „Св. 
Климент Охридски“ в 
партньорство с Българ-
ската академия на нау-
ките и oще четири висши 
училища – Югозападния 
университет „Неофит 
Рилски“, Пловдивския 
университет „Паисий 
Хилендарски“, Шумен-
ския университет и Тех-
ническия университет 
– София. 

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков проведе урок за солната киселина със сед-
мокласниците от СУ „Панайот Волов“ в Каспичан заедно с учителя по химия Калин Колев. Седмокласниците 
научават как се използват реактиви за откриване на различни вещества. Акад. Денков обяснява и разлика-

та между „вкусните“ и опасните киселини. Децата разбират и какво е „царска вода“ – смес от азотна и солна 
киселина, която може да разяде дори златото. Акад. Денков обяснява на учениците колко важна суровина  

е солната киселина в химическата и фармацевтичната промишленост 
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Деляна ЛУКОВА

Начало на създаването на Нацио-
нален ученически парламент поло-
жиха в Пловдив младежи от 130 об-
разователни институции в страната. 
Форумът се организира от асоциация 
„Голям брат, Голяма сестра – Бълга-
рия“. В него освен ученици се вклю-
чиха и педагози, доброволци, пред-
ставители на министерствата на об-
разованието и науката и на младежта  
и спорта, на Центъра за развитие на 
човешките ресурси. 

В дебатите се включиха доц. 
Манол Манолов и доц. Ивайло Ста-
рибратов – съветници на министъра 
на образованието и науката, както и 

Людмил Вълков от Представител-
ството на Европейската комисия в 
България, който представи евро-
пейските образователни политики 
в Европейската година на младежта.

В следващите месеци предстои 
да бъде избран УС, който да гласу-
ва Устав и да работи за създаване 
на институцията – процес, който 
ще отнеме вероятно цялата след-
ваща учебна година, прогнозира 
инициаторът на форума Димитър 
Фердинандов – бивш възпитаник 
на ЕГ „Пловдив“, а сега студент в 
Бирмингам. 

Въпреки усилията на регионал-
ните управления на образованието 
предшестващата форума анкета 

е попълнена едва от 130 образо-
вателни институции, макар по 
списък ученическите съвети да са 
1600. Според проучването най-ак-
тивни в дейността си са учениците 
от София, Пловдив и Варна. Но 
изключително дейни се оказват и 
ученическите съвети от училища в 
малки населени места като Тетевен 
и село Скалица, Ямболско. 

Включилите се в анкетата смятат, 
че влизайки в училище, учениците 
трябва да бъдат уведомявани от 
ръководството за възможността да 
създадат свой парламент, който да 
защитава интересите им, и да бъдат 
обучавани да изграждат комуника-
ционни стратегии.

Създават Национален ученически парламент
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За включване в инициативата могат да кандидат-
стват всички студенти, които в момента са записани в 
магистърска програма по която и да е дисциплина в уни-
верситет в държава членка на ЕС. Специален акцент е 
поставен върху необходимостта от подкрепа на младите 
хора с по-малко шансове за придобиване на съответните 
знания и опит, за да бъдат активни и ангажирани гражда-
ни. Затова се насърчават да кандидатстват студенти 
от неравностойно положение и различен произход или при-
надлежащи към уязвими и маргинализирани групи.

„Хоризонт Европа“ търси 
млади наблюдатели

Европейската комисията пусна нова покана, насочена 
към студентите от магистърска степен, които искат да 
участват като млади наблюдатели в оценките на предло-
женията по Програмата за финансиране на научни изслед-
вания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“.

Тази нова инициатива ще позволи на студентите да 
станат свидетели като наблюдатели на безпристраст-
ния процес на оценка на ниво ЕС, който допринася за най-
новите научни изследвания и конкурентоспособността 
на Европа. Така младите хора ще имат достъп до всички 
възможности, които научните изследвания и иновациите 
на ЕС могат да предложат.

ЕВРОНОВИНИ

Бъдещите магистри могат да кандидатстват, като 
попълнят профила си в портала за финансиране и търго-
ве на „Хоризонт Европа“. Те трябва да включат кратко  
описание на мотивацията си да станат млад наблюда-
тел, както и да приложат препоръчително писмо от свой 
ръководител/професор.

Процесът на подбор на младите наблюдатели е непре-
къснат до приключването на инициативата на 14 декем-
ври 2022 г.  

Избраните млади наблюдатели ще бъдат поканени по 
различно време да участват в оценките на предложенията 
по „Хоризонт Европа“, които се провеждат от септември 
2022 г. Оценките обхващат всички области на науката – от 
социални и хуманитарни науки до естествени и инженерни 
науки. По време на оценяването младите наблюдатели ще 
проследят процеса на оценяване, ще участват в семинар за 
запознаване с оценяването и ще направят кратък доклад за 
своята гледна точка за оценката, която са проследили.

В НЯКОЛКО РЕДА

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВИ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за програма 
„Хоризонт Европа“ за разширяване на 
участието и укрепване на Европей-
ското научноизследователско прос-
транство (ERA). Той ще се проведе 
виртуално на 27 април 2022 г. Инфор-
мационният ден ще се съсредоточи 
върху два нови конкурса. Първият е  
Hop On Facility, който създава възмож-
ност за юридически лица, установени 
в държави членки с ниски нива в облас-
тта на изследванията и иновациите да 
се присъединят към вече избрани проек-
ти, които се осъществяват. Вторият 
е ERA Talents поканата, която има за 
цел да привлече повече изследова-
телски таланти с разнообразен опит 
към организации в разширяващите се 
страни. В рамките на информационния 
ден ще се направи кратък преглед на 
политиката на Европейското научно-
изследователско пространство и учас-
тниците ще задават въпроси. 

* * *
ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „Пътят пред укра-

инските бежанци в Европа и в Бълга-
рия“ организира Бюрото на ЕП в Бъл-
гария на 29 април 2022 г. На нея ще се 
обсъдят основните проблеми, предиз-
викани от огромната вълна бежанци  
от Украйна в цяла Европа, както и 
краткосрочните и средносрочните 
решения на тези проблеми. Ще се дис-
кутират европейските политики и ин-
струменти в подкрепа на украинските 
бежанци и възможните подходи спрямо 
тях при различните сценарии за разви-
тие на конфликта. 

* * *
ЕК ПРЕДЛОЖИ ПЪРВА ПО РОДА СИ 

РАМКА за защита на интелектуал-
ната собственост за занаятчийски 
и промишлени продукти, които почи-
ват на оригиналността и автентич-
ността на традиционните практики 
от техните региони. Тази рамка ще 
обхване продукти като стъклото от 
Мурано, туида от Донегал, порцелана 
от Лимож, ножарските изделия от Со-
линген и керамиката от Болеславец. 
Въпреки че тези продукти се ползват 
с име и репутация в Европа, а понякога 
и в световен мащаб, досега производи-
телите не са разполагали със защита 
на означенията на ЕС, която обвързва 
произхода и репутацията на техните 
продукти с тяхното качество. С това 
предложение за регламент ЕК цели да 
даде възможност на производителите 
да защитават занаятчийските и про-
мишлените продукти, свързани с тех-
ните региони и с техните традицион-
ни знания и умения, както в Европа, 
така и извън нея. Регламентът, който 
предвижда защита на означенията на 
ЕС, ще улесни потребителите да раз-
познават качеството на тези продук- 
ти и да правят по-информиран избор. 
Той ще спомогне за насърчаването, 
привличането и запазването на уме-
ния и работни места в европейските 
региони, като допринася за тяхното 
икономическо развитие.
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2022 г. е Европейската година на 
младежта, която акцентира върху 

значението на младите хора  
за изграждане на по-добро бъдеще 

– по-екологично, по-приобщаващо и 
дигитално. С много възможности за 

учене, споделяне на мнения, срещи 
с хора и участие в дейности в цяла 

Европа, младите европейци  
ще могат да продължат  

по-уверено напред след пандемията. 
На Европейския младежки портал 
младежите могат да видят какво 

ги очаква – над 90 инициативи, 
разпределени в 8 тематични 

области: образование и мобилност, 
зелен преход и опазване на околната 

среда, цифровизация, работни 
места и приобщаване, култура, 

спорт и здравословен начин  
на живот, европейската младеж  

и външната политика и граждански 
диалози с младите европейци

Тревожно е влиянието на 
COVID върху образованието
Как правителствата да поставят младежта  
в центъра на възстановяването, сочи проучване на ОИСР

Страница на  
Антоанета 
НАЙДЕНОВА

Правителства-
та инвести-
рат значител-
ни ресурси 
за справяне 
с непосред-

ствените и дългосрочните 
последици от пандемията 
COVID-19. Като се има пред-
вид, че кризата е засегнала 
различните възрастови групи 
по различен начин и че ней-
ните последици ще се усещат 
и занапред, от решаващо 
значение е да се възприеме 
интегриран подход на об-
щественото управление към 
отговора на коронавируса и 
усилията за възстановяване.

Проучване на Организа-
цията за икономическо сът- 
рудничество и развитие дава 
препоръки за това как прави-
телствата могат да поставят 
младите хора в центъра на 
възстановяването. За целта 
са събрани възгледите на 151 
младежки организации от 
72 държави, включително  

100 младежки организации, 
базирани в 36 страни от ОИСР, 
за това как младите хора са 
преживявали кризата и свърза-
ните с нея действия на тяхното 
правителство. 

Младежките организации са 
най-загрижени за въздействие-
то на кризата върху психично-
то здраве, върху резултатите от 
образованието и заетостта, се-
мейните отношения и приятел-
ствата, както и ограничаването 
на индивидуалните свободи.

Анкетираните младежки ор-
ганизации, базирани в ОИСР, 
са по-скоро недоволни от на-
чина, по който правителствата 
предоставят обществени услу-
ги за младите хора по време на 
кризата с COVID-19, особено в 
областта на спорта, културата 
и свободното време (63%), 
образованието (60%), жилище 
(56%) и заетост (56%).

Освен прякото въздействие 
върху благосъстоянието на 
младите хора младежките 
организации са притеснени за 
по-широките обществени по-
следици от кризата COVID-19. 
Базираните в ОИСР младежки 
организации са най-загрижени 

за въздействието на кризата 
върху правата на младежите 
(72%), неравенствата между 
възрастовите групи (69%), 
разпространението на дезин-
формация (67%), расовата 
дискриминация (61%) и поли-
тическата поляризация (56%). 
Те са загрижени и от липсата 
на възможности за младите 
хора да оформят мерки за въз-
становяване. Само 15% смятат, 
че тяхното правителство е взе-
ло предвид възгледите на мла-
дите хора, когато приема мерки 
за принудително затваряне. 
Повече от половината вярват, 
че схемите за финансова под-
крепа (56%) не са включили 
възгледите на младите хора.

29 от 32 страни от ОИСР със 
съпоставим национален план 
за възстановяване и устойчи-
вост включват специфични 
политики, програми или други 
ангажименти за младите хора 
в своите планове, като 10 от 
тях уточняват и как младите 
хора са били консултирани в 
процеса. А 24 от 32 страни от 
ОИСР са въвели мерки за под-
крепа на млади хора в уязвимо 
положение.

За да гарантират по-добре 
осигуряването на справедливо, 
приобщаващо и устойчиво 
възстановяване на младите 
хора, правителствата могат 
да разгледат редица подхо-
ди за публично управление, 
включително: възприемане на 
интегриран подход за подкрепа 
на младите хора във всички 
релевантни сектори – както 
чрез специфични секторни 
политики, така и чрез интег-
рирани стратегии за младежта.

Включване на млади хора 
и младежки организации в 
изграждането на социално 
сближаване и в прилагането 
на усилия за възстановяване 
чрез насърчаване на смисле-
ни доброволчески услуги и 
младежка работа чрез закони, 
стратегии и програми с адек-
ватни ресурси. Оценка и пред-
виждане на дългосрочните 
въздействия на кризата в раз-
личните възрастови групи чрез 
подобряване на събирането, 
използването и споделянето на 
данни и доказателства, с които 
младите хора се свързват, както 
и техните пресечни точки и т.н.
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Единайсеток-
ласничките 
Ванеса Ивано-
ва, Ивон Ма-
нова и Габри-
ела Стоянова 

от ПГ по облекло „Княгиня 
Мария Луиза“ в София по-
лучават награда за цялостно 
представяне в национал-
ния ученически конкурс 
„Млади таланти в модата“, 
съобщават от МОН. Съ-
битието се организира от 
Министерството на обра-
зованието и науката в парт-
ньорство с Националната 
асоциация на училищата 
по мода „Росица Иванова“, 
Българската асоциация по 
текстил, облекло и кожи и 
община Гоце Делчев. До-
макин на състезанието е Не-
врокопската професионална 
гимназия „Димитър Талев“ 
в Гоце Делчев. Във финала 
се състезават 15 отбора.

Победителките впечат-

Симеон Христов от Про-
фесионалната техническа 
гимназия „Д-р Никола Ва-
силиади“ – Габрово, спече-
ли индивидуалната награда 
в националното състезание 
„Най-добър млад автомон-
тьор и водач на МПС“. 
Домакин на надпреварата 
е Професионалната гим-
назия по механотехника 
в Сливен. Втори и трети 
са Георги Бонев от ПГ по 
транспорт – Виноградец, и 
съотборникът на победите-
ля Андрей Тодоров.

Симеон Христов ще 
представи България през 
юни тази година на меж-
дународното състезание 
Young Car Mechanic в Гьор, 
Унгария. А организаторите 
му пожелават да повтори 
успеха на ученика от Силис- 
тра Ерен Осман, спечелил 
състезанието през 2019 г. 

„До финалите достигна-
ха 21 ученици от 7 отбора – 
победители в регионалните 
кръгове. По време на фина-
лите те изпълниха по 8 практически 
задачи, свързани с автомобилната 
техника“, коментира за „Аз-буки“ Та-
тяна Петкова, директор на гимназията 
домакин.

Много емоции предизвика майс- 
торското кормуване, определило побе-
дителя в категорията „Най-добър млад 
водач на МПС“. В него печели Севгин 
Ахмед от ПГ по транспорт, обслуж-
ване и лека промишленост – Добрич. 
След него се нареждат Иван Миланов 
от ПГ по механотехника – Сливен, и 
Кристиян Ковачки от ПГ по транс-
порт „Н.Й. Вапцаров“ – Сливница. 
В категорията в отборното класиране 
призьори са представителите на 
Професионалната гимназия по меха-
нотехника – Сливен, ПГ по транспорт, 
обслужване и лека промишленост 
– Добрич, и ПГ по транспорт „Н.Й. 
Вапцаров“ – Сливница.

Победител в отборното състезание 
за най-добър автомонтьор са възпита-

76 ученици от 16 български града премери-
ха сили в националния кръг от състезанието 
„Най-добър млад строител“, което се проведе 
за първи път в Русе. Негов домакин е ПГ по 
строителство, архитектура и геодезия „Пеньо 
Пенев“ – Русе, а надпреварата протече в зала 
„Арена“ в крайдунавския град, съобщава за 
„Аз-буки“ директорката на професионалната 
гимназия инж. Камелия Денчева. 

„В строителната професия създавате красота 
и функционалност от нищото – застанали пред 
гладкия терен или стена. Но това, което правите 
с ръцете си, остава и след вас и ви надживява, 
също като творбите на изкуството. Надявам се 
да сте почерпили вдъхновение от архитектура-
та и духа на Русе и да съумеете да го претворите 
днес“, каза кметът Пенчо Милков.

Надпреварата се проведе в пет състезателни 
дисциплини  – „Сухо строителство“ за създава-
нето на конструкция от гипсокартон, „Мазилки, 
шпакловки и бояджийски работи“, където учас-
тниците сами смесват цветовете, с които искат 
да работят, „Облицовки и настилки“ – там коми-
сията следеше строго за фугирането на плочки, 
спазването на хоризонталите и вертикалите на 
поставянето им, „Зидария“ и „Геодезия“.

Строителните материали са осигурени от 
фирми дарители, чиито представители оцени-
ха и работата на учениците. От Камарата на 
строителите в България подготвиха атрактивни 
награди за най-добрите участници – таблет 
за първо място, мобилен телефон за второ и 
безжични слушалки за третото място.

В индивидуалното класиране по състеза-
телни дисциплини в направление „Мазилки, 
шпакловки и бояджийски работи“ първа е 
Стелияна Стефанова от СПГСГ „Арх. Георги 
Козаров“ в Сливен. Второто място е за Анелия 
Петрова от ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хаско-
во, а третото – за Моника Димитрова от ПГСАГ 
„Пеньо Пенев“ в Русе.

В дисциплината „Облицовки и настилки“ 
първо място зае Мирослав Цонев от училището 
домакин – ПГСАГ „Пеньо Пенев“ в Русе. Вто-
рото е за Димитър Георгиев от ГСАГД „Кольо 
Фичето“ в Ямбол, а на трето се класира Алекс 
Илиев от ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ в 
Перник.

Най-добрите зидари са Станислав Петров и 
Иван Джуров от ПГСАГ „Ангел Попов“ във 
Велико Търново. На второ място се класират 
Петър Митев и Максим Тенев от ГСАГД 
„Кольо Фичето“ в Ямбол, а третото заемат 
Йоан Спасов и Светослав Церовски от СГСАГ 

Рокля от спомени в куфар
Раздадоха отличията за млади таланти в модата

Моделът „Минало в бъдеще време“ на отбора победител  
привлича вниманието на жури и публика

ляват журито и публиката 
със своя модел „Минало в 
бъдеще време“, вдъхновен 
от спомените, запечатани на 

фотолента и новия дигита-
лен свят. Куфар на времето, 
пълен със снимки от архива 
на училището, е пресъздаден 

като дреха. Снимките са пре-
несени като десен на рокля 
със сюжети от куфара. Така 
история, традиции, профе-

сионализъм и естетически 
вкус през годините създават 
възможност за постигане 
и развиване на нова визия, 
която описва представата 
на учениците за бъдеще-
то. Девойките получават и 
специална награда – платен 
стаж в реална работна среда 
в „Пиринтекст ЕООД“.

В категория „Модно 
ревю“ на първо място се кла-
сира ПГ дизайн „Елисавета 
Вазова“ в София. Следват 
ги ПГ по облекло „Недка 
Лазарова“ в Русе, а трети са 
ПГ по облекло „Ана Май“ в 
Пловдив.

В категория „Художестве-
на скица“ първа е Микаела-
Хюлия Бакалова от ПГ по 
моден дизайн във Велико 
Търново. Втора е Хюлия 
Халилова от ПГ по техника и 
лека промишленост в Попо-
во, а трета – Искра Иванова 
от Професионалната гимна-
зия по облекло „Ана Май“ в 
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В категория „Сръчни 
ръце“ на първо място е Есра 
Сами от Професионалната 
гимназия по транспорт, об-
служване и лека промиш-
леност в Добрич. Втора е 
Таня Славкова от Профе-
сионалната гимназия по ме-
ханоелектротехника „Акад. 
Ангел Балевски“ в Троян, 
а трета – Теди Георгиева от 
Професионалната гимназия 
по лека промишленост, еко-
логия и химични технологии 
в Ямбол.

Специални награди са 
връчени от Националната 
асоциация на училищата 
по мода „Росица Иванова“, 
Българската асоциация по 
текстил, облекло и кожи, 
Асоциацията на модните 
дизайнери в България, Юго-
западния университет „Нео-
фит Рилски“, Община Гоце 
Делчев и местни фирми.  

Майстори зад стенда  
и на волана

ниците на Професионална техниче-
ска гимназия „Д-р Никола Василиа-
ди“ –  Габрово, под ръководството на 
инж. Георги Христов. Втори е тимът 
на ПГ по транспорт – Виноградец, 
ръководен от Кирил Кържев, а тре-
ти – отборът на ПГ по транспорт  
„Н.Й. Вапцаров“ – Сливница, воден 
от инж. Минко Пулев.

След оспорваните надпревари 
комплексното отборно класиране 
оглави отборът на Професионална 
техническа гимназия „Д-р Нико-
ла Василиади“ – Габрово. Негови 
подгласници са тимовете на ПГ по 
транспорт – Виноградец, и Профе-
сионалната гимназия по транспорт 
„Н.Й. Вапцаров“ – Сливница.

Призьорите бяха наградени с купи, 
медали и грамоти, осигурени от гим-
назията домакин. Заедно с останалите 
участници те получиха и награди от 
фирмите партньори на състезанието.  

Участниците трябва да се справят с тео-
ретични тестови и практически задания
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Кои са най-добрите бъдещи 
строители

Младите строители демонстрират  
усвоеното в часовете и практиките
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„Христо Ботев“ в София.
На първо място в дисциплината „Сухо 

строителство“ се класират Денислав Георги-
ев и Християн Райков от ПГТС „Арх. Йордан 
Миланов“ в Перник. На второ са Ахмед 
Хюсеин и Иван Пашов от СПГСГ „Арх. Ге-
орги Козаров“ в Сливен, а на трето – Тодор 
Тодоров и Марин Данев от ПГДС „Цар Иван 
Асен II“ в Хасково.

Най-добрите геодезисти са Али-Реза Сирак, 
Божелин Жеков и Янислав Димитров от ПГСАГ 
„Кольо Фичето“ в Бургас, следвани от Габриела 
Димитрова, Петър Тодоров и Станислав Цеков 
от СГСАГ „Христо Ботев“ в София. На трето 
място се класират Михаела Йорданова, Йоан 
Василев и Георги Вълев от СПГСГ „Арх. Георги 
Козаров“ в Сливен. 

В отборното класиране първи са учениците 
от СПГСГ „Арх. Георги Козаров“ в Сливен, 
следвани от училището домакин ПГСАГ „Пеньо 
Пенев“ в Русе. Третото място си поделят три 
гимназии – СГСАГ „Христо Ботев“ в София, 
ПГСАГ в Шумен и ГСАГД „Кольо Фичето“ в 
Ямбол. 
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Откриваме и 
развиваме 
таланта на 
учениците, 
съхранява-
ме и попу-

ляризираме българския 
фолклор у нас и в чужбина 
чрез танци, костюми, кра-
сота, съчетана с изящес- 
твото на цветове и багри, 
оцелели през вековете до 
наши дни. Училището ни 
стана символ на танцовото 
умение“, коментира пред  
в. „Аз-буки“ Донка Ивано-
ва – директор на СУ „Елин 
Пелин“ във Варна. Създа-
дено на 1 декември 1961 г., 
то въвежда изучаването на 
български народни танци 
през 1994 г. – в началото в 
профил „Изкуства – хоре-
ография“. 

Мисията на варненското 
школо в обучението на бъл-
гарския фолклор и народен 
танц получава допълни-
телно развитие преди пет 
години. СУ „Елин Пелин“ – 
Варна, започва да осъщест-
вява обучение по професия 
„Танцьор“ и специалност от 
професия  „Български тан-
ци“. Днес всички ученици 
от I до VII клас (общо 15 
паралелки) изучават хорео-
графия, а професионалното 
образование след VIII клас 
е за професия „Танцьор“, 
специалност от професия  
„Български танци“.

„Доказахме през годи-
ните, че чрез българските 
народни танци изпълнява-
ме своята задача да препо-
даваме най-важния урок 
– урока по родолюбие“, 
коментира Донка Иванова. 
И посочва 

предимствата 
за учениците 

от 
придобиване на 
професионално 

образование 
с професия 

„Танцьор – 
български 

танци“.

При завършването въз-
питаниците на школото в 
специализираните паралел-
ки придобиват III степен 
на професионална квали-
фикация и възможност за 
продължаване на образо-
ванието във Варненския 
свободен университет „Чер-
норизец Храбър“, АМТИ – 
Пловдив, и в Югозападния 
университет в Благоевград 
с прием по специалности 
като „Българска народна 
хореография и артменидж-
мънт“, както и „Туризъм“ в 
Икономическия универси-
тет – Варна.

Завършилите паралелки-

Символ на българския 
народен танц
Чрез родния фолклор варненското СУ „Елин Пелин“ дава 
най-важния урок – по родолюбие  

С концерт-спекта-
къл под надслов „Учили-
щето – традиция, зна-
ние, толерантност“ 
на 20 април СУ „Елин 
Пелин“ във Варна от-
беляза своята 60-го-
дишнина. То е уникално 
с професионалното об-
разование на танцьори 
за български народни 
танци. 

те с народни танци в учили-
щето във Варна основно се 
реализират професионално 
в областта на хореографи-
ята, в професионални и 
частни танцови състави, 
като аниматори и др. 

„Освен развиването на 
уменията за културно-твор-
ческа изява, включително и 
чрез участие в национални 
и международни конкурси 
и фестивали, създаваме 
условия за творческа изява 
на учениците като пред-
поставка за интегрирането 
им. Задържат се в класните 
стаи учениците от уязвими 
групи, които имат затруд-
нения с усвояването на 
хуманитарни и математиче-
ски науки, но имат вроден 
усет за танц и музика и 
обичат да се изявяват на 
сцена“, коментира директо-
рът Донка Иванова. Според 
нея българският фолклор 
е спойката, която свързва 
поколение след поколение 
различни етноси и култу-
ри. А професията танцьор 
е в унисон с установения 
принцип за равен достъп 
до образование и гарантира 
изпълнението на една от 
основните цели на закона 
– ранно откриване и насър-
чаване развитието и реали-
зацията на силните страни 
и заложби на всяко дете. 
Една от осемте европейски 

ключови компетентности е 
тъкмо развитието на твор-
ческите изяви в училище.

Любовта към танца, удов- 
летвореността от сценични 
изяви спомагат за инте-
грацията на учениците, 
мотивира ги да идват на 
училище с желание.

„Има една магия, нещо 
общо между танц, музика, 
песен, обичаи и обредност. 

Тази магия пази 
българското 
хилядолетия 

наред.

При българския фолклор 
все се връщаме, когато 
търсим идентичността и 
автентичността си. Защото 
това е наистина наше – без 
влиянието на модерното, без 
в него да има технологии и 
без вайкането и въздишките 
на делниците ни“, допълва 
Иванова.

От 24 май 2000 г. е тра-
диция учениците от СУ 
„Елин Пелин“ да дават 
началото на празничното 
шествие на варненски-
те училища с танцовата 
композиция „Празнична 
сюита“. А творческото им 
присъствие в културния 
живот на Морската столица 
е всекидневие.

Като признание за про-
фесионалните успехи и 
приноса в обществените 
събития на града, учили-
щето е удостоено от об-
щината с „Награда Варна“ 
през 2011 г. С усилията и 
вдъхновението на екипа СУ 
„Елин Пелин“ се е превър-
нало в храм на духовността 
и танцовото изкуство в 
града.

Със съдействието на Ми-
нистерството на културата 
през 2001 г. е създаден 
хореографски гардероб. 
С подкрепата на учители, 

партньори, деца и родители 
той се попълва постоянно 
с носии от различни ет-
нографски области. И към 
момента хореографският 
гардероб разполага с над 
2000 народни костюма от 
всички части на страната.

За професионалното 
образование „Танцьор“, 
специалност „Български 
танци“, ръководството на 
училището в морския град 
е осигурило и много добра 
материална база – четири 
оборудвани хореографски 
зали, съблекални и баня, 
както и многофункционална 
зала, открита през 2013 г., 
която предоставя възмож-
ност и за концертни изяви. 
Богата библиотека с учебни 
помагала по хореография 
допълва условията за обуче-
ние по български фолклор.

„В училището работят 
високо квалифицирани 
преподаватели с богат 
професионален опит, с 
множество лични награди 
от национални и междуна-
родни конкурси, концерти 
и други прояви. Много от 
учителите по хореография 
в различни институции – 
университети, фолклорни 
ансамбли и други, са имен-
но възпитаници на СУ 
„Елин Пелин“, паралелка 
с профил „Изкуства – хо-
реография“, разказва ди-
ректорката Донка Иванова. 
Двама от преподавателите 
по хореография в учили-
щето – Радослав Иванов  
и Галя Желева, също са 
завършили СУ „Елин Пе-
лин“, профил „Изкуства 
– хореография“. А след 
завършване на висше об-
разование са се завърнали 
в своето школо.

„Може би българският 
фолклор и обучението в 
народни танци изглеждат 
малко архаични за съвре-

менния ни ритъм на живот, 
но много хора намират в 
него утеха, надежда и без-
гранично удовлетворение 
на търсенията си. Един 
друг, чуден свят, който ни 
говори чрез музика и танц. 
Фолклорът е връзката ни с 
минало, бъдеще и насто-
яще, той е бил неизменна 
част от живота на българи-
на, съхранил се е във вре-
мето и днес намира място 
в сърцата на всички нас.  
В него е събрана филосо-
фията на народа ни, всич-
ки песни и танци – това 
е нашата история, това е 
България“, продължава ди-
ректорката емоционалния 
си разказ за варненското 
СУ „Елин Пелин“, преди 
да изреди 

част  
от стотиците 
успехи, награди 

и участия

на възпитаниците си.
Учениците от училищ-

ните танцови ансамбли на 
СУ „Елин Пелин“ много 
пъти са представяли дос- 
тойно училището и Варна 
на различни национални 
танцови фестивали и кон-
курси. Сред последните 
им награди са II място за 
учениците от XIА клас под 
ръководството на Галя Же-
лева – старши учител хоре-
ограф, на фестивала „Като 
жива вода“ – Суворово 
2020 г. III място за учени-
ците от XА клас – паралелка 
с професия „Танцьор“ с 
ръководител Галя Желева 
на националния музикален 
фестивал „Пролетно нади-
граване“ във Варна. Гра-
мота с плакет за учениците 
от двата художественот-
ворчески танцови състава 
с ръководители Радослав 
Иванов и Тодор Тодоров 

в заключителния концерт 
на Европейския младеж-
ки музикален фестивал 
„Силата на песента“ 2019 
г. Второ място с диплом и 
сребърна лира за танцовия 
състав с ръководител Тодор 
Тодоров на националния 
музикалнофолклорен кон-
курс „Орфееви таланти“ – 
Пловдив, 2019 г. Учениците 
от ХТТС с ръководител 
Тодор Тодоров получават 
звание „Лауреат I степен“ 
на националния фолкло-
рен конкурс „Бъдност за 
талантите на България“ 
2019 г. – София. Специална 
награда за учениците от IXА 
клас – паралелка професия 
„Танцьор“, с ръководител 
Галя Желева на XII празник 
на фолклорното изкуство 
„Като жива вода 2019“ 
– Суворово. Първа награ-
да за учениците от ХТТС 
с ръководител Радослав 
Иванов от XII празник 
на фолклорното изкуство 
„Като жива вода 2019“ – 
Суворово. Първо място със 
златен медал за учениците 
от ХТТС с ръководител  
Галя Желева в XIX детски 
етнофестивал „Децата на 
Балканите – с духовност 
в Европа“ 2019 г. Първо 
място със златен медал и 
за Детския танцов състав с 
ръководител Галя Желева 
на ХVІІ детски етнофести-
вал „Децата на Балканите 
– с духовност в Европа“. 
През 2020/2021 г. поради 
епидемия от COVID-19 
не са провеждани повече  
конкурси и фестивали. 

Ученици от СУ „Елин 
Пелин“ все по-често са ка-
нени за участия в различни 
постановки и спектакли, 
като едно от последните им 
представяния е в постанов-
ката на Варненския театър 
за опера и балет „Българи 
от старо време“.

Танцовите състави на СУ „Елин Пелин“ във Варна печелят редица отличия от форумите, в които участват

Донка Иванова,  
директор
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Стоян СТОЯНОВ

Със с едмица  на 
спорта започва ма-
щабната програма 
за 100-годишния 
юбилей на  СУ 
„Васил Левски“ 

– Велинград. В турнирите по 
волейбол, баскетбол и футбол за 
девойки и юноши се включват от-
бори от всички училища в града. 
Децата от I до IV клас участват 
в интересни щафетни игри, а за 
учениците от VIII до XII клас се 
провежда лекоатлетическа щафе-
та. Финал на седмицата е турис-
тическият поход до местността 
Гергевана, в който се включват 
350 ученици от I до VII клас. 

„Програмата под мотото „100 
години просвещение 2022 г.“ ще 
продължи един месец, като в нея 
са включени много и разнообразни 
инициативи“, споделя за „Аз-буки“  
дългогодишният директор на учи-
лището Емил Моллов. На площад 
„Николай Гяуров“ представители 
на училища и детски градини от 
общината и региона ще изнесат 
поздравителни концерти. Следва 
Ден на випуските на училището. 
Програмата продължава с поздра-
вителен концерт на състави от 
читалища от община Велинград 
и община Ракитово и фолклорни 
концерти на Илия Луков и Иван 
Дяков. 

На 9 май ще бъде отбелязан 
Денят на Европа, а на площада 
концерт в обявения Ден за поп 
и рок музика концерт ще имат 
легендите от Б.Т.Р. Подгряваща 
група е училищната рок банда 
GMM. Два дни по-късно пода-
рък за децата от училището ще 
бъде постановката „Железният 
светилник“ на Театър „Българска 
армия“. На 12 май на сцената на 
НЧ „Отец Паисий“ във Велинград 
ще се представят талантите на  
СУ „Васил Левски“. „В осъщест-
вяването на концертите подкрепа 
ни оказват от общинското ръко-
водство, а кметът д-р Костадин 
Коев е патрон на всичките ни 
тържества“, отбелязва Моллов.

Кулминацията на честванията 
е на 13 май, когато се планират 
празничен Педагогически съвет и 

откриване на новия 
модерен STEM 

център „3 К“ 

(креативност, комуникативност, 
качество). В него гостите ще бъдат 
посрещани от атрактивни робо-
ти, програмирани от учениците. 
Програмата завършва с празнично 
шествие в града и тържествен кон-
церт на площад „Николай Гяуров“. 
„За празника покани са отправени 
към министъра на образованието 
и науката акад. Николай Денков, 
представители на МОН и на РУО 
– Пазарджик, ръководството на 
Община Велинград, общински 
съветници, дейци на образова-
нието и културата, директорите 
на образователните институции 
от общината, бивши и настоящи 
учители, родители. Надявам се 
тържеството да се превърне в праз-
ник на целия град и на общината“, 
казва директорът Моллов.

Изграждането на STEM центъра 
е финансирано с 300 000 лв. по 
Националната програма за изграж-

Дом на традиции и иновации
Отбелязването на вековния юбилей на СУ „Васил Левски“ – Велинград, 
се превръща в празник на общината

В забавно приключение се превръща интегрираният урок със състезателен характер  
„Пролетна математическа приказка“, в който се изявяват учениците от IIА и IIБ клас

Въпросът е да се даде най-ху-
бавото на децата. Те искат вър-
ху тях да се прехвърли отговор-
ност, да им се постави задача. 
Най-добри резултати в училище 
се постигат, когато ученикът 
знае какво се очаква от него. 

Например всекидневно дър-
жим правилата да се спазват 
от всички в училището – и от 
ученици, и от педагогически, и 
от непедагогически персонал.  
В нашето училище при 580 деца няма да разберете, че има 
толкова ученици, защото в междучасията е спокойно и 
няма крясъци. Това е изискване, натрупано с години. 

И още – по училищното радио звучи всякаква музика: 
от джаз през по-твърд рок, до модни хитове, но без чалга. 
И това води не само до настроение и позитивизъм, но и 
до неосъзнато възпитание, което се предава на децата.

Емил Моллов, директор:
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и хардуерни науки“. В нея ще се 
водят и заниманията по Национал-
ната програма „Обучение за IT ка-
риера“, в която училището участва 
от няколко години. „Заниманията 
по нея са всяка събота и неделя, 
като са много качествени. През 
миналата година шестима ученици 
защитиха с изпити необходимото 
ниво и заедно с дипломите си 
получиха и удостоверение за про-
фесия „Приложен програмист“, 
казва директорът Моллов.

Във връзка с юбилея е подгот-
вена и специална книга, събрала 
интервюта на репортерите на 
„Междучасие тв“ с бивши и  
настоящи учители на гимназията 
и хора, преминала през годините 
през нейните класни стаи. Вклю-
чено е и литературно творчество 
на днешни ученици. Под сним-
ката на всеки събеседник има 
QR код, който след сканиране 
препраща към канала в интернет, 
където интервютата да достъпни 
за гледане.

„От следващата седмица ще 
започнем и друга инициатива по 
случай юбилея. Сутрин във фоа-
йето на първия етаж 

децата ще бъдат 
посрещани с музика 

на живо, изпълнявана 
от техни съученици.

Един ден ще се свири на саксофон, 
на следващия – на синтезатор, по-
сле с гайда, с тамбура... Това води 
до настроение, което след това се 
предава в учебния процес“, убеден 
е директорът Моллов.

Тази учебна година в СУ „Васил 
Левски“ – Велинград, се обучават 
582 ученици от I до XII клас. 
Профилите в гимназиален етап са 
„Хуманитарни науки“, „Природни 
науки“ и „Софтуерни и хардуерни 
науки“. От две седмици в него учат 
и три деца на бежанци от Украйна. 
Броят на учениците остава устой-
чив през последните 15 години 
въпреки демографските процеси. 
По думите на директора Моллов 
това е оптималният брой ученици 
за наличната база, за да получават 
те качествено образование. Работи 
се на едносменен режим. На раз-
положение са добре оборудвани 
кабинети по всички природни 

дане на училищна STEM среда, 
като са вложени и собствени над  
30 000 лв. „Центърът ни е много 
различен от това, което обикнове-
но се прави. В него сме заложили 
концепцията за връзката между 
минало, настояще и бъдеще. В еле-
ментите на Центъра е вложена ка-
натицата, като символ на безкрай-
ност, благополучие и дълголетие. 
Идеята е да се помнят традициите 
в българското образование и да се 
развиват съвременните техноло-
гии“, разказва Моллов.

STEM центърът вече се из-
ползва. Например в зоната за 
дебати и презентиране са прове-
дени няколко урока – за хората 
със синдром на Даун и урок де-
бат за войната. На 5 май пред-
стои предаване „История БГ“  
с участието на проф. Петко Петков 
от Великотърновския университет, 
представители на Историческия 
музей във Велинград и учители по 
история. „Водещ ще бъде колега 
от екипа. А учениците ще могат 
да задават въпроси. Предаването 
ще бъде записано с две камери и 
ще бъде качено в ютюб канала на 
училищната ученическа телевизия 
„Междучасие тв“, продължава 
събеседникът ми. 

Всъщност училищната теле-
визия също има нов дом в STEM 
центъра – оборудвано съвременно 

телевизионно студио, в което вече 
работи екипът на медията. Група 
от 12 – 13 ученици – оператори, 
монтажисти и репортери, под 
ръководството на учител подгот-
вя седмичните емисии, които се 
излъчват всеки петък в 19 часа и 
представят новини от училищния 
живот. „Учениците работят с ог-
ромно желание. Това играе голяма 
роля и за професионалното им 
ориентиране. Вече имаме няколко 
възпитаници, които учат „Жур-
налистика“, допълва директорът.

В залата за дебати за 10 май е 
планирана и среща с председателя 
на УС на Българския антаркти-
чески институт проф. Христо 
Пимпирев, който ще разкаже на 
учениците за Ледения континент и 
за работата на българските учени в 
базата ни на о. Ливингстън.

В друга от залите на STEM 
центъра – „Палитра и звук“, е 
подредена изложба с произведе-
ния на ученици. В нея репетира 
и училищната рок група. В зала 
„Приобщаващо образование“ де-
цата със специални образователни 
потребности ще получават допъл-
нителна подкрепа от специалисти.

В зала „Роботика и програмира-
не“ ще се конструират и програми-
рат роботи с различна сложност. 
Тя ще подпомага обучението на 
учениците от профил „Софтуерни 

науки, включително със системи 
за добавена реалност, кабинети по 
езици, рисуване, музика, 4 компю-
търни кабинета, два физкултурни 
салона, две площадки с изкуствено 
покритие в двора.

От 2017 г. СУ „Васил Лев-
ски“ – Велинград, има статут на 
иновативно училище. Първата 
реализирана иновация е свърза-
на с приложението на облачни 
технологии в управлението на 
училището и преподаването на 
учениците. От 2017-а започват да 
работят с „Офис 365“ със съответ-
ните приложения и по прилагането 
на платформата Teams. „Бяхме 
планирали на 13 март 2020 г. да 
покажем как платформата работи 
за преподаване в класовете. Но 
точно тогава бе първото затваряне 
на образователните институции и 
не успяхме да осъществим презен-
тиране. За сметка на това нямахме 
проблеми да превключим веднага 
към обучение от разстояние в 
електронна среда“, спомня си 
директорът. Втората иновация е 
разгръщането на STEM обучение-
то, което се реализира успешно и 
с изграждането на новия STEM 
център. 

Зад постиженията на училището 
и неговите възпитаници стои ко-
лектив от 51 педагози. „Страхотен 
работлив и отговорен екип. В него 

близо половината 
учители са наши 

бивши възпитаници.

Залагаме на колективната работа, 
защото никой не може да успее 
сам. Средната възраст при нас е 
около 35 години. Почти всяка годи-
на назначаваме по един или двама 
току-що завършили педагогическа 
специалност“, споделя Моллов. 
Добавя, че прилагането на всички 
тези новости и в материалната 
база, и в методите на обучение е 
подплатено с активното включ-
ване на педагозите в различни 
квалификации. През специални 
обучения преминават и относно 
работата в STEM среда. „Работим 
активно от години и по програ-
мите на „Еразъм+“, като голяма 
част от учителите преминаха през 
квалификационни курсове във Ве-
ликобритания, Ирландия, Италия, 
Кипър“, казва събеседникът ми.

Към момента училището ра-
боти по 10 проекта по програма 
„Еразъм+“. По два от тях е ко-
ординатор. „Имаме два екипа, 
които подготвят проекти и кан-
дидатстват по „Еразъм+“. Дори 
сега имаме входиран нов проект 
за квалификация на педагозите. 
Пандемията малко обърка пъту-
ванията. Промениха се и някои 
разходи, но търсим варианти, за да 
ги реализираме“, обобщава дирек-
торът. Само преди дни от Полша и 
Чехия се връщат екипи от учители 
и ученици. След няколко дни дру-
ги ще пътуват до Торино, Италия. 
През лятото идва ред и на квали-
фикации на учителите – по ИТ в 
Дъблин, Ирландия, за запознаване 
с училищата в Будапеща, Унгария, 
и в Атина, Гърция, за обучение по 
английски език. Натрупания опит 
от срещите с различни европейски 
практики учителите претворяват в 
нови методи на работата в учебни-
те часове и в богатата палитра от 
извънкласни дейности.
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Надя КАНТАРЕВА

Добрата школа има не 
само дълбоки коре-
ни. Тя дава своето 
отражение и в днеш-
ните резултати от 
ученическите със-

тезания по професии. Всяка 
година възпитаниците на кър-
джалийското училище участват 
в „Млад фермер“. Тазгодишното 
му издание, което по традиция се 
провежда през април, е в Свилен-
град. В двата му етапа – регио-
нален и национален, гимназията 
заема III място по разпознаване-
то на семена от зърнено-житни, 
зърнено-бобови, технически и 
зеленчукови култури.

През май предстои участието 
в горския многобой, чийто дома-
кин е ПГ „Николай Хайтов“ във 
Варна. През изминалата година 
в националното състезание пред-
ставителите на професионалната 
гимназия в Кърджали се отлича-
ват, като най-добри в рязането и 
повалянето на дървета, заемайки 
III място в надпреварата.

„Ученическите  
състезания са много 

добра идея. 

Децата участват с амбиция да се 
изявят. Запознават се със свои 
връстници, виждат какво могат 
те на терен. От друга страна, 
учителите по професии обменяме 
опит с колеги, заимстваме едни от 
други“, споделя зам.-директорът 
Илияна Семерджиева. Тя е един 
от двамата лесоинженери, които 
преподават тук. По професионал-
ните дисциплини учители са още 
двама агрономи и един зооинже-
нер. Завършващите гимназията 
получават диплом за техник-рас-
тениевъд или техник-лесовъд. 
Има и паралелка по механизация 
на селското стопанство. 

„План-приемът, който сме дали 
за следващата учебна 2022/2023 г., 
е всъщност за една паралелка по 
механизация на горското стопан-
ство. В нея съчетаваме и обучение 
по механизация на селското сто-
панство. Машините са идентични. 
Обучението дава възможност и за 
управление на трактори, сеялки, 
за работа с триони храсторези“, 
уточнява Семерджиева.

Голямото ѝ разочарование е 
нереализираната идея за обучение 
на средни техници за контрол на 
качеството на храните. Тази го-
дина е последна за обучението по 
„Контрол на качеството на храни 
и напитки“. Със завършването на 
XII клас приключва специалност-
та. Защо? Въпросът е към Христо 
Петров – дългогодишен директор 
на гимназията по селско и горско 
стопанство. 

„Науката за храните е модерна. 
Когато откривахме специалността, 

Добрата школа 
респектира

Възпитаниците на Гимназията по селско и горско стопанство в Кърджали се изявяват с успех  
в националните състезания по професии
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Слабо място в обучението по професии са учебниците 
по специалностите, твърди екипът на Гимназията  
по селско и горско стопанство в Кърджали

Богата е историята на 
Професионалната гимназия 
по селско и горско стопан-
ство в Кърджали. Преди десе-
тилетия тя е една от трите 
– другите са професионални-
те гимназии във Велинград и 
Берковица, които осигуряват 
средни техници по горско и 
ловно стопанство за цяла-
та страна. Само в Кърджали 
задочниците по това време 
са 550. Днес реалностите 
са по-други. Но специално по 
дисциплините горско и ловно 
стопанство в региона обу-
чение има само в Кърджали, 
Чепеларе и в Хасково. 

Христо Петров,  
директор

малко. Добро решение е например 
настаненият в крило на сградата 
на гимназията филиал на Минно-
геоложкия университет. Акаде-
мичните преподаватели направили 
среща с учениците, запознали ги 
с университетските програми, с 
изучаваните дисциплини. Очакват 
от завършващите гимназисти да се 
насочат към Университета.

През тази учебна година па-
ралелките в професионалната 
гимназия са пет, а децата – над 80.  
В общежитието има около 50 уче-
ници. Те са не само от областта, 
а и от Смолян, Златоград. Към 
училището 

има интерес и за 
самостоятелната 

форма на обучение,

както и към задочен курс на за-
вършили средно образование. 
Дипломата за техник-лесовъд – 
трета квалификационна степен, 
или за техник-растениевъд дава 
право и за работа на много места 
зад граница. Същото важи и за за-
вършилите с профил механизация 
на селското стопанство. „При тази 
специалност нашите ученици изу-
чават и автомонтьорство. А и у нас, 
и зад граница квалифицираните 
автомонтьори са много търсени. 
Прави впечатление, че често от 
чужбина получаваме запитвания за 
потвърждаване легитимността на 
дипломи, издадени от нашето учи-
лище. По това съдим, че дипломите 
ни респектират, ценят се съответно 
и уменията на завършилите при 
нас“, обяснява директорът. Специ-
ално за придобиване на умения от 
учениците в гимназията залагат на 
практиката. Традиционни са кон-
тактите с Регионалната дирекция 
на горите. Имат договори за про-
веждане на ученически практики 
с горско стопанство „Женда“ и с 
местни дърводобивни фирми. 

За първи път тази учебна година 

направихме анализ – търговската 
мрежа в региона има нужда от 
специалисти за проверката на 
качеството на хранителните стоки 
и напитки. В града ветеринарните 
доктори се броят на пръсти. Те 
не могат да покрият като контрол 
мрежата. А качеството на храните 
трябва да се установява от неза-
висим специалист. Не достигат 
контрольорите, поне в нашия град 
и областта. Бяхме убедени, че ще 
има пълна реализация на средните 
техници, които ще завършват при 
нас. В началото имаше интерес от 
учениците, записаха се и много мо-
мичета, иначе сме мъжка гимназия. 
Очаквахме и промяна на правилата 
от страна на институциите, т.е. да 
има по-голям контрол на храните, 
но...“, казва той. 

Голямата тревога на Христо 
Петров е демографският проблем 
– учениците в града и региона 
намаляват все повече. „Родителите 
работят в чужбина, децата вървят 
след тях, кога се върнат, кога не в 
училище. Последните 5 години не 
правим пълни паралелки, тоест с 
по 26 ученици“, споделя той. Ина-
че отпадащите от образователната 
система са единици. Обикновено 
напускат, когато заминават в чуж-
бина със семействата си. Според 
директора училищата са много. 
Не само професионалните. Не-
нужно е да се поддържа голяма 
материална база, когато децата са 

учениците в гимназията, както и 
всички други в страната, ще за-
вършват със задължителна втора 
матура по професия. „При нас 
преподаваните специалности са 
трета квалификационна степен и 
държавният изпит задължително 
се състои от две части – теория и 
практика на професията. Иска се 
сериозна подготовка – обяснява 
Илияна Семерджиева. – Обучение-
то тук е трудно, не всички успяват 
да издържат матурата. Истината е 
и че ученето онлайн дръпна назад 
учениците. Но както се казва, има 
и добро в лошата ситуация. По-
лезното във времето на ОРЕС е, 
че учители и ученици заработиха 
свободно с новите технологии. 
Тестовете са по електронен път, 
дневникът е електронен, голяма 
част от уроците са в презентации.“

Хартия или онлайн – не в това 
е въпросът според Семерджиева, 
когато става дума за учебниците 
и учебните помагала. Големият 
проблем е липсата на актуални 
учебници. Особено по специал-
ността горско и ловно стопанство. 
По нея преподават инженери. От 
университетските учебници от 
времето, когато те са следвали, ва-
дят текстове за обучението на уче-
ниците си. Преподават под форма 
на лекции, а учениците записват. 
„Няма друг начин. Така е, разбира 
се, и в другите гимназии с нашия 
профил. Добра е инициативата на 
Министерството на образованието 
учители по професии да подготвят 
на базата на опита си учебни пома-
гала. Надявам се тя да продължи, 
за да се включим и ние“, уточнява 
Семерджиева. 

Не са издържани и някои учебни-
ци по общообразователните пред-
мети, вметва Христо Петров. Той 
е завършил биология в Пловдив-
ския университет. Промяната на 
учебното съдържание през 2005 г. 
определя като грешка. На практика 
сега гимназистите учат биохимия. 
А това е неразбираемо за тях. Учеб-

никът по биология за X клас, като 
цяло, всъщност е биохимия. Нари-
ча го синтезиран вариант на уни-
верситетските учебници, по които 
някога е учил като студент. „И ако 
в университетския учебник може 
да намериш обяснение за всеки 
процес, в съвременния училищен 
учебник го няма. Химията е верига, 
изпуснеш ли нещо, не можеш да 
вървиш напред. Не може ученикът 
да навакса пропуснатото, защото в 
учебника му обяснение няма. Как 
се пишат формули по биохимия, 
как се изчисляват валентности... 
Забравете! Програмите са прето-
варени и в общообразователните 
предмети, и в тези по професии. 
Сложни и ненужни. Затрудняват 
дори самите учители“, категоричен 
е директорът. 

На квалификациите 
на педагозите в гим-

назията обръщат 
специално внимание. 

Според заместник-директорката 
програмите за квалификация дават 
възможности на тези, които искат 
да научат, да дръпнат напред. „Но 
не иска ли колега, нищо не може 
да се направи. Самото време –  
3 дни или седмица специализиран 
курс за надграждане, дори месец 
не стига, ако не продължиш сам. 
Понякога се оплакваме от фир-
мите обучители. Какво пречи 
тогава сами да потърсим обуче-
нието, което сме преценили, че 
ни е необходимо. Сега възможнос- 
тите за квалификация може да 
се определят като неограничени. 
Факт е, че учителите по професия 
са все по-търсени. Как се намира 
например инженер по горско и 
ловно стопанство, който да е и 
с педагогически умения. Но не 
бива, уповавайки се на това, че 
сме „незаменими“, да спрем да 
надграждаме“, казва убедено инж. 
Илияна Семерджиева. 
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Стоян СТОЯНОВ

Започнахме учебната 
година със 147 уче-
ници. В последните 
години на фона на де-
мографските процеси 
успяхме да увеличим 

двойно своите ученици“, споделя 
пред „Аз-буки“ инж. Христинка 
Минова, директор на Профе-
сионалната гимназия „Алеко 
Константинов“ – Мездра. А на 
въпроса как успяват да направят 
това, отговаря: „С много работа, 
амбиция, упоритост, добър екип. 
И не се отказваме. Колегите не се 
плашат от допълнителна работа“. 
Екипът залага и на работа по про-
екти. Търсят и нови начини на 
преподаване. Учебната практика 
се провежда и в реална работна 
среда, а производствената прак-
тика е изцяло при партньори на 
училището.

„Когато през 2015 г. станах 
директор, учениците в дневна 
форма бяха 74 – припомня си инж. 
Минова, която има зад гърба си 
27 години в гимназията. – Бяха 
четири паралелки, а вече са девет.“ 
За настоящата учебна година са 
сформирани две паралелки, едната 
с 25 ученици, а другата – със 17. 
В гимназията се води обучение 
по професиите „Ресторантьор“ 
(специалност „Кетъринг“ и специ-
алност „Производство и обслуж-
ване в заведенията за хранене и 
развлечения“), „Готвач“ (специал-
ност „Производство на кулинарни 
изделия и напитки“) и „Сервитьор 
барман“ (специалност „Обслуж-
ване в заведенията за хранене“). 
За новата учебна година отново 
залагат на 

прием по професии 
„Готвач“  

и „Ресторантьор“, 
които са включени 

в списъка с очакван 
недостиг на пазара 

на труда.

„Готвачите са без разширено и 
без интензивно изучаване на чужд 
език. А ресторантьорите са с раз-
ширено изучаване на английски 
език“, казва събеседничката ми.

В ПГ „Алеко Константинов“ – 
Мездра, развиват и дуалното обра-
зование. В момента в тази форма 
се обучават ученици от IX клас по 
специалност „Кетъринг“. Дирек-
торката Минова подчертава много 
доброто партньорство с „Тера Тур 
Сервиз“ – София. Една дуална 
паралелка вече е завършила и част 
от учениците са започнали работа 
при тях. Възпитаниците на гим-
назията ходят на практика в хотел 
„РИУ Правец голф и спа резорт“ 
– Правец. Наскоро отново са на по-
сещение там по проект в подкрепа 
на дуалната форма на обучение на 
първо пробно стажуване.

„Имаше време преди панде-
мията, когато всяка седмица в 
определен ден един клас отиваше 
на практика в Правец. Партньо-
рите ни заплащаха транспорта на 
учениците. А те виждаха какво се 
случва на реалните работни мес-
та“, разказва още директорката. 
Затова и с колегите си се стреми да 
изгради подходяща учебна среда в 
гимназията. Това става основно с 

Усърдието се отплаща
Шанс за развитие и последваща реализация на учениците дават  
в Професионалната гимназия „Алеко Константинов“ – Мездра

Опитвам се да дам шанс за 
развитие и последваща реали-
зация на учениците, които са 
избрали нашето училище. Рабо-
тим в посока представители на 
бизнеса да влизат в класните 
стаи. Правим и срещи с извест-
ни имена от нашата сфера. През 
февруари имахме открит урок по 
сомелиерство, в който гост обу-
чител ни беше Димитър Чобанов 
– управител на хотел „РИУ Пра-
вец Ризорт“, както и Денис Ненчев – негов ученик и упра-
вител на ресторант „РИУ Правец Ризорт“. Атрактивната 
демонстрация бе придружена от представяне на оригинал-
ни винени листове, богат арсенал от специални аксесоари, 
които са изключително важни за работата на сомелиера. 
Гостували са ни и други сомелиери и готвачи, като Асен Ча-
ушев, който направи демонстрация в кухнята с учениците.

По време на Седмицата на професията през април очак-
ваме друг известен кулинар да посети нашата гимназия и 
да демонстрира тънкости на професията. Имаме и увере-
нията на „РИУ Правец“, че оттам също ще изпратят май-
стор на кухнята. 

Христинка Минова, директор:

Младите кулинари от ПГ „Алеко Константинов“ – Мездра, приготвят както традиционни ястия, 
така и експериментират с нови варианти на класически рецепти

участието по програми и с добро 
управление на собствени средства. 

„От 2010-а обучаваме в учили-
щето по тези професии и учебната 
кухня в началото бе оборудвана 
със средства на училището – печ-
ка, хладилник и маси от закрито 
училище, непрофесионални мив-
ки. След това по международен 
българо-сръбски проект успяхме 
да закупим още две печки и един 
хладилник, аспиратори, хубава 
маса. През 2021 г. по проект „Под-
крепа за дуалната система за обу-
чение“ ни бе дадена възможност 
да дооборудваме и вече всичко е 
професионално. Имаме конвекто-
мат, модерен аспиратор, професио-
нална печка, професионални маси 
и мивки. Всичко онова, което въз-
питаниците ни ще срещнат в една 
професионална кухня в заведение“, 
обяснява директорката. А базата за 
подготовка е особено важна, тъй 
като, ако учениците не са виждали 
конвектомат, няма как да се справят 
с него при отиването на практика.

Но сега екипът на училището 
е изправен пред друго предизви-
кателство – кухнята е само една, 
а броят на учениците е нараснал. 

Това налага част от часовете по 
практика да се провеждат в за-
ведения на партньори от Мездра 
и в Правец. И се редуват – една 
седмица единият клас е в учебната 
кухня, другата седмица – другият. 
Защото именно в нея 

учениците получа-
ват базови познания 

и умения, които  
да надградят  

след това в реална  
работна среда

по време на учебна и производ-
ствена практика. „Не че не бихме 
кандидатствали с нови проекти за 
още една кухня, но ни свършиха и 
класните стаи. Нямаме и физкул-
турен салон – пригодена е класна 
стая“, отбелязва събеседничката 
ми. 

Екипът на гимназията е от 18 
педагогически специалисти, сред 
които и млади педагози. „Единият 
ни ресурсен учител е под 30 годи-
ни, ръководителят на направление 
„Компютърни технологии“ също е 
под 30 години. Бях изключително 

притеснена как ще намерим учи-
тел по математика. Обърнах се към 
„Заедно в час“ и оттам изпратиха 
настоящата ни колежка. Тя е много 
амбицирана и имам надежда, че 
ситуацията с математиката ще 
се подобри“, казва директорката. 
Колегите ѝ се включват редовно 
и в различни обучения. „Надява-
ме се на повече възможности за 
обмен на добри практики през 
тази година. Преди пандемията 
посещавахме други училища, при 
нас идваха колеги и си сверявахме 
часовника и обменяхме опит“, 
допълва тя. 

В последните години в учили-
щето се обучават все повече уче-
ници от уязвими групи. „Децата си 
знаят, че ако отсъстват и не са се 
обадили предварително, още след 
първия час или класният ръково-
дител, или зам.-директорът, или 
аз звъним на родителите. Не ни е 
страх да се изкаляме. Познават ни 
във всички махали и общности. 
Малко са учителите, които ходят 
толкова много да си търсят децата. 
И когато има правила и те се спаз-
ват, нещата се получават“, споделя 
директорката Минова. От тази 
учебна година в гимназията е на-
значен и образователен медиатор.

В работата с учениците екипът 
на училището залага много на раз-
нообразни занимания по интереси. 
В тях изработват тейбъл картички 
за празниците. Правят и стъкло-
писи. Развиват се и в карвинга 
– изкуството на красивата храна. 
Издирват и записват стари рецеп-
ти, традиции и обичаи. „Дори ги 
пресъздаваме, като каним гости. 
Тук идват от различни читалища 
сладкодумни дами, които разказ-
ват много увлекателно. Опитваме 
се да предаваме на децата българ-
щината и традициите, защото се 
забравят. Имаме завършили уче-
ници, които ни търсят с въпроси и 
молба за съвети. Това е моята цел 
– създаване на усещане за общност 
в училище. И заради това мисля, 
че нямаме проблеми с конфликти 
на етническа или друга основа“, 
отбелязва директорката Минова.

В училището имат и традиция 
за 19 февруари да организират 
надпревара по лъвски скок. Уче-
ниците са много въодушевени 

и участват с огромно желание. 
„Защото не всички са отличници, 
но имаме много добри спортисти“, 
добавя събеседничката ми. Възпи-
таниците на гимназията 

печелят награди  
и от различни  

творчески конкурси.

Например десетокласничките 
Ивета Стефанова и Цветинка Цвет- 
кова и единайсетокласничката 
Алекс Димитрова са отличени в 
проведения през януари конкурс 
„Пътешествие с Алеко“. А Инна 
Атанасова печели награда в раздел 
„Поезия“ в националния конкурс 
„Рождество на Спасителя“ и приз 
от конкурса „Морето не е за една 
ваканция“.

Преди две години е реали-
зиран проект „Заедно в делни-
ци и празници“ с финансиране 
от Центъра за образователна  
интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства. Тази 
година е подготвен нов проект – 
„Заедно за по-добро бъдеще на 
децата ни“, който също е одобрен от  
ЦОИДУЕМ. „По него са предвиде-
ни различни извънкласни дейности, 
като включваме и много родители. 
Привличаме ги като наши партньо-
ри, което е работещ механизъм“, 
казва събеседничката ми. 

Освен това по проект „Подкрепа 
за успех“ в училището са създаде-
ни и работят две групи за допълни-
телно обучение по български език 
и една по математика, в които се 
наваксват натрупани в предходни 
години дефицити. 

Гимназията участва и по проекти 
по програма „Еразъм+“. Преди го-
дини в партньорство с неправител-
ствена организация осъществяват 
проект за триседмична практика 
на ученици в Римини, Италия. През 
2015 г. следва проект за обучение 
на ученици и учители в Портсмут, 
Великобритания. В момента в ход 
е проект за учители „Мултикултур-
ното училище на XXI век“, като 
през април седем педагози пътуват 
до Истанбул, Турция. „Подали сме 
още две проектни предложения 
за следващата учебна година. 
Надявам се да бъдат одобрени и 
да можем да продължим да водим 
ученици на практики в други дър-
жави“, отбелязва директорката.

В гимназията се обучават и 21 
деца със специални образовател-
ни потребности. С тях работи 
назначен екип за подкрепа. „Има 
деца, които се справят отлично – и 
в учебната кухня, и по време на 
практиките в реална работна сре-
да. Но има и такива, на които им е 
много трудно. По принцип нямаме 
проблеми с приобщаването на де-
цата със специални потребности. 
Понякога обаче имаме проблеми 
с работодателите, защото част от 
учениците със специални потреб-
ности са и от уязвими групи. Но 
промяната е дълга, засяга цялото 
общество и няма как да се случи 
изведнъж“, коментира Минова.

По думите ѝ, част от възпита-
ниците на училището продължа-
ват да учат след завършване на 
гимназията. През 2021 четирима 
от 16-те зрелостници влизат във 
висше училище. Други осем пък 
работят по професията, изучавана 
в гимназията. 
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АКАДЕМИЧНА МРЕЖ@

Преподаватели от 
факултет „Бизнес и ме-
ниджмънт“ на Русенския 
университет ще подпо-
могнат реализацията 
на най-инициативните 
дами, като организират 
в партньорство с Аме-
риканското посолство у 
нас Академия за жени 
предприемачи (Academy 
for Women Entrepreneurs 
– AWE).

Концепцията за създа-
ване на тази академия е 
разработена от Бюрото 
за образование и култура 
към Държавния департа-
мент на САЩ. Целта ѝ 
е предоставяне възмож-
ност на жени с бизнес 
идея да развият нужните 
за стартиране на успешен 
собствен бизнес умения 
и ресурси. Обучението 
се провежда на матерния 
език на участничките, но 
осигурените материали 
са на английски език. 

С подкрепата на под-
брани специалисти и 
успешни предприемачи 
по време на обучението 
всяка участничка изготвя 
подробен бизнес план 
(на български език), чрез 
който мечтаната идея за 
собствен бизнес придо-
бива реални измерения. В 
края на обучението всеки 
бизнес план подлежи 
на оценяване от специ-
ална комисия. Всички 
участнички получават 
сертификат за успешно 
преминато обучение, а 
най-добрите бизнес пла-
нове печелят частично 
финансиране на стой-
ност между 1000 и 5000 

долара. 
Обучението в акаде-

мията ще се провежда 
предимно дистанционно, 
като всеки обучаем ще 
разполага със собствен 
профил в дигиталната 
платформа на академията 
и достъп до богата база от 
електронни ресурси.

Обучението в ака-
д е м и я т а  в к л ю ч в а  
15 учебни занятия, вся-
ко по 5 учебни часа. Те 
ще се провеждат един 
път седмично в събота. 
Предвижда се и време 
за самостоятелна подго-
товка на обучаемите, по 
време на което те ще имат 
възможност за онлайн 
консултации, а също и за 
изграждане на социални 
мрежи помежду си.

Академията ще бъде 
открита на 21 май, а обу-
чението ще се провежда 
от 28 май до края на но-
ември 2022 г. Лектори 
ще бъдат водещи препо-
даватели от Русенския 
университет и успели 
предприемачи.

Участието в академи-
ята е напълно безплат-
но. Приемът ще се осъ-
ществи след подбор по 
документи и интервю 
при необходимост. До 28 
април могат да кандидат-
стват всички жени над 20 
г. със завършено висше 
или средно образование, 
които владеят английски 
език, имат основни ком-
пютърни умения и идея 
за стартиране на собствен 
бизнес или за развитие 
на съществуващ бизнес. 

Отборът на Софийския 
университет „Св. Климент 

Охридски“ – Йоана Вълова 
(IV курс), Иван Иванов  

(V курс), София Лефтерова 
(IV курс) и Даяна Зашева 
(пред държавни изпити), 

спечели най-голямото със-
тезание по международен 

търговски арбитраж Willem 
C. Vis Arbitration Moot в кон-
куренцията на отбори от 

365 университета от 84 
държави. Отборът на Алма 

матер взе и наградата за 
най-добър меморандум на 
ответник, а Иван Иванов 

получи и индивидуална 
награда за представянето 

си на устните кръгове.
Дългогодишни треньори 
на отбора на Софийския 

университет са адв. Олег 
Темников, гл.ас. Анастас 

Пунев, адв. Димитър Стои-
менов, адв. Елеонора Мате-

ина и адв. Лия Харизанова.
Състезанието се провежда 

във Виена, Австрия,  
от 1993 г.

Ректорът проф. Анастас Герджиков (вляво) и Мартин Гиков от Фон-
да на фондовете подписаха меморандума за сътрудничество

Изключително важно 
е темата за инова-
ции и предприема-
чество да достига до 
повече млади хора. 
И техните добри 

идеи да се превръщат в бизнес.“ 
Това заяви министърът на инова-
циите и растежа Даниел Лорер по 
време на подписването на мемо-
рандум за сътрудничество между 
Фонда на фондовете и Софийския 
университет „Св. Климент Охрид-
ски“. Документът ще допринесе за 
развитие на ефективен обмен на 
знания и идеи между академичната 
област, бизнеса, държавните инсти-
туции и обществото. Чрез него се 
задълбочава сътрудничеството за 
осигуряване на по-добри шансове 
за кариерно развитие и реализация 
на студенти, чрез подкрепа за стар-
тиране на собствен бизнес или друг 
вид предприемаческа дейност. 

Планира се още подпомагане на 
качеството на обучението на сту-
денти и докторанти в Софийския 
университет чрез организиране 
на публични лекции и дискусии 
и други инициативи от съвместен 
интерес, както и обновяване на 
учебните планове съобразно ак-
туалните потребности на бизнеса, 
включително въвеждане на нови 
курсове и специалности.

В събитието участие взеха и рек-
торът на Софийския университет 
проф. Анастас Герджиков, деканът 
на Стопанския факултет на Со-
фийския университет доц. Атанас 
Георгиев, Мартин Гиков, изпълни-
телен директор и председател на 
Съвета на директорите на Фонда 
на фондовете и представители на 
академичните среди. 

Първата инициатива по мемо-

рандума е Национален конкурс за 
„Най-добър младежки стартъп за 
2022 г.“. В него ще могат да участ-
ват студенти до 29-годишна възраст 
с иновативни бизнес идеи. За целта 
те могат да кандидатстват онлайн 
след 20 април 2022 г. Конкурсът се 
организира от Стопанския факултет 
на СУ и Фонда на фондовете и е 
под патронажа на Министерството 
на иновациите и растежа. Целта му 
е да се развият предприемачески 
и иновационни умения у младите 
хора, да се информират за възмож-
ностите за финансиране на стар-
тъпи, да се обучат как да изготвят 
бизнес планове и как да представят 
идеите си пред инвеститори. 

Конкурсът ще се проведе на три 
етапа – онлайн кандидатстване от 
20 април, еднодневно обучение 
на предварително селектирани 
кандидати на 26 май и Pitching Day 

– презентации пред инвеститори на 
избрани кандидати на 7 юни 2022 г.

„В новия програмен период сме 
предвидили средства за технологи-
чен трансфер за млади учени“, каза 
министър Лорер. И отново изтъкна 
важността на връзката на бизнеса 
с академиите.  

„Иновациите са нещо, за което 
Алма матер може да допринесе 
значително, от една страна, защото 
Стопанският факултет е мястото, в 
което младите хора могат да се на-
учат на предприемачество от ранна 
възраст, но и защото в Софийския 
университет се прави сериозна нау-
ка. Това е българският университет 
с най-високи наукометрични пока-
затели, с най-много публикации, 
а това е важно, защото без наука 
иновации няма“, коментира от своя 
страна проф. Анастас Герджиков. 

Организират 
академия за жени 
предприемачи 

Подкрепа за 
студентски стартъпи 
Софийският университет подписа 
меморандум за сътрудничество с Фонда  
на фондовете

Ректорът на УНСС 
проф. д-р Димитър Ди-
митров представи на 
министъра на електрон-
ното управление Божи-
дар Божанов Доклад за 
сигурността в държав-
ното киберпространство 
на Република България. 
Документът е изготвен 
от катедра „Национална 
и регионална сигурност“ 
във висшето училище. 

По време на среща-
та си двамата обсъж-
дат възможностите за 
сътрудничество между 
двете институции. Проф. 
Димитров запознава ми-
нистър Божанов с рабо-
тата на УНСС в областта 
на дигитализацията и 
киберсигурността. Той 
допълва, че УНСС има 
програма „Управление на 
киберсигурността“, която 
е много успешна. 

Министър Божанов 
отбелязва, че сред дълго-
срочните приоритети на 
Министерството е и това 
да има достатъчно квали-
фицирани хора в областта 
на киберсигурността на 

всички нива.
Срещата се провежда 

в навечерието на първата 
в България международ-
на конференция на тема 
„Киберсигурност“ от се-
риите BSIDES, на която 
УНСС е съорганизатор 
и домакин. Събитията се 
организират по цял свят и 
са изцяло некомерсиални. 
Създадени са с идеята 
да дадат възможности 
за професионалистите и 
ентусиастите по кибер-
сигурност да представят 
своите идеи и споделят 
опит в подходяща среда, 
сред аудитория със сход-
ни интереси.

В рамките на форума 
УНСС приема за пър-
ви път у нас състезание 
на онлайн платформата 
за тестване и усъвър-
шенстване на уменията 
за проникване и кибер-
сигурност Hack The Box. 
Тримата победители по-
лучават ваучери за игри за 
различен период от време 
и възможност да се явят 
на световни състезания. 

Дебати в УНСС за  
киберсигурността



19брой 16, 21 – 27. IV. 2022 г. www.azbuki.euНАУКА

Сн
им

ка
 И

К
И

Т 
– 

БА
Н

Зина СОКОЛОВА

Юбилеят е 
свързан 
с  и з -
с т р е л -
ването 
на бор-

да на спътника „Интеркос-
мос 8“ на първия прибор 
П-1 за измерване темпера-
турата и концентрацията 
на космическата плазма на 
1 декември 1972 г. – казва 
зам.-директорът на ИКИТ 
проф. Георги Сотиров. – 
Това поставя началото на 
серия значими успехи на 
българската космическа 
наука.“

През 1979 г. е органи-
зиран полетът на първия 
български космонавт Ге-
орги Иванов на борда 
на „Съюз-33“ с Нико-
лай Рукавишников. За 
съжаление, скачването 
на космическия кораб 
с орбиталния комплекс 
не се осъществява. Но 
многоканалният спек-
трометър „Спектър 15“,  
който е предназначен за 
дистанционно изследване 
на Земята и е разработен 
от наши учени специално 
за този полет, след това е 
използван от други космо-
навти при полети по про-
грамата „Интеркосмос“.

Интересно е и съби-
тието от 1981 г., когато 
се чества 1300 години от 
създаването на българ-
ската държава. Тогава са 
изстреляни два космиче-
ски апарата – „България 
1300“ за изследвания в 
областта на космическата 
физика и „Метеор Приро-
да България 1300-I“ – за 
дистанционни изследва-
ния на Земята. И двата 
спътника са оборудвани с 
апаратура, разработена от 
специалисти на Институ-
та, която намира успешно 
приложение.

През 1985 г. у нас за-
почва разработването на 
космически храни –  Бъл-
гария е третата страна в 
света след Русия и САЩ, 
която се включва в тази 
дейност. Тук трябва да 
се отбележи, че водеща 
в това отношение е ро-
лята на Института по  
криобиология и хранител-
ни технологии, където са 
основните експерти в тази 
област.

Български учени участ-
ват през 1988 г. в разработ-
ката на спектрометричния 
телевизионен комплекс 
„Фрегат“, който е по меж-
дународния проект „Фо-
бос“. С негова помощ 
успяват да заснемат едно-
именния спътник на Марс. 

През същата година е 
и полетът на втория ни 
космонавт Александър 

Институтът за космически изследва-
ния и технологии (ИКИТ) – БАН, работи в 
основните научни направления, свързани с 
дистанционно изследване на Земята и пла-
нетите, космическа физика, астрофизика, 
медико-биологически изследвания, космиче-
ски материали и нанотехнологии, разработ- 
ване на иновативна космическа техника и 
технологии. Тук се обучават и докторанти 
по 5 акредитирани специалности. Тази го-
дина се отбелязват 50 години от призна-
ването на България за космическа държава.

Водещи сме  
в разработването  
на дозиметри
Тази година се отбелязват 50 години  
от признаването на България за космическа 
държава

Александров. Научната 
програма на полета „Шип-
ка“ е апогей в развитието 
на българската космиче-
ска наука – изпълнени са 
над 40 експеримента. За 
провеждането на полета са 
разработени 12 прибора, 
които са изцяло на учени 
от България. Сред по-важ- 
ните са многоканалната 
спектрометрична систе-
ма „Спектър 256“, която 
после остава да работи на 
Международната косми-
ческа станция (МКС), и 
системата „Плевен – 87“, 
предназначена да измер-
ва психофизиологичните 
реакции  на космонавтите 
в наземни и космически 
условия, и други. 

През 1991 г. започва 
разработването на орби-
талната оранжерия, която 
има много модификации. 
При използването на сис-
темата първоначално е 
имало проблеми – пър-
вият опит за отглеждане 
на пшеница е неуспешен. 
Класовете остават праз-
ни поради наличието на 
етилен, който влошава 
средата в оранжерията. 
За да се възпроизведат 
наземни растения в кос-
мически условия, трябва 
да се създадат идентични 
условия с тези на Земята. 
Проблемът в космически 
условия се явява не ди-
апазонът на подаваната 
светлина, а това, че в ус-
ловия на безтегловност 
водата не слиза надолу в 
почвата, както става на 
земята вследствие на гра-
витацията. И капките мо-
гат свободно да се реят в 
космическата оранжерия. 
Затова се налага прилага-
нето на специални мерки 
и почви, за да има реално 
напояване на кореновата 
система на растенията. 

„В момента разработ-
ваме трета генерация 
космическа оранжерия – 
уточнява проф. Сотиров. 
– Това е проект, по който 
работим съвместно с Ев-
ропейската космическа 
агенция (ЕКА). Очакваме 
догодина оранжерията да 
бъде готова и одобрена 
и да бъде използвана по 
време на полети. Едно от 
основните направления, 
свързано с развитието на 

дълговременните полети, е 
осигуряване на достатъчно 
запаси от храна и вода.  
В момента се взимат голе-
ми мерки за регенериране 
на водата, която се намира 
на борда на международ-
ната космическа станция – 
там повторно се използват 
90 – 95% от нея.“ 

През 2005 г. Институтът 
участва в проекта „Обста-
новка“. Той е насочен към 
изследване състоянието на 
борда на Международната 
космическа станция – из-
мерват се параметрите на 
космическата плазма и 
електростатичното поле. 
В космически условия 
вследствие въздействието 
на космическата плазма 
корпусът на космическото 
тяло се зарежда с електро-
статично електричество, 
което може да варира в 
големи граници – напри-
мер от минус 1 – 2 волта 
до 220 – 250 волта. При 
стиковане на два косми-
чески апарата или при 
допир на космонавти е 
много вредно, когато има 
зареден с електростатично 
електричество обект, тъй 
като може да доведе до 
късо съединение или по-
вреда на оборудване. 

Институтът за косми-
чески изследвания и тех-
нологии е водещ в разра-
ботването на дозиметри 
и България е от страните, 
които имат успехи в това 
отношение. Това направ-
ление е много важно, тъй 
като при дълговременните 
полети основният проб- 
лем е радиацията. Има 
голям набор от прибори 
за измерване на радиоак-

тивността от серията „Лю-
лин“, които се използват 
на борда на Международ-
ната космическа станция. 
Те продължават и в мо-
мента да се разработват 
в по-нови модификации. 
Последен модел на този 
прибор лети около Марс, 
изстрелян през февруари 
тази година.

В проекта „Матрьошка“,  
който се изпълнява съв-
местно с ЕКА и с Институ-
та по медико-биологични 
изследвания на Руската 
академия на науките, се 
използват дозиметрични 
прибори „Люлин 5“. С по-
мощта на фантом, който се 
намира на борда на МКС, 
се изследва влиянието на 
космическата радиация. 
Вградените в него уреди 
измерват нивото на ради-
ация. Човешкото тяло по 
различен начин е подат-
ливо на облъчване и има 
части, където се поглъщат 
по-големи дози. Затова се 
търсят начини за предпаз-
ване на космонавтите от 
излагане на радиоактивно 
въздействие.

„В последните години 

активно си сътрудничим 
с Европейската космиче-
ска агенция – казва проф. 
Сотиров. – От проведени 
досега 6 конкурса и одо-
брени 33 проекта от Бъл-
гария 13 са на нашия ин-
ститут, като 9 от тях вече 
са завършени. Тук искам 
да уточня, че Европейска-
та космическа агенция не 
финансира фундаментал-
ни изследвания, а практи-
ко-приложни разработки. 
От 2015 г. имаме подписан 
предприсъединителен до-
говор за членство, който 
т.г. беше подновен. Но 
не сме нито асоциирани, 
нито пълноправни члено-
ве – след проведен одит се 
оказа, че не сме изпълнили 
изискванията за това. 

Предприсъединител-
ният договор задължава 
България всяка година 
да внася 1,3 млн. евро. За 
едно пълноправно член-
ство страната ни трябва 
да внася много по-голяма 
сума. Необходимо е уточ-
нението, че 90% от внася-
ните в ЕКА суми са за ре-
инвестиране в космически 
изследвания. Но парите 

Дозиметър „Люлин 5“
Супи, сарми, плодове и зеленчуци са сред 

българските космически храни

Проф.д.т.н.  
Георги Сотиров

През 1979 г. е организи-
ран полетът на първия 

български космонавт 
Георги Иванов (най-

вляво), а през 1988 г. е 
полетът на втория ни 
космонавт Александър 

Александров (трети-
ят от ляво надясно). 
Научната програма 
на полета „Шипка“ е 

апогей в развитието на 
българската космическа 

наука – изпълнени  
са над 40 експеримента

се дават само за проекти, 
които отговарят на всички 
изисквания на Агенцията. 
Много слабо е участието 
на българската индустрия 
в тези проекти, а изисква-
не на ЕКА е нашите малки 
и средни предприятия да 
бъдат приобщени към тази 
дейност. Но това е въпрос 
и на държавна политика. 
Европейската космиче-
ска агенция е запозната с 
възможностите на нашия 
институт, но всяка година 
тя завишава критериите.“

Освен проектите за раз-
работване на прибори за 
оценка на радиационна-
та обстановка и за тре-
та генерация космическа 
оранжерия се работи по 
проекти, свързани с из-
ползването на сателит-
ните данни за селското 
стопанство, екологията, 
транспорта и др.

Институтът участва и 
в различни образовател-
ни инициативи – това са 
ученически и студент-
ски проекти, които дават 
възможност да се попу-
ляризират космическите 
изследвания.
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Инструментите на обучителните техники на ученето чрез игра могат да помогнат за превръщане  
на любовта към видеоигрите в любов към учението

Страницата  
подготви  

Аделина МАРИНОВА

Методи-
т е  н а 
препо-
даване 
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ват да се развиват. Има 
безброй технологични 
иновации в образование-
то, което означава, че на-
борът от инструменти на 
учителя е много по-богат 
от черна дъска и тебешир. 
Днешните учители са из-
правени пред много пре-
дизвикателства, но имат и 
неограничени възможнос-
ти. Преминаването към 
дистанционно обучение 
разкри неравенството в 
класните стаи, но също 
така предложи нови на-
чини за ангажиране на 
учениците с интерактивно 
обучение. Технологични 
иновации свързват обуче-
нието в класната стая с ре-
алните дигитални умения. 
Освен това промяната на 
идеите за образованието и 
педагогиката добави нови 
учебни цели, като соци-
ално-емоционално учене, 
диференциране и персона-
лизирано обучение.

Не се страхувайте да 
изпробвате нови начини, 
които карат учениците да 
учат и да останат анга-
жирани дотогава, дока-
то откриете кой стил на 
преподаване работи най-
добре във вашата класна 
стая. Ето кои са първите 
6 съвременни метода на 
обучение, които можете 
да приложите.

Директна  
инструкция

Подходяща е за всички 
възрасти, когато се ком-
бинира с други методи на 
преподаване. При нея ди-
ректно предавате концеп-
ции и умения на ученици-
те, вместо да ги оставяте 
да учат сами. Въпреки че 
може да изглежда странно 
да започнем списък от 
съвременни методи на 
преподаване с техника, 

Как да се постигат 
резултати в класните стаи
Методите на обучение продължават да се развиват непрекъснато, 
важното е да се намери най-подходящият за конкретните ученици

Всеки ученик, учител и класна стая са 
различни и това е едно от най-интересните 
предизвикателства в учебния процес. В рабо-
тата ще изпробвате нови методи на препо-
даване, докато разберете кой от тях работи 
най-добре за вашите ученици. Prodigygame.com  
представя 18 от най-добрите съвременни 
методи на преподаване, които водят до ре-
зултати в класната стая. Вижте как да ги из-
ползвате, за да помогнете на учениците си да 
достигнат пълния си потенциал. В този брой 
на в. „Аз-буки“ представяме първите 6 метода 
на обучение.

която е била в основата 
на традиционното обу-
чение в класната стая в 
продължение на стоти-
ци години, директното 
обучение позволява да 
надграждате с по-новите 
методи. Когато се комби-
нира с други стратегии за 
преподаване, директното 
обучение е полезен ин-
струмент за повишаване 
разбирането на ученици-
те. Днес към него може 
да се добави всичко – от 
лекции и образователни 
видеоклипове до уроци и 
семинари. Например уче-
ниците имат урок за еко-
логичното разнообразие, 
след което гледат видео от 
природозащитна група за 
усилията за запазване на 
местообитания в региона. 
И директната инструкция 
ви помага да им обясните 
изискванията към услуги-
те, които включва техни-
ят обучителен проект, а 
именно – да отидат и да 
почистят парка близо до 
своето училище.

Обърната  
класна стая

Подходяща е за къс-
но начално и по-високо 
ниво, както и за всички 
ученици, които могат да 
работят самостоятелно. 
Обикновено тя включва 
домашна работа вкъщи и 
лекции в училище. Но в 
обърнатите класни стаи 
учениците усвояват ин-
формация в свободното 
си време и използват вре-
мето в клас за практиче-
ско обучение и решаване 
на проблеми. Познати 
още като смесено обуче-
ние, обърнатите класни 
стаи приемат новите обу-
чителни иновации и дават 
приоритет на учебните 
дейности лице в лице, за 
да засилят ангажираност-
та на учениците. Методът 
помага на учениците да 
се движат със собствено 
темпо, и дава повече вре-
ме на учителя да осигури 
индивидуална подкре-
па при нужда. Когато 
се комбинира с техники 
като учене чрез опит или 

обучение, базирано на 
запитвания, обърнатата 
класна стая може да даде 
на учениците ценен прак-
тически опит. Например 
четат статия за конкретна 
научна процедура у дома, 
след което идват в клас 
и правят практически 
експеримент. Записват 
своите открития и пред-
ставят резултатите си. 
Докато работят, учителят 
наблюдава учениците, за 
да забележи пропуските в 
обучението, които да пре-
одолее в бъдещите уроци.

Кинестетично  
обучение

Подходящо е за всички 
възрасти. Това е специ-
фичен стил на обучение, 
известен също като так-
тилно учене. Кинестетич-
ните обучаеми усвояват 
най-добре информаци-
ята, когато е предста-
вена чрез практически 
демонстрации, активно 
учене и манипулации. Ки-
нестетичното обучение е 
страхотен модерен метод 
на преподаване за всички 
учащи, тъй като дава на 
учениците повече начини 
да изследват концепции 
и да добият практически 
опит за реалния живот 
в своята учебна среда, 
което води до по-добри 
резултати от обучение-
то. Например учениците 
усвояват умножението, 
като участват в различни 
дейности на ротационен 
принцип – отговарят на 
въпроси за умножение 
в математически игри, 
работят с основни 10 бло-
ка и извършват и други 
математически действия, 

работят в малки групи 
с учителя, за да се уста-
новят пропуските им в 
знанията.

Учене  
чрез игра

Подходящо за всички 
възрасти в зависимост от 
играта. Това е модерен 
метод на преподаване, 
който използва силата на 
игрите за преподаване. 
За разлика от геймифи-
кацията, която използва 
игрови елементи като 
класации и точки, за да 
мотивира ученето. Обра-
зователните игри насър-
чават ангажираността, 
осигуряват незабавни 
награди и обратна връзка 
и използват силата на 
здравословната конку-
ренция, за да поддържат 
интереса на децата да 
учат. Инструментите на 
обучителните техники 
могат да помогнат за пре-
връщане на любовта към 
видеоигрите в любов към 
ученето независимо дали 
са в училище, или у дома. 

Базираните на матема-
тически игри обучителни 
платформи например по-
магат на учениците да им 
харесва да практикуват ма-
тематическите си умения. 
Безплатните учителски 
инструменти позволяват 
да се приведе играта в съ-
ответствие с преподавания 
материал само с няколко 
лесни стъпки. Така учите-
лят може да създаде план 
за математическа практи-
ка, съобразена с учебната 
програма, и да изпрати на 
учениците задача, за да 
оцени напредъка в обуче-
нието.

Учене,  
насочено  

към учителя
Подходящо за начален 

курс и малко по-големи 
ученици, тъй като по-
малките деца може да се 
нуждаят от повече прак-
тическо взаимодействие, 
за да останат фокусирани. 
Ученето, насочено към 
учителя, най-много се 
доближава до традицион-
ното обучение в класната 
стая. Учениците учат пре-
димно самостоятелно чрез 
лекции и получават ясни 
инструкции от централна-
та овластена фигура. По-
добно на директното обу-
чение, ученето, насочено 
към учителя, е полезно 
за осигуряване на основа 
за друга работа. Повечето 
съвременни класни стаи 
с основание дават прио-
ритет на сътрудничест-
вото, груповата работа и 
изследователската работа 
на учениците. Но чрез 
независимото учене могат 
да се постигнат различни 
стилове на обучение и то 
да даде на учениците усе-
щане за лично постижение 
и отговорност. 

Например ученето, на-
сочено към учителя, все 
още може да бъде анга-
жиращо и мотивиращо за 
учениците. Ако започвате 
да изучавате нова кни-
га, можете да накарате 
учениците да си водят 
самостоятелни бележки 
за това какво мислят, че 
ще се случи в историята, 
или какви въпроси имат 
за концепцията. Така ще 
упражнят уменията си по 
писане и накрая на уро-

ка можете да разгледате 
предположенията им, за 
да видите чии прогнози 
са били най-точни.

Учене,  
насочено  

към учениците
Подходящо за всички 

възрасти. То включва уче-
ниците при вземането на 
решения по отношение на 
тяхното обучение. Свърз-
ва интереса на учениците 
с класната стая и изгражда 
рамка за оценяване, за да 
им помогне да разберат 
защо материалът е важен 
и как се вписва във всеки-
дневния живот. Интернет 
създаде нови начини за 
учениците да получават 
информация и да взаимо-
действат със света. Обуче-
нието, насочено към уче-
ника, им дава уменията, 
от които се нуждаят, за да 
се заинтересоват от нови 
теми. Помага им да на-
правят връзки между тях 
и да повишат уменията си 
за решаване на проблеми. 
Директно свързва уроците 
в клас с това, което прежи-
вяват извън училище. 

Интердисциплинарното 
обучение например е чуде-
сен начин да се обвържат 
интересите на учениците 
с учебната програма. Те 
могат да прочетат роман 
за конкретно научно от-
критие и да изпратят до-
клад за книга или в час по 
математика да създадат 
бюджет за пускане на па-
зара на измислен продукт. 
Работете с учениците, за 
да разберете какво харес-
ват, как учат най-добре и 
как проектът им ще бъде 
оценен.
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В рамките на пакета 
от предложения 
влиза и нова стра-
тегия, с която да се 
подобри трайност-
та, поправянето, 

повторната употреба и рецикли-
рането на текстилните изделия. 
Да се преодолее проблемът с 
бързата мода, текстилните отпа-
дъци и унищожаването на неп-
родадените текстилни изделия. 
Както и да се гарантира пълно 
зачитане на социалните права 
при производството на текстилни 
изделия.

Друго предложение има за 
цел да се стимулира вътрешният 
пазар на строителни продукти и 
да се гарантира, че действащата 
регулаторна рамка за застроената 
среда е подходяща за постигане 
на целите на ЕС в областта на 
устойчивостта и климата.

Пакетът включва и предложе-
ние за нови правила за оправо-
мощаване на потребителите в 
екологичния преход, така че те да 
бъдат по-добре информирани за 
екосъобразността на продукти-
те и по-добре защитени срещу 
заблуждаващите твърдения за 
екосъобразност.

С тези предложения ЕК предста-
вя инструментите за преминаване 
към истинска кръгова икономика в 
ЕС — отделена от зависимостта от 
енергия и ресурси, по-устойчива 
на външни сътресения и зачитаща 
природата и здравето на хората. 
Предложенията се основават на 
успеха на съществуващите пра-
вила на ЕС за екопроектиране, 
които доведоха до забележително 
намаляване на потреблението на 
енергия в ЕС и значителни иконо-
мии за потребителите. Само през 
2021 г. съществуващите изисква-
ния за екопроектиране са спестили 
на потребителите 120 млрд. евро. 
Правилата доведоха също така до 
намаляване с 10% на годишното 
потребление на енергия от обхва-
натите продукти. До 2030 г. новата 
рамка може да доведе до икономии 
на първична енергия в размер на 
132 млн. тона нефтен еквивалент, 
което съответства приблизително 
на 150 млрд. куб. м природен газ 
и е почти равностойно на коли-
чествата газ, които ЕС внася от 
Русия. 

Предложението за регламент 
за екопроектирането на устой-
чиви продукти определя до 80% 
от въздействието на даден про-
дукт върху околната среда през 
жизнения му цикъл. В него се 

Европейската комисия 
представи пакет от пред-
ложения в рамките на Евро-
пейския зелен пакт, с които 
да превърне устойчивите 
продукти в норма в ЕС, да 
насърчава кръговите бизнес 
модели и да засили ролята на 
потребителите в екологич-
ния преход. С новите правила 
почти всички физически сто-
ки на пазара на ЕС ще станат 
по-екологосъобразни, кръгови 
и енергийно ефективни през 
целия си жизнен цикъл – от 
етапа на проектиране до 
всекидневната употреба, 
промяната на предназначе-
нието и края на жизнения 
цикъл. Пакетът е част от 
по-общата цел на ЕК Европа 
да се превърне в първия неу-
трален по отношение на кли-
мата континент до 2050 г. 
Тя може да бъде постигната 
само ако потребителите и 
предприятията консумират 
и произвеждат по-устойчиво.

Чрез устойчиви продукти 
към ресурсна независимост 
Европейската комисия предлага нови права  
на потребителите и защита от заблуждаващи 
твърдения за екологосъобразност

ЕК предлага промени  
в Директивата за правата 
на потребителите, които 
да задължат търговците 

да предоставят на потре-
бителите информация  

за трайността  
и възможностите  

за поправка на продуктите 

определят нови изисквания, за да 
се подобрят неговата трайност, 
надеждност, повторна употреба, 
възможности за модернизиране 
и ремонтиране, поддръжка, об-
новяване и рециклиране, както 
и енергийната и ресурсната 
им ефективност. Освен това с 
изискванията за информация за 
конкретни продукти ще се гаран-
тира, че потребителите са запоз-
нати с въздействието на своите 
покупки върху околната среда. 
Всички регулирани продукти  
ще имат цифрови продуктови 
паспорти. Това ще улесни по-
правката или рециклирането им, 
както и проследяването по вери-
гата на доставки на веществата, 
пораждащи безпокойство. Може 
да се въведе и етикетиране. Пред-
ложението съдържа и мерки за 
прекратяване унищожаването 
на непродадени потребителски 
стоки, както и за разширяване 
на екологосъобразните общест-
вени поръчки и предоставяне на 
стимули за производството на 
устойчиви продукти.

С това предложение съществу-
ващата рамка за екопроектиране 
се разширява по два начина – 
първо, с цел да обхване възможно 
най-широка гама от продукти.  
И второ, с цел да се разшири об-
хватът на изискванията, на които 
трябва да отговарят продуктите. 
Определянето на критерии не 
само за енергийна ефективност, 
но и за кръговост и цялостно 
намаляване на отпечатъка на про-
дуктите върху околната среда и 
климата ще доведе до по-голяма 
енергийна и ресурсна независи-
мост и по-слабо замърсяване. 
С предложението ще се укрепи 
единният пазар, като се избегнат 
различията в законодателството в 
отделните държави членки, и ще 
се създадат икономически въз-
можности за иновации и създава-
не на работни места, по-специал-
но в областта на преработването, 
поддръжката, рециклирането и 
ремонта. Освен това с него ще 
се дефинират рамка и процес, 
чрез които ЕК, в тясно сътрудни-
чество с всички заинтересовани 

страни, постепенно ще определя 
изискванията за всеки продукт 
или група продукти. 

Заедно с това предложение 
Комисията прие и работен план 
за екопроектирането и енергий-
ното етикетиране за периода 
2022 – 2024 г., който да обхване 
новите продукти, свързани с 
енергопотреблението, и да поста-
ви по-актуална и по-амбициозна 
цел за вече регламентираните 
продукти, като преходна мярка 
до влизането в сила на новия 
регламент. Планът е насочен 
по-специално към битовата елек-
троника (смартфони, таблети, 
слънчеви панели) – най-бързо 
растящия поток отпадъци.

„Време е да сложим край на 
модела „вземам, правя, чупя 
и изхвърлям“, който е толкова 
вреден за нашата планета, наше-
то здраве и нашата икономика.  
С тези предложения ще се га-
рантира, че в Европа се продават 
само най-устойчивите продукти. 
Те позволяват на потребителите 
да пестят енергия, да ремонти-
рат, а не да заменят повредените 
продукти и да правят интели-
гентен екологичен избор, когато 
купуват нови продукти. По този 
начин ще възстановим баланса в 
отношението си към природата и 
ще намалим уязвимостта си към 
смущения в световните вериги на 
доставки,“ заяви изпълнителният 
зам.-председател за Европейския 
зелен пакт Франс Тимерманс.

ЕК предлага да се актуализи-
рат и правилата на ЕС за защита 
на потребителите, за да им се 
дадат повече права в ерата на 
екологичния преход. Те ще га-
рантират, че потребителите могат 
да избират продуктите, които 
купуват, по информиран и еко-
логосъобразен начин. Хората ще 
имат право да знаят колко дълго 
е проектиран да трае даден про-
дукт, а също и как и дали може 
да бъде поправен. Освен това с 
правилата ще се засили защитата 
на потребителите от ненадеждни 
или неверни твърдения за еколо-
госъобразност, като се забранят 
подобни заблуждаващи твърде-

ния и практики, включително по 
отношение трайността на даден 
продукт.

„Подкрепяме потребителите, 
които все по-често искат да 
избират по-трайни продукти, 
които могат да бъдат попра-
вяни. Трябва да гарантираме, 
че тяхната ангажираност не е 
възпрепятствана от подвежда-
ща информация. С настоящото 
предложение им предоставяме 
силни нови инструменти за ин-
формиран избор и за повишаване 
устойчивостта на продуктите и 
нашата икономика“, коментира 
зам.-председателят на ЕК по 
въпросите на ценностите и про-
зрачността Вера Йоурова.

ЕК предлага да се измени 
Директивата за правата на пот- 
ребителите, за да се задължат 
търговците да предоставят на 
потребителите информация за 
трайността и възможностите за 
поправка на продуктите. Купува-
чите трябва да бъдат информира-
ни за гарантираната трайност на 
продуктите и за възможностите 
за ремонт, като например на-
личието на резервни части или 
ръководство за извършване на 
поправка. За интелигентните ус-
тройства и цифровото съдържа-
ние и услуги потребителят тряб-
ва също така да бъде информиран 
за актуализациите на софтуера, 
предоставяни от производителя.

Производителите и продава-
чите ще решат кой е най-подхо-
дящият начин за предоставяне 
на тази информация на потре-
бителя – върху опаковката или 
в описанието на продукта на 
уебсайта. Във всеки случай тя 
трябва да бъде предоставена 
преди покупката, и то по ясен и 
разбираем начин.

„Ако не се преориентираме 
към по-устойчиво потребление, 
няма да постигнем целите на Ев-
ропейския зелен пакт – толкова е 
просто. Повечето потребители са 
готови да дадат своя принос, но 
станахме свидетели и на увели-
чаване броя на заблуждаващите 
твърдения за екологосъобразност 
и практиките за преждевременно 

излизане от употреба на продук- 
тите. За да се включат активно 
в екологичния преход, потреби-
телите трябва да имат право на 
информация, за да избират по 
устойчив начин. Те трябва също 
така да бъдат защитени от нело-
ялни търговски практики, които 
злоупотребяват с интереса им 
към по-екологосъобразни стоки“, 
казва комисарят по въпросите на 
правосъдието Дидие Рейндерс. 

Затова ЕК предлага няколко 
изменения на Директивата за 
нелоялните търговски практики. 
Първото от тях е, че се разши-
рява списъкът на продуктовите 
характеристики, по отношение 
на които търговецът не може да 
подвежда потребителите, за да 
бъдат обхванати екологичното 
или социалното въздействие, 
трайността и възможностите за 
поправка. След това се доба-
вят нови практики, смятани за 
заблуждаващи, като например 
твърденията за екологосъобраз-
ност по отношение на бъдещи 
екологични резултати без ясни и 
обективни ангажименти и цели, 
които да могат да се проверят.

Тези изменения имат за цел да 
се гарантира правна сигурност 
за търговците, но също така да се 
улесни правоприлагането в слу-
чаи, свързани със заблуждаващи 
твърдения за екологосъобразност 
и преждевременно излизане на 
продуктите от употреба. Освен 
това, като се гарантира, че твърде-
нията за екологосъобразност отго-
варят на истината, потребителите 
ще могат да избират продукти, 
които действително са по-добри 
за околната среда. Това ще насърчи 
конкуренцията за по-екологично 
устойчиви продукти, като по този 
начин ще се намали отрицателното 
въздействие върху околната среда.

Предстои предложенията на 
ЕК да бъдат обсъдени от Съвета 
на ЕС и Европейския парламент. 
След като бъдат приети и въве-
дени в националното законода-
телство на държавите членки, 
потребителите ще могат търсят 
правна защита в случай на нару-
шения. 
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СЛЕД ЧАСОВЕТЕ

● Национален календар за изяви  
по интереси на децата  
и учениците

● Национален спортен календар

Медиен партньор – Национално издателство „Аз-буки“

Общо 106 са инициативите в национален и в меж-
дународен план, включени в Националния календар 
за изяви по интереси на децата и учениците и в 
Националния спортен календар на МОН за учебната 
2021/2022 г.  

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

Победителите в 
н а ц и о н а л н и я 
конкурс по на-
родно приложно 
изкуство „Лазар-
ка мома гиздава 

2022“ по традиция бяха обявени в 
навечерието на Лазаровден. Кон-
курсът се провежда всяка година 
с цел да се задълбочат и развият 
познанията на участниците за ла-
зарските обичаи от всички краища 
на България и техните умения в 
областта на народното приложно 
изкуство. Организатори са МОН и 
Националният дворец на децата. 
Проявата е част от Националния 
календар на МОН за изяви по 
интереси на децата и учениците за 
настоящата учебна година.

В раздел „Приложни и обредни 
предмети“ – кукли „Лазарки“, 
лазарски носии, накити, кърпи, 
кошници, обредни хлябове и 
обредни кърпи за тях и пана, 
на първо място за колективно 
участие в групата I – IV клас са 
класирани клуб „Краезнание“  
(НЧ „Съгласие – Дебелец“ – Дебе-
лец), клуб „Вълшебната ножичка“ 
(ЦПЛР – ЦРД, Плевен), Школа 
по етнография (Национален дво-
рец на децата – София) и IБ клас  
(ОУ „Васил Левски“ – Правец).

Победител в индивидуалното 
класиране е Йоанна Владимирова 
(ОДК – Кюстендил), следвана от 
Ваня и Нина Дучеви (ОУ „Васил 
Левски“ – Разград) и IА клас на  
ОУ „Васил Левски“ – Правец.

В класирането за „Лазарски 
носии, накити, кърпи, кошници“ 
първото място за накит е за Пла-
мена Христова (ЦПЛР – ЦРД, 
Плевен) пред Натали Христова 

(ЦПЛР – ЦРД, Плевен) и Даная 
Петкова (ЦПЛР – ЦРД, Плевен). 
Трето място за кошница е при-
съдено на Йоанна Радулова (НЧ 
„Христо Ботев 1892“ – Белене).

В надпреварата за „Обредни 
хлябове и обредни кърпи за тях“ 
първото място отива при Ха-
сан Якъб (ОУ „Христо Ботев“ –  
с. Лозарево).

В конкурса за „Пана“ (техники 
на изпълнение – тестяна пласти-
ка, керамика, тъкане, апликация, 
шиене и бродерия, дърворезба 
и др.) първа е Лазара Иванова 
(ЦЛТРДБ – Благоевград). Втора 
и трета са Мирослава Георгиева 
(ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ –  
с. Замфирово) и Габриела Георги-
ева (ЦПЛР – София).

Във втора възрастова група –  
V – VII клас, първо място за колек-
тивно участие в раздела за кукли 
„Лазарки“ печелят петокласници 
от ОУ „Цар Симеон“ –  Варна. 
Втори е проект на ученици от  
3. ОУ „Иван Вазов“ – Берковица. 

В индивидуалната надпревара 
победител е Василена Маринова 
(ОУ „Васил Левски“ – Правец) 
с подгласници Ариа Мустакли 
(ЦЛТРДБ – Благоевград) и Габри-
ела Денева (НЧ „Жар 2002“ –  
Казанлък).

При лазарските носии, накити, 
кърпи и кошници е присъдено 
само второ място на петокласници 
от СУ „Бачо Киро“ – Летница. 
Победител в надпреварата за об-
редни хлябове и обредни кърпи за 
тях е Виктор Ангелов (ОУ „Васил 
Левски“ – Плевен). Най-доброто 
пано е дело на Виктория Илкова 
(ЦЛТРДБ – Благоевград). След 
нея се нареждат Мирослав Пей-

ков (ОДК – Несебър) и Пламена 
Гетова (3. ОУ – Варна). 

Призьорите в конкурса за кукли 
„Лазарки“ в трета група – VIII – XII  
клас, са Мария Атанова (СУ „Д-р 
Петър Берон“ – Тополовград), 
Христина Катранджиева (ПГМСС  
– Гоце Делчев) и Веселина Гос-
подинова (СУ „Д-р Петър Берон“ 
– Тополовград).

Първо място за най-добър на-
кит заема Божидара Чернева 
(МЦ – Хасково). Победители в 
надпреварата за обредни хлябове 
и кърпи за тях са Теодора Миткова 
(СУХНИ – Варна) и Добромира 
Миткова (ПГКМКС – Варна).  

В класацията за пана начело е Мо-
ника Джелепова (МЦ – Хасково).

В раздел „Изобразително из-
куство“ първо място в първа 
възрастова група печели Дея 
Русланова (ОДК – Перник). Във 
втора възрастова група победител 
е Петя Велева (ЦИКО „София“ 
– София). В трета група първа е 
Мария Георгиева (СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ – Ямбол). 

Награждаването на отличените 
участници се провежда в Нацио-
налния дворец на децата, където е 
открита и изложба на творбите от 
Конкурса. 

Традициите 
са живи
Завърши националният 
конкурс „Лазарка мома 
гиздава 2022“

Лазара Иванова (IVА клас – СУЧЕ „Св. Климент Охридски“, 
ЦЛТРДБ, Благоевград) – първо място в конкурса за „Пана“

Вокален състав Masterpiece (Music factory 
by Georgi Yankov – София) с музикален ръко-
водител Георги Янков получава специалната 
награда на XVII национален фестивал за млади 
изпълнители на българска патриотична песен 
„Родолюбие 2022“ – статуетката „Живият пла-
мък“, парична награда и диплом. Георги Янков 
печели и приза за музикален ръководител.

Над 300 изпълнители от 22 населени места 
заявяват участие в двудневната надпревара, 
проведена на сцената в Театър Дом-паметник 
в Панагюрище. Организатори са Центърът за 
подкрепа за личностно развитие – Панагюри-
ще, и местната община. Конкурсът е част от 
Националния календар на МОН за изяви по 
интереси. Тазгодишното издание е посветено 
на 185-ата годишнина от рождението на Васил 
Левски и 170-ата годишнина от рождението на 
Павел Бобеков.

Наградата на Националния дворец на децата 
е присъдена на Галина Хараламбова (Начално 
базово училище „Михаил Лакатник“ – Бургас) 
и на Наталия Пашова (Център за подкрепа 
за личностно развитие – Панагюрище). При-

зът на Община Панагюрище е за вокална 
група „Средногорски звън“ – село Челопеч.  
ЦПЛР – Панагюрище, награждава Вокалната 
група при ОДК – Радомир. Виктория Каменчева 
(Music Art – Пловдив) е отличена от младежкото 
жури на Фестивала. Наградата на „Асарел-
Медет“ е за Надежда Ковачева (ЦПЛР – Пана-
гюрище); на Сдружението на предприемачите 
– Панагюрище – за Ивайла Терзиева (ART Voice 
Centre – Пловдив); и на „Оптикс“ – Панагюрище 
– за Габриела Мишева (MusicArt – Пловдив). 
Призът на „Ротари клуб“ за най-млад участник 
отива при Габриела Спасова (ЦПТЛР – Пана-
гюрище) и Мария Давидова (Music factory by 
Georgi Yankov – София). „Лайънс клуб“ – Па-
нагюрище, отличава Мария-Магдалена Станева 
(ВГ „Алмадин“).

Журито в състав доц. Етиен Леви, Нели 
Рангелова и Наско Стоянов класира при во-
калните групи от I до III клас на първо място 
ВГ „Бамбини“ (ОДК – Пловдив). При индиви-
дуалните изпълнители победители са Мария 
Кабакова („Карловойс“ –  Карлово), Християн 
Балев (ЦПЛР – Панагюрище) и Сиана Зонева 

(„Карловойс“ – Карлово).
В състезанието на вокалните групи от IV до 

VI клас първото място е за ДВГ „Средногорски 
звън – джуниър“ – с. Челопеч. При дуетите пече-
лят Борис Ташев и Ивета Ташева (София). Ан-
дрей Манов (Music Factory by Georgi – София) 
и Виктория Каменчева (Music Art – Пловдив) 
поделят първото място при индивидуалните 
изпълнители.

В трета група – VII до IX клас, при индиви-
дуалните изпълнители победител е Ивайла Тер-
зиева (ART Voice Centre). При вокалните групи 
печели секстет „Бамбини“ (ОДК – Пловдив).  
При дуетите е присъдено само едно второ 
място – за Радост Христова и Ванеса Дечева 
(СНЦ „15 лалета“).

В класацията при вокалните групи от X до XII  
клас първа е ВГ „Средногорски звън“ – с. Че-
лопеч. При вокалните дуети или трио начело 
са Вяра Василева и Дани Илиева („Карловойс“ 
– Карлово). При индивидуалните изпълнители 
победителки са Дани Илиева („Карловойс“ – 
Карлово) и Надежда Ковачева (ЦПЛР – Пана-
гюрище). 

Силата на патриотичната песен
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Доц. Лъчезар  
КАРАГЬОЗОВ

Пъ р в о т о 
в п е ч а т -
л е н и е 
от човек 
и д в а  о т 
н е г о в и я 

външен вид. Когато мне-
нието ни е положително, 
у нас се създава убежде-
нието, че той притежава 
и други положителни 
качества, като доброта, 
ум, честност, талант. Това 
не е логично, но се случва 
независимо дали го съз-
наваме, или не. Външната 
привлекателност лесно 
засенчва другите качества 
и ги оставя на заден план. 
Подсъзнателно убедени, 
че това, което е красиво, 
е и добро (т.нар. „ефект 
на ореола“), се оставяме 
да бъдем подведени. Така 
става например при ин-
тервю, при избори. Това  
определя успеха на една 
реклама.

Съще ствуването на 
тези стереотипни ре-
акции е добре извест-
но. Всеки иска да бъде 
привлекателен и красив.  
А външната привлекател-
ност или красотата, най-
общо, е комбинация от 
младост, фигура и лице. 
Тези елементи подлежат 

Колко е важно  
да бъдеш красив
Посрещат те по дрехата, изпращат те по ума

на модификация. Нас- 
тъпването на възрастта 
може да се завоалира с 
козметични средства. 
Ако се вярва на реклами-
те, идеална фигура може 
да се получи с диета и 
физически упражнения. 
Желани изменения в ли-
цето могат да се постиг-
нат със средствата на 
пластичната хирургия.

Усещане  
за красота

Няма единно мнение 
какво е красотата и кое 
е красиво. Философи и 
учени напразно търсят 
приемлив отговор на тези 
въпроси. Красотата мода 
ли е, или нещо вечно и 
непреходно? Запитани, 
много хора намират лице-
то на  Анджелина Джоли 
за красиво. Но един ло-
вец от каменната ера би 
ли се съгласил с това? 
Или един японец? Или 
папуас от Нова Гвинея?  

Трудно е да се избегне 
заключението, че чув-
ството за красота зависи 
от модата. Модата по-
някога е толкова нео-
бикновена, че нейните 
стандарти трудно могат 
да се приемат за всеоб-
щи. Известен пример е 
народност, която живее 

в Мианмар (Бирма) на 
границата с Тайланд. Там 
момичетата от малки за-
почват да носят метални 
пръстени на врата си. 
С времето към стари-
те пръстени се добавят 
нови. Това деформира 
ключиците и до сватбата 
шията започва да напо-
добява шията на жираф. 
Никъде другаде това не е 
връх на красотата. 

Друг пример дава жен-
ската мода в император-
ски Китай. Там за кра-
сиви и аристократични 
са се смятали жените с 
малки крака. На моми-
ченцата се чупело стъпа-
лото, пръстите на крака 
се привързвали. Ходе-
нето трябвало да става 
със специални малки 
обувки. Тази болезнена 
процедура деформирала 
стъпалата и затруднявала 
ходенето в бъдеще. Това 
се смятало за красиво и 
признак за принадлеж-
ност към висшето об-
щество – една истинска 
дама не следва да може 

да ходи самостоятел-
но. Здравите стъпала се 
свързвали със селския 
труд и низш произход. 
През ХХ век тази жесто-
ка мода изчезва.

Каприз на културата 
ли са стандартите за кра-
сота, или са израз на 
вродени стремежи? Все 
пак има ли нещо уни-
версално в усещането 
за красота? Напоследък 
това става обект на екс-
периментална проверка.

Красотата е  
в симетрията

Ако се замислим, ще 
признаем, че един пред-
мет, да речем ваза, е ес-
тетически привлекате-
лен, ако е симетричен. 
Ако симетрията е грубо 
нарушена, вазата може 
и да служи, но няма да 
привлича. Чертите на 
притегателното лице са 
симетрични. Но при хо-
рата винаги съществуват 
малки разлики между 
лявата и дясната поло-
вина на лицето. Влияе 
ли тази асиметрия на 
привлекателността на 
лицето? Това е проверено 
многократно с различни 
експерименти. 

Изследователи подгот-
вят серия от портрети на 
мъже и жени, които се 
отличават само по симет- 
рията на лицето. Тези 
портрети се показват 
на оценители, които ги 
подреждат по привлека-
телност. Резултатите от 
експериментите показ-
ват, че колкото едно лице 
е по-симетрично, толкова 
то е по-привлекателно. 
Това особено се отнася 
за женските лица.

Така е обаче само до 
известна степен. Ако в 
серията от портрети се 
включат напълно симет- 
рични лица, те внушават 
смътна тревога. Окото 
търси очакваните малки 

„недостатъци“, не ги на-
мира, което обърква. 

Средното  
е красиво

През 1878 г. Франсис 
Галтън – английски ан-
трополог и психолог, има 
идеята да получи образи-
те на определен тип хора 
– криминално проявени, 
вегетарианци и т.н. Той 
комбинира фотографиите 
на няколко души от един 
пол, приблизително на една 
възраст. Открива, че слива-
нето на фотографиите води 
до образ, който е значител-
но по-красив от всяко едно 
от индивидуалните лица 
поотделно. 

Експериментът на Гал-
тън дълго време е забравен. 
Напоследък е повторен 
нееднократно с помощта на 
компютър. Колкото повече 
лица се използват при смес-
ването, толкова по-красив 
изглежда образът, който 
се получава накрая. Това 
не е лице, което е обикно-
вено или се среща често. 
То просто е красиво и из-
глежда познато, но няма 
индивидуалност. Прилича 
на лицата на манекенките, 
които лесно се забравят. 
Виждаме ги по кориците 
на списанията всеки ден, но 
трудно ги разграничаваме. 

Ефектът на 
мажоретките

Идеята е на героите на 
американската комедия 
„Как срещнах майка ви“, 
показвана и в България. 
Като обсъждат посетител-
ките в бара, те отбелязват, 
че жена, заобиколена от 
други жени, изглежда по-
приятно, отколкото когато 
е сама. Според тях нещо 
подобно става с мажорет-
ките – в ансамбъла всяка 
от тях е по-привлекателна, 
отколкото самостоятелно 
(ефект на мажоретките).

Това заинтригува двама 
психолози от Калифорния. 
Те се заемат да проверят 
съществуването на ефекта. 
Първо комбинират в обща 
снимка образите на три 
жени, съответно на трима 
мъже. Използват множес- 
тво лица и правят множес- 
тво групи от по три раз-
лични образа. След това 
показват на оценители-
те – студенти, всяко лице 
поотделно или заедно с 
две други лица от същия 
пол. Оценителите преце-
няват доколко им харесва 
всеки образ. Резултатите 
са недвусмислени: лицата, 
които са в група, се харес-
ват повече.   

Интересното е, че за да 
се прояви ефектът на ма-
жоретките, броят на съ-
пътстващите лица е без 
особено значение, стига 
те да са различни. Защо-
то един образ, повторен 
няколко пъти, не става по-
симпатичен. 

Този ефект е несъзна-
телен, обяснението му е 
трудно. Изглежда, визуал-
ната система, изправена 
пред няколко близки, но 
различни обекта (например 
лица), създава усреднен об-
раз. Образът на всяко лице 
е близък до усреднения, 
а усредненото лице е по-
красиво от индивидуалните 
лица. В ансамбъл лица-
та са по-красиви, защото 
приличат на по-красивото 
усреднено лице, което ви-
зуалната система, без да 
иска, създава.  

Много хора, които полз-
ват „Фейсбук“ или друга 
социална мрежа, на про-
фила си поставят свои 
портретни снимки. Други 
поставят образи с децата 
си или с домашните лю-
бимци. Експериментите на  
двамата изследователи от 
Калифорния демонстрират, 
че в този случай най-благо-
приятно изглежда човек на 
снимка сред няколко свои 
приятели.

Жените от народността падаунг (Мианмар) носят метални пръстени  
на врата. Вляво – момиченце с няколко пръстена. Вдясно – жена с повече  

от двадесет пръстена

Проверка на зависимостта на ефекта на мажоретките от броя на съпътстващите лица.  
Привлекателността се оценява, когато образът е показан самостоятелно или в група от 4, 9 или 16 лица 

(Psychological Science, 2014, Vol. 25(1) 230 – 235)

Сборен портрет на жена. Образът е получен  
след усредняване лицата на 57 участнички  

в телевизионния сериал „Зайнфелд“  
(излъчван е и в България)
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Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме 
възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

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

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

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

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2022

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

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

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

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

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

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

Българска академия на науките
www.bas.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На стр. 3

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

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

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

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

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

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

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

збучни 
истини

Антоанета НАЙДЕНОВА

3% от цената –
при ТРИ 

и повече издания

5% от цената –
при ПЕТ 

и повече издания

15% от цената –
за ПЪЛЕН комплект 

от изданията

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

 Изданията на „Аз-буки“ Цена  
за година

Вестник „Аз-буки“ 78 лв.

Научно списание  
„Български език и литература“ 39 лв.

Научно списание „История“ 39 лв.

Научно списание  
„Математика и информатика“ 39 лв.

Научно списание „Педагогика“ 87 лв.

Научно списание  
„Професионално образование“ 50 лв.

Научно списание  
„Стратегии на образователната  

и научната политика“
53 лв.

Научно списание „Философия“ 30 лв.

Научно списание  
„Обучение по природни науки  

и върхови технологии
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

П
реди дни още три животни 
от вида европейски бизон 
(зубър) пристигнаха в Източ-
ните Родопи. Новите попъл-
нения идват от Националния 
парк „Биешчади“ в Полша. Те 
са от женски пол и се нами-
рат във временно заграж-
дение с цел аклиматизация 
към новата среда, както и да 
свикнат с присъствието на 
свободно скитащото стадо 
наблизо. След кратък период 
на адаптация трите ще се 
присъединят към същест-
вуващата вече група от 12 
животни. 

Зубърът е един от симво-
лите на природозащитата в 
Европа. Неговата история 
е пример за това как само в 
рамките на сто години един 
вид може да бъде доведен 
до ръба на изчезването, но с 
много усилия може да бъде и 
възстановен. 

„Зубрите са добре. Сле-
дим внимателно тяхното 
състояние от пристигането 
им. Очакваме да свикнат със 
средата и да се адаптират 
бързо в новия си дом“, споделя 
Христо Христов от екипа на 

фондация „По-диви Родопи“. 
За пръв път Фондацията 
получава животни от изця-
ло дива популация, което е 
много добра новина. „Това 
обаче създава и редица пре-
дизвикателства пред екипа, 
който трябва да осигури бла-
гополучието и да гарантира 
спокойствието на дивите 
животни“, допълва Христов.

Фондация „По-диви Ро-
допи“ работи за възстано-
вяване на популацията на 
зубъра в Източните Родопи 

от края на 2013 г. Тогава 
пристигат и първите пет 
животни в района на язовир 
„Студен кладенец“. Ново- 
пристигналите сега женски 
са четвъртото попълнение 
на вида в този район. Зубър-
ското стадо поредна година 
се размножава успешно, а  
добавянето на още три жи-
вотни ще повиши здравето 
и устойчивостта на родоп-
ската популация. „Нашата 
дългосрочна цел е да увели-
чим броя на животните и 

да подобрим генетичното 
разнообразие на стадото, 
за да създадем по-здрава и 
жизнеспособна група“, споде-
ля Андреана Трифонова – ръ-
ководител екип на „По-диви 
Родопи“.

Зубърът е и най-голямото 
тревопасно животно в Евро-
па и ключов вид за отворени-
те горски екосистеми. Жи-
вотните от вида подпомагат 
създаването на богати на би-
оразнообразие местообита-
ния, както и за поддържането 
на типичния за Източните 
Родопи мозаечен пейзаж. Ос-
вен това възстановяването 
на популацията им в Родопи-
те спомага за устойчивото 
функциониране на хранител-
ната верига.

Възстановяването на 
зубрите в Родопите е съв-
местна инициатива на 
фондация „По-диви Родопи“ 
и националното ловно-ри-
барско сдружение „Съюз на 
ловците и риболовците в 
България“ и е от част от 
дейностите по възстановя-
ване на едрите диви трево-
пасни в Източните Родопи.

еликатен вид орхи-
дея с аромат на лимон 
–  Prasophyllum morganii,  
последно документиран 
през 1933 г., е преоткрит 
в Югоизточна Австралия 
по време на проучвания, 
проведени след горски-
те пожари през лятото  
2019 – 2020 г., съобщава 
nauka.offnews.bg. „Не се 
случва често да срещнете 
нещо, което сте смятали 
за изчезнало, така че това 
е наистина прекрасно“, 
коментира Нушка Райтер 
от Royal Botanic Gardens 
Victoria в Мелбърн.

Prasophyllum morganii 
е документиран за първи 
път през 1929 г., когато 
пастирът Хари Морган 
забелязва няколко расте-
ния в имота си и изпраща 
екземпляри на ботаника 
любител Уилям Хенри Ни-
кълс. Последният прави 
рисунки на орхидеите, 
които нарича на името на 
Морган. Той запазва някои, 
като ги изсушава. Осем 
от тези екземпляри се 
предадени за хербариите 

в Мелбърн и Аделаида. От-
тогава експерти по орхи-
деи се опитват да просле-
дят вида отново, но без 
успех и видът е сметнат 
за изчезнал.

И така до 2020 г., кога-
то след опустошението 
на източното крайбрежие 
на Австралия от горските 
пожари правителството 
финансира проучвания, за 
да разбере кои растения и 
животни са оцелели. Тога-
ва са открити популации 
от орхидеи, които изглеж-
дат като P. morganii. Те 
са сравнени със старите 
хербарийни екземпляри и е 
установено, че съвпадат с 
новооткритите. 

По време на проучва-
нията от 2020 г. са пре-
броени само няколкосто-
тин отделни растения  
P. morganii, което предпо-
лага, че са уязвими на из-
чезване. Райтер и нейните 
колеги отглеждат вида в 
Кралската ботаническа 
градина „Виктория“ и се 
надяват да върнат някои в 
местообитанията им.

K

Преоткриха орхидея 
с дъх на лимон

летъчни телефони, компютри, таблети, електриче-
ски автомобили и домашни акумулаторни системи 
се нуждаят от литий за своите батерии. И геотер-
малните ресурси на Земята може да се окажат не-
гов безценен източник. Според британската фирма 
Geothermal Engineering Ltd (GEL) геотермалните 
системи могат да дадат възможност да добиваме 
лития, който ни е нужен за прехода към нисковъгле-
родна енергетика, пише GreenTech.bg

„Литиевият хидроксид – ключов компонент на 
литиево-йонните батерии, може да бъде произвеж-
дан от естествено срещаща се геотермална вода“, 
твърдят от GEL. А това означава, че добивът би 
имал нулев нетен въглероден отпечатък. Методът 
се нарича директно извличане на литий, или на-
кратко DLE. Според Националната лаборатория за 
възобновяема енергия на Министерството на енер-
гетиката на САЩ технологиите зад DLE „могат да 
бъдат групирани в три основни категории – адсорб-
ция с помощта на порести материали, йонен обмен 
и екстракция чрез разтворител“. Предизвикател-
ство остава разработването на материал, който 
се свързва само с литий в геотермалната саламура, 
която съдържа много минерали и метали.

През април 2021 г. регистрираната в Австралия 
Vulcan Energy Resources заяви, че нейната пилот-
на инсталация за директно извличане на литий 
в германската долина на Горен Рейн е започна-
ла работа. В САЩ през ноември фирма Controlled 
Thermal Resources обяви, че нейната програма за 
сондажи в проекта Hell’s Kitchen Lithium and Power 
в Калифорния е започнала. А главният изпълни-
телен директор Род Колуел казва, че компанията  
„е на път да достави първите 50 MW възобновяема 
енергия за проекта в края на 2023 г. и приблизи-
телно 20 000 тона литиев хидроксид през 2024 г.  

Д

Нови зубри пристигнаха  
в Източните Родопи

Извличат литий  
от геотермални води
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Снимка Tobias Hayashi, La Trobe University
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Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

21 – 27 април 2022 г.

www.azbuki.bg
1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

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

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

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

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

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

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

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

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

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Вестник „Аз-буки“

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

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

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

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

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница 90 лв. 130 лв. 180 лв.

1/2 страница 50 лв. 70 лв. 90 лв.

1/4 страница 30 лв. 45 лв. 70 лв.

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

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

Забележка: 
Всички посочени цени са без ДДС.
Отстъпки при брой и обем публикации или комбинирана реклама  
в няколко издания на издателство „Аз-буки“ – по договаряне.
Тарифата е в сила от 1 юли 2017 г.
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Заглавието е на редакцията

стр. XV

Откъс от „Гробът на Хаджи Димитър  
е под връх Хаджи Димитър  

в Стара планина“ 

Проф. д.н. Вера Бонева
Университет по библиотекознание и информационни 
технологии

„И ето и до днес кръвта на тези мъченици 
не е още засъхнала по бащините ни полета; 
сенките им бродят денем и нощем.“

Христо Ботев, Петрушан, 8 юли 1871 

Предци и мощи 
По стародавна традиция на особена почит в хрис-

тиянските общества са тленните останки на светци-
те, доказали чрез дела и чудеса своята грижа за добрува-
нето на хората и за разпространението на религиозния 
култ. В българския език името на тези реликви е мощи 
– дума, произхождаща от старославянската форма мога, 
мощ, могъщ[ество]. Във всички славянски езици терми-
нът мощи има аналогична етимология, отвеждаща ни 
към семантиката на могъщо покровителство от стра-
на на праведни предци. В езиците от романската група 
думата гравитира към латинското reliquiae (останки). 
Поради своя стародавен произход и в католическия, и в 
православния канон култът към тленните останки на 
светците (мощи, λείψανα, relics, holy remains, reliques) е 
силен и широко разпространен. Вярва се, че присъстви-
ето на свети мощи в дадено населено място го закриля 
от бедствия и злощастни събития, дарявайки благодат 
на общността и упование на вярващите (Stefanov 2011). 
Водени от изтъкнатите съображения през доминирани-
те от християнската религия епохи, духовните и свет-
ските лидери са се старали да „снабдяват“ градовете, 
храмовете и манастирите със сакрализирани фрагменти 
от тленни останки на светци и техни сподвижници.  

В прехода към секуларно общество визираните про-
цеси привидно намаляват интензитета си. Светските 
норми на модерните държави са доминирани от идеоло-

totality of truth by itself. Truth is only shown when circumstances allow the symbol to be completed, 
without it being able to configure knowledge. Hence its tragic character, since what the symbol will 
finally reveal is a figure made up of excessive and monstrous halves (231).

From this point of view, in tragedy, the dispersion of truth in various perspectives is the 
condition of access to it, as well as of the implementation of the techniques that carry it out. The 
mute gaze of the slave and the word of the sovereign who claims to see everything, for example, are 
“symbolized” one against the other in Oedipus Rex (Foucault 2011, 233).

For Foucault (2011), Oedipus attempts to order the multiplicity of knowledge (245) and ends 
up becoming aware that he cannot tyrannically control them all. That he cannot see everything, as 
if he were in the top of a panopticon, because in the confrontation of truths he has to expose himself 
to the scrutiny of others without the possibility of being aware of his own position. In this way, his 
story culminates in Oedipus at Colonus, where the former king now occupies the place of who stays 
silent and listens, allowing him to recognize truth and a final rest. In Oedipus, truth prevails over 
knowledge, releasing power relations in their authentic multiplicity.

In this sense, Foucault supposes that the tragic hero is far from being the expression of a natural 
will to know. Rather, in tragedy, a word that is not sought out or possessed by the characters is spoken, 
and reveals its truth by interacting with others that oppose to it. From this perspective, tragedy implies 
the separation of knowledge and truth: truth happens even if the characters don’t know about it. 

In accordance with Nietzsche’s (1994) interpretation, tragedy releases the truth of any sub-
ject-object relationship and manifests itself as a violence that disrupts the facts and that can only 
be understood through this break, as a function of the different discursive practices that oppose 
each other in various power relations. In this way, one of the names of truth is the “will to power”, 
not because this will tends towards truth, which knowledge would allow us to control and carry it 
out in a possible redemption, but because truth only manifests itself in confrontations of different 
discourses, beyond their pretensions to know.

Foucault (2008) develops his understanding of the confrontation of these discourses in his 
seminar on Le gouvernement de soi et des autres, by analyzing the manifestation of truth through 
the notion of parrhesia, which consists of a rhetorical form of enunciation that creates an effect of 
clarity and sincerity, because it is presented as exceeding the calculations of the speaker. In par-
ticular, in his analysis of the tragedy of Euripides’ Ion, Foucault shows how the protagonist – who 
needs to enunciate the truth to exercise the voice of command – manages to access Athens political 
sphere without even have tried it. 

Foucault shows that in the context of this tragedy, the right to political participation is only 
achieved by expressing the truth of the autochthonous origin of the speaker, of who he really is, 
which will earn him the recognition of the Athenians as one of their own. Here speaking the truth 
means being able to give an account of who your parents are, otherwise you will be a Nobody. In 
this tragedy, he who has the right to say the truth is the one who can be linked to the land and to 
the historical continuity based on a territory, through a genealogical association. A bond, however, 
that the protagonist does not know and that cannot be inferred from the conditions of the context, 
so that he can only access truth without the support of any certainty of his origin.

How, then, does truth emerge in this tragedy? Contrary to Oedipus Rex, in which the pro-
tagonist consciously investigates it (although he also ignores that truth is related to his origin), in 
Ion truth is not sought; rather, the clash of the passions of Creusa and Ion, to the extent that they 
have not recognized each other and believe they are mutual enemies, is what made the truth shine, 
without the will to seek it or to undertake an investigation.

In the confrontation, in a dramatic conflict, without any of the antagonists expecting it, 
the truth about Ion’s origin suddenly appears, emancipating both. However, it is important to note 
that truth was not presented by virtue of calculation but because the rivals took the risk and had 
the courage to speak frankly despite the danger. Specifically, Creusa had the audacity to speak out 
against the god Apollo, to reproach him for hiding the truth about the intercourse he had with her, 
about his paternity, about his irresponsibility, whose secret keeps her in an illegitimate situation. 
The reproach, the complaint, the cry of indignation, the challenge to the almighty, are exercises of 
parrhesia without premeditation, founding in this case, by chance, the right to take part in power.

Пълния текст четете във „Философия“, кн. 1

www.history.azbuki.bg
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на сп. „История“,  
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КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДИСКУСИОННО
Гробът на Хаджи Димитър e 

под връх Хаджи Димитър в Ста-
ра планина / Вера Бонева  

ДОКУМЕНТАЛНО БОГАТСТВО
Нови извори за научните зани-

мания и интереси по архивисти-
ка на акад. Иван Дуйчев / Русале-
на Пенджекова-Христева

Жив е той,  
жив е…
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гията на национализма, която издига в култ общностни 
ценности от нерелигиозно естество – език, историческа 
традиция, фолклорна култура, колективни спомени. На 
мястото на светците, просияли чрез своята саможерт-
ва в името на вярата, идват героите на общността – об-
щественици, военни предводители, творци, държавници. 
В специфичната цивилизационна среда на българската 
култура се стига дори до частично десакрализиране на 
светци, превърнали се от религиозни икони в светски 
символи на просветния напредък на нацията – солун-
ските братя Кирил и Методий (Yonkov 1964, 411 – 428) 
и Светите седмочисленици в цялост. Открояващата се 
тенденция за създаване на нови „светци“ – национални 
герои, е присъща и на ХХ век, когато се създава свое-
образен пантеон на възрожденци, считани за стожери 
на българската модерност – Паисий Хилендарски, Соф-
роний Врачански, Георги Ст. Раковски, Любен Каравелов, 
Васил Левски, Христо Ботев (Daskalov 2013). В плана на 
регионалните исторически наративи и в хоризонтите 
на различните обществени групи пантеонът на нацио-
налните герои се разширява, локализира и разпластява. 
Той се поддържа чрез образователни дейности, официал-
на празничност и културни практики, обвързани тясно 
с развитието на литературата и изкуството. Като 
цяло, ритуалността, свързана с националния пантеон, 
е светска по своето съдържание, но тя пази в себе си 
много скрити елементи на християнската обредност. 
Един от тези елементи е култът към тленните остан-
ки (мощите) на националните герои. 

Пространно вписаните в модерната и съвремен-
ната ни история сюжети с погребването на Иван Вазов 
в историческия център на столицата, с пренасянето 
на костите на Георги Ст. Раковски от Букурещ в София 
и след това в Котел, с издирването на гроба и кости-
те на Васил Левски, с препогребването на русенските 
революционери и просветители в изградения през 1978 г. 
Пантеон на възрожденците са само по-ярките доказа-
телства за несекващия култ към мощите на святите/
светите за обществото ни личности. Проучванията ми 
върху мемориалните музеи и места на памет от по-
следните няколко години показват по недвусмислен на-
чин, че макар и под формата на емоционално тежнение 
и ирационален порив, вярата в реликвите и реликтите, 
свързани с делата на забележителните личности, пред-
ставлява важен скрепващ елемент на културната па-
мет и на националната идентичност на съвременната 
българска нация (Halbwachs 1996; Asman 2001; Madolev 
2008, 309 – 313; Boneva 2020, 18 – 34).

В логиката на споменатите процеси, по мое мне-
ние, се разгръща и 150-годишната история около съдба-
та на гробното място и тленните останки на един от 
големите герои на Възраждането – сливенеца Хаджи Ди-
митър Асенов (1840 – 1868). На тази многогласна сюже-
тика е посветена настоящата статия, която просле-
дява в хронологически ред историческите свидетелства 
(първични, вторични, третични) и основните интерпре-
тации по темата. Опорната теза на настоящото про-
учване е, че по въпроса за гробното място и тленните 
останки на популярния войвода са налични два отделни 
наратива, всеки от които принадлежи към различен сег-
мент на общественото съзнание: 1) наративът на про-
фесионалната история, разработваща темата с научни 
подходи и с проверими методи; и 2) наративът на кул-
турната памет, работеща по прастарите механизми  

it can show the non-chosen part of all our choices. Rather than displaying the good and the bad, 
as a model of behavior, tragic knowledge reveals the non-guilty side of sin: that evil precedes and 
is external to the will. That evil does not fundamentally depend on our choices, so it can be consid-
ered a kind of divinity: the other, the adversary, the inhuman that seduces, tempts, and leads the 
characters to ruin.

Ricœur’s (1998) example to illustrate this point is not taken from Greek texts but from the Bible. 
Job, in his resistance to accept guilt, breaks with the judicial worldview. He does not accept that his 
suffering is the product of a retribution, which makes evident the irrationality of divine power and 
that it is possible to return the accusation to the ethical god of the accusation (449). In his innocence, 
Job restores the tragic understanding: the divine will is represented as unjustifiable and man standing 
before God as before his aggressor and enemy, which turns God’s gaze into a source of terror.

Such a situation places Job in the possibility of accessing, through his suffering, a new di-
mension of faith: that of unverifiable faith (Ricœur 1998, 453). As in the Greek texts, nothing was 
explained to Job, but the experience changed his perspective. Now Job understands that evil and 
good are received in the same way: as grace. And, thus, they are revealed as gratuitousness and 
overabundance.

Because of this excess, for Ricœur (1998), tragic theology is always possible, although un-
decidable. Always possible because suffering is not the consequence of an avoidable error, nor a 
punishment for the miscalculation of our actions; evil and suffering happen beyond our will. And it 
is undecidable because the tragic vision ruins the overall vision, the total vision. Tragedy confronts 
us with contradictions that are not only inevitable but unsolvable or non-dialectical (456).

The only figure that for Ricœur (1998) could mediate this contradiction and resolve the 
undecidability of this theology is that of the suffering servant, who gives meaning to suffering by 
voluntarily consenting to it, in a reversal of meaning in which the acceptance of the non-sense 
founds mercy as opposed to resistance, because only a conscience that has fully assumed suffering 
also begins to reabsorb the wrath of God in the love of God (459).

The ethical and political consequences of this knowledge implicit in tragedy are taken up by 
Ricœur (1990) in several of the discussions of his fundamental work Soi-même comme un autre. In 
the second part of the seventh study, where he addresses the theme of the tendency to the good 
life, under the title “… avec et pour l’autre…”, Ricœur highlights the dialogical dimension of ethical 
and political life, in which the other acts as a mediator between action and suffering. Here, tragedy 
instructs to share the suffering of the other and expresses a particular dimension of friendship that 
cannot be reduced to the joy of the other’s company and its benefits.

In the third part of the same study, entitled “… dans des institutions justes”, Ricœur refers to 
tragedy as the immemorial origin of the idea of justice. In his opinion, justice emerges from tragedy 
because the first thing we are sensitive to is a suffered injustice. Justice, like redemption in tragedy, 
only shows up in a negative way as what is missing.

Finally, in the ninth study, which begins with the interlude “Le tragique de l’action” and 
continues with a section entitled “Institution et conflit”, Antigone is the center of reflection, be-
cause according to Ricœur, this tragedy manifests the limits of our institutions by configuring an 
ethico-practical contradiction that forces the audience to overcome their prejudices – their moral 
and legal conception of the world– and reorient their understanding of action based on practical 
wisdom, teaching that the other is always conflictive and that this is the essence of political and 
institutional life. At the same time, it makes evident the conflict between the Universalist claims of 
the law and its context of application, namely, that the mere form of law and the institution is not 
enough to make a decision in the political sphere. The undecidability of tragedy allows us to under-
stand that it is necessary to deliberate on the conflict in a context in which interests are irreducibly 
plural. For this reason, Ricœur supposes, tragedy maintains the place of the other as an obligation 
to always take him into account, in the impossibility of reducing him to our interests. 

Tragedy, by representing the voice of two actors in conflict, promotes self-knowledge through 
suffering and the inevitable confrontation with the other that allows the plot to blaze a trail to a 
higher threshold of awareness.

Foucault: The distinction of truth and knowledge
In contrast to Ricœur, Foucault’s interest in tragedies lies in the idea that their structure 

questions the relationship between truth and knowledge, which points to the impossibility of elabo-
rating a theology based on those texts.

In “Le savoir d’Œdipe”, within the framework of his analysis of the techniques of enunciation 
of truth in antiquity, Foucault (2011) highlights the function of the Greek notion of symbol, as a 
unification of diverse dispersed discourses. Particularly, in relation to the tragedy of Oedipus Rex, 
he points out the way in which the various versions of the murdered Laius come together to shape 
the truth, in the supposition that Oedipus is a “symbolic” story of fragments that circulate and 
pass from hand to hand, and in which the lost half is sought (230). Oedipus Rex is, therefore, like 
a staging of the practice of a series of truth-enunciation techniques, so that none can realize the 
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на локалната легенда и националния мит. За разлика от много други казуси, при които ис-
торията и културната памет са единни или близки в интерпретациите си относно развоя 
на събитията, в случая те говорят на различни езици и защитават несъвместими тези.  
В качеството си на професионален историк аз поддържам непоколебимата концепция на 
професионалната колегия, че гробът с тленните останки на Хаджи Димитър се намира на 
връх Хаджи Димитър (по-известен като връх Бузлуджа) в Стара планина. Моята убеденост в 
споменатата теза обаче не е причина да отправям принизяващи достойнството обвинения 
спрямо поддръжниците на представи с полулегендарен и дори митологичен характер, които 
циркулират в публичното пространство. Напротив, фактът, че те продължават да живеят 
в историческата памет повече от 150 години, подлежи на уважение и тълкувание – но само 
в контекста на феномените на културната памет и масовото историческо съзнание. 

Гробът на Бузлуджа и първите легенди
При научната си командировка през лятото на 1902 г. из старите възрожденски сре-

дища по Стара планина учителят от Първа софийска мъжка гимназия и един от първите 
документалисти на Възраждането Йордан Попгеоргиев издирва и записва приписка върху 
църковната книга „Ирмология“, съхранена в Габрово. Текстът на приписката е следният: 
„1868. Юлия, 20 ден. Избиха бунтовниците на Хашката поляна на Бузлуджа и ги погребаха 
казанлъшките попове. Знайно да бъде добре“ (Попгеоргиев 1903, 749). Цитираният източник е 
от български произход и е очевидно благоразположен към военната операция на четниците, 
предводителствани от Хаджи Димитър Асенов и Стефан Караджа. Същественото в случая 
е, че този източник е много близък по време до случилото се и може да се приеме като 
надежден. На практика, съобщението е от същия ден, в който е извършено погребението 
на загиналите четници в последния бой на четата – под връх Бузлуджа на 18 юли 1868 г. 
Както другите извори посочват, погребението е извършено не от казанлъшки свещеници, а 
от двама свещеници от Крън и Енина. Липсват и конкретни данни за смъртта на войво-
дата Хаджи Димитър, който е участвал в това стълкновение. Въпреки това, въпросната 
приписка остава важен извор за първия отглас от завършека на бойния път на четата и за 
извършения християнски ритуал по погребването на загиналите български борци за свобода. 

Макар и в косвен порядък, смъртта на героя именно на Бузлуджа е потвърдена сво-
евременно и категорично от още няколко независими един от друг източника, всеки от 
които е свързан по различен начин с кървавата драма от 18 юли 1868 г. Ще ги представя по 
хронологически ред, тъй като методологията на историческата наука препоръчва да отде-
ляме особено внимание на изворите, които са най-близки по време и място на случване на 
самото събитие. В конкретната ситуация имаме административни доклади от османската 
администрация и съобщения на официалния вестник „Дунав“, които представят фактите от 
гледна точка на правителството по данни, получени от техни офицери и войници, участвали 
в боя. Тоест тези източници са вторични, но са много близки по време до интересуващата 
ни фактичност. 

В доклада си от 23 юли 1868 г. до великия везир Али Паша специалният пратеник 
на правителството за справяне с въоръжения бунт на българите Мидхат паша посочва, 
че Хаджи Димитър е паднал убит в хода на боя, който е продължил малко повече от три 
часа. Изрично е посочено, че войводата е ранен на три места и че са иззети едно знаме, 
книжа, оръжия и лични вещи. По-нататък пашата обръща внимание върху намерените при 
претърсване на убитите въстаници политически прокламации, които – по неговите думи 
– „са излезли изпод перото на изкусен човек“ (Genova 1988, 198 и 202). Само няколко дни по-
късно излизащият в Русе вилаетски официоз „Дунав“ описва накратко боя при Бузлуджа и 
завършва така: „Реченият Х[аджи] Димитър ся уби, заедно с всичките си останали другари 
и [че] Кючюк Стефан от Тулча е наранен на няколко места и се лекува в[ъв] затворническа-
та болница [в Русе]“. В броя от 11 август 1868 г. вестник „Дунав“ съобщава за разправата 
с групата четници, отделили се при изкачването на Стара планина и отправили се начело 
със знаменосеца Димитър Заралията на изток към Агликина поляна в района на Сливенския 
балкан. По повод „преследването и изтреблението“ на тези четници официалното издание 
на турската власт отново съобщава за смъртта на Хаджи Димитър Сливненец, „който ся 
уби с 33 души при Бузлуджа“. Спомената е и новината за наскоро починалия от раните си в 
русенския арест Стефан Караджа. Докладът на наказателния съд в Русе от 16 август 1868 
г. също декларира, че Хаджи Димитър е убит при последното бойно стълкновение на четата 
на връх Бузлуджа (Fermandzhiev 1985, 167).

Като вторични, но надеждни източници, близки по време до боя, е необходимо да 
привлечем и дипломатическите доклади на добре информираните европейски консули в Русе, 
Търново и Варна. Още на 20 юли (1 август) русенският френски консул Шарл Анри Шефер 
съобщава на външния министър в Париж за продължилата 3 часа боя на старопланинския 
връх. „Всички въстаници са убити, с изключение на един, който бил прибран от мюсюлмани. 
Вероятно сред убитите е и Димитър“ (Генова 1988, 188.) Хипотетичният край на обзора се 

fidelity of these thinkers to the spirit of the original tragedies 
but to discuss a fundamental philosophical issue, through the 
work of two of the most outstanding exponents of contempo-
rary thought, who try to appropriate the Greek legacy to base 
their thinking on tradition and, at the same time, to promote 
its update.

Ricœur: The theology implicit in tragedy
In general, Paul Ricœur approaches tragedy as the nar-

rations of the Greek texts, which are configured by the action 
and sufferings of imaginary characters. However, what do these 
texts specifically show?

In chapter II of the second part of “La symbolique du 
mal” of his Philosophie de la volonté, entitled “Le dieu méchant 
et la vision tragique de l’existence”, Ricœur (1998) shows that 
tragic texts display a theology, which is not explicitly elaborated.

In such theology, we find a god to whom man cannot 
address as “you.” He is rather an “it” that confronts man with 
evil, as a form of predestination. As something that is there, 
inevitably, in front of him, beyond his will. In this sense, the 
tragic hero can be considered a kind of victim, but also a possi-
ble transgressor, as in the case of Prometheus, who asserts his 
freedom against fate.

In this sense, the hero introduces a seed of uncertainty 
into the immobility of nature, which is why, according to Ricœur, 
the supposed tragic theology proposes that man was originally 
constituted against misfortune, in a response based on a will 
that denies and resists the divine design. Thus, for example, 
Ricœur (1998, 366) argues that a kind of love that comes from 
misfortune is at stake in Prometheus. A love that is an excess for 
which Prometheus pays the price, and that implies a freedom of 
challenge and not of participation.

How is it that the tragic text can show this theology, if 
it has not been explicitly elaborated? Ricœur proposes that this 
supposed knowledge about the human condition and its relation-
ship with the divine is shown in the characters, through specific 
emotions, such as terror and compassion. Ricœur (1998, 369 – 
371) even speaks of a tragic liberation or salvation manifested 
in the text through a kind of “sympathy” that is experienced by 
the audience as a powerless emotion of participation in the he-
ro’s misfortunes, and that in the succession of tragedies makes 
them dream of a possible redemption. However, this redemption 
is never accomplished, because as in the case of Oedipus at 
Colonus, his wisdom, more than a realization, is the suspension 
of the human condition.

In any case, Ricœur thinks salvation is only glimpsed in 
suffering, which is probably why the teaching of tragedy is that 
one has to suffer in order to understand. This does not imply 
that the spectator directly experiences the sufferings that lead 
him to know, since what happens, in reality, is a kind of ca-
tharsis through the spectacle and the poetic elaboration, which 
generates a conflictive jouissance. We do find here neither an 
Apollonian advice nor the Dionysian alteration of personality 
but an illusion that, through emotion, shows another destiny. 
This illusion is the show itself, which introduces the spectator 
into the chorus to cry and sing with the hero. For this rea-
son, Ricœur (1998, 372 – 373) supposes, the chorus is the place 
where the possible reconciliation is configured, as an aesthetic 
transposition of fear and compassion, which could be elaborated 
thanks to the fact that the myth became poetry and the ritual 
ecstasy became the aesthetic effect of the spectacle.  

It is important to remember that tragedy not only points 
to redemption but to evil as predestination. Therefore, the es-
sence of this theology is its unsolvable tension, thanks to which 
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Заглавието е на редакцията

държи на относителната близост със събитието, както и на желанието на дипломата да 
не подвежда своите началници с некоректна информация. В следващия доклад той поставя 
Хаджи Димитър в групата на загиналите в бой четници, като говори за прокламациите, 
намерени „у мъртвия главатар на четата“ (Genova 1988, 125). На 20 юли (1 август) 1868 г. 
белгийският консул в Русе Матео Кличан пише до външното министерство в Брюксел, че във 
въоръжения сблъсък в Балкана преди два дни 38 души, съставляващи „остатъка от бандата“, 
са обградени и избити – „както разправят“ (Genova 1988, 94). И в този доклад е оставена 
вратичка за нови уточнения, които с времето ще се наложи да бъдат направени, но не и по 
отношение на геройската смърт на Хаджи Димитър в последния бой на четата. 

На 1 август 1868 г. британският консул Робърт Далиел описва в детайли сабята на Ха-
джи Димитър, взета като военен трофей и предадена на Мидхат паша. „Тя има малък револ-
вер успоредно на острието и ми прилича на френско или белгийско производство. От едната 
страна на дръжката е думата breveté, под тази дума [има] един номер; от другата страна 
– три букви, вероятно инициалите на фирмата“ (Genova 1988, 218). Това детайлно описание 
определено няма как да бъде измислено. То е израз на пряко наблюдение спрямо уникалното 
лично оръжие на войводата. Оръжие, което при евентуално оживяване на Хаджи Димитър 
след боя (каквато е легендарната версия) не би попаднало в ръцете на неприятеля ведно с 
прокламациите и със сгънатото знаме. По стари военни традиции оръжието на победения 
враг се счита за важен военен трофей и то не се оставя на бойното поле при евентуалното 
му напускане. 

Още детайли за пленените вещи на четническия войвода дава правителственият 
вестник „Дунав“. В броя си от 8 март 1870 г. официозът припомня, че след обграждането на 
последния остатък от четата при мандрите на Бузлуджа на 18 юли 1868 г. е разбита, а тро-
фейното оръжие е разпределено така: „Сабята на речения Хаджи Димитър, която на чирена 
си имаше револвер, се предаде на Мидхат паша от гореспоменатото Казанлъшко отделение 
[на башибозука]. Дрехите му и до днес се намират в първия табор, телескопът му е у мюе-
зимина Мехмед ага от третия табор, а пищовите му и до днес са в ръцете на Селим чауш, 
родом от Шуменското окръжие и чауш на трети табор“. Очевидно е, че и тези детайли няма 
как да бъдат изцяло измислени, още повече че разпространяващите се по това време легенди 
за подвизите на оживелия след разгрома на четата войвода са продукт на пропагандата 
на емигрантския революционен печат – основно вестниците „Дунавска зора“, „Народност“ и 
„Свобода“. За този пласт от интерпретациите на Хаджи-Димитровото „оживяване“ след 18 
юли 1868 г. ще стане дума в края на настоящия параграф. Тук само ще си позволя да заключа, 
че официалните източници – вторични в случая, но надеждни с оглед сериозността на ситу-
ацията за политическите власти в Османската империя – дават основание с висока степен 
на вероятност да приемем, че Хаджи Димитър е загинал в края на тежкия бой на Бузлуджа 
след три поредни ранявания и с оръжие в ръка. 

Пълния текст четете в „История“, кн. 1

Откъс от „Ricœur and Foucault  
on Tragedy and Truth“

Carlos Garduño Comparán
Autonomous University of the State of Mexico (Mexico)

Contemporary reflection on the classics of antiquity is 
a common and fundamental practice in the philosophical field, 
even if it involves certain risks. One goes back to the Greeks 
to rethink all kinds of questions, in the same way that an in-
dividual has to remember the principles that he learned from 
his youth to make any important decision. The risk is that by 
bringing to the present what was irretrievably left in the past, 
the spirit of the classic will be betrayed and distorted by his-
torical distance.

Among the many contemporary philosophers who have 
read the classics to shape their thinking, I will discuss in this 
text some important reflections by Paul Ricœur and Michel 
Foucault on Greek tragedy, because they allow addressing a 
fundamental question, both of our time and of antiquity: the 
relationship between knowledge and truth.

The relevance of opposing these seemingly dissimilar 
thinkers lies in the fact that, in their particular interpretation 
of tragedies, two different ways of relating to the truth are 
established: For Ricœur, tragedy implies a theology, that al-
though is not explicitly developed, points to a knowledge of the 
self and his relationships with others, and even to a possible 
redemption. For Foucault, what is at stake in tragedies is the 
confrontation of discourses that struggle to assert their truth, 
relying neither on some kind of knowledge, nor on the possi-
bility of overcoming their opposition in a superior knowledge.

Both thinkers confront us with the question on the na-
ture of the truth manifested in tragedy. Does tragedy enable 
knowledge through the spectacle and the emotions it arouses? 
Or is its truth only manifested in the confrontation and inten-
sification of passions, without the possibility of apprehending 
it in a knowledge about ourselves and our conflicts that makes 
reconciliation possible?

The objective is not to opt for one or the other thinker 
but to pose the problem of the truth of the tragedy, discernible 
from both lines of reflection. Nor is it intended to determine the 
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Откъс от „Двойното сляпо рецензиране  
в научната периодика в сферата  

на хуманитаристиката – аспекти  
на използването на Publons в България“

Доц. д.н. Асен Кожухаров
Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова
Югозападен университет „Неофит Рилски“

1. Въведение 
Налагането на изискванията за списване от све-

товноизвестните бази данни (СИБД) Scopus и Web of 
Science и съответно протичащият процес на индекси-
ране на българските научни списания в тях поставиха 
за пореден път проблема за качеството на статиите. 
Посоченият проблем е многоаспектен и е свързан как-
то с автентичността на печатаните текстове, така 
и с приносните моменти в тях, с отговора на въпроса 
доколко авторите владеят технологията за писане, об-
народване и следпубликационен съпровод на научните си 
трудове и каква е оценката на качеството им. Един от 
способите за даване на тази оценка е двойното сляпо 
рецензиране. Доколко тази научна технология се прила-
га в редакторската дейност в съвременните специфични 
български условия – това е въпрос, на който ще се опита 
да отговори настоящото изследване.

2. Опитът в световен мащаб
Днес в световен мащаб рецензирането е форма-

та, чрез която предлаганият за публикация ръкопис на 
научното изследване получава валидиране и обективно 
становище за стойността си преди реалното му раз-
пространение. За да се стигне до подобно окачествяване 
ролята на рецензирането, непосредствено се преминава 
през етапи, бележещи смяна в рецензентските полити-
ки на научните списания. Ако до края на XIX век задача 
на рецензента е да утвърди реномето на дадено научно 
общество или списание чрез своята експертна оценка, 

Фигура 2. Разпределение на включените в Publons български SSH списания  
по количество на видимите редакторски записи

От таблица 1 в статията и от списък 1 в приложението може да се направи изво-
дът, че Publons проявява интерес към българския периодичен научен печат в сферата на 
хуманитаристиката, включително отразява названията на списанията на български език.  
В същото време, за българските списания Платформата е по-скоро непопулярна (табл. 1, фиг. 1,  
фиг. 2 и фиг. 3; списък 1). За слабата атрактивност на Платформата у нас свидетелства 
нивото на верификация на рецензиите в нея. От общо 80 български хуманитарни списания, 
проследени в Publons, едва 16 имат поне една верифицирана рецензия и само 10 имат повече 
от 11 рецензии, с което надвишават прага на видимост (вж. табл. 1, приложение, списък 1).

С проблематизиране на процедурите за сляпо рецензиране възниква въпросът – докол-
ко българските рецензенти са запознати с тях. Двугодишната практика на издателство 
„Аз-буки“ свидетелства, че те в основното си мнозинство не са запознати, което очертава 
поредното препятствие пред създаването на база данни от рецензенти. Посоченият про-
блем не стои само пред българската научна общност. За това може да се съди например 
по появата на специализирани курсове към СИБД. Те са насочени към настоящи и бъдещи 
експерти в рецензирането, което свидетелства за нуждата на рецензентите да усвоят фор-
малните процедури и добри практики. Обучението в курсовете цели също да се редуцират 
възможни проблеми и етични конфликти. Пример за такива курсове са:

1. Теоретично ориентираният курс Research Academy on Peer Review на Elsevier, насочен 
към усвояване на модели за сляпо рецензиране, процес, специфика и структура на рецензия-
та.

2. Теоретико-практическият курс Web of Science Academy с допълнителни съпровожда-
щи курсове, включващи разпознаване на добри практики и поведение в научното цитиране. 

Друго измерение в дейността на редакциите са верифицираните рецензии на задгра-
нични експерти.

Проследяват се задгранични рецензии в следните списания: Bulgarian Historical Review, 
„Стратегии на образователната и научната политика“, „Педагогика“, „Философия“, „Исто-
рия“, „Журнал за исторически и археологически изследвания“, „Известия на Центъра за сто-
панско-исторически изследвания“. С това се очертава в общи линии следната закономерност: 
където списанията са надвишили прага на видимост на верифицираните рецензии, там се 
наблюдава и появата на задгранични рецензенти.

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната полити-
ка“, кн. 5, 2021 г.
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то „с нарастващите притеснения относно цялостното 
качество на научната литература“ се осъществява и 
трансформация във виждането за рецензентската оцен-
ка, целяща да „защити репутацията и надеждността на 
цялата научна литература“ (Baldwin 2017, 46).

През последното десетилетие самата процедура на 
рецензиране е подложена на изследване. В резултат са 
обособени нейните видове, очертана е спецификата им в 
различните науки, отбелязани са проблемите около тях 
и начините за тяхното преодоляване. Така в частност 
рецензирането в научните списания се определя като 
„квинтесенция на качествен академичен контрол“ и съще-
временно се превръща в централно за продуциране акаде-
мично знание, с което, само по себе си, става „обект на 
оценка и изследване“ (Rigby, Cox & Julian 2018, 1088). 

За изградена традиция в изследването на пробле-
мите, свързани с рецензирането в САЩ, може да съдим 
по Чикагския конгрес (официално: International Congress on 
Peer Review and Scientific Publication), проведен за първи 
път през 1989 г. Основната тематична насока и търсени-
ята през годините са свързани с представянето и реша-
ването на актуални казуси в областта на рецензиране-
то. Друг аспект на дейност на форума е перманентната 
дискусия за връзката между иновативните изследвания и 
качествената оценка, от една страна, и достоверност 
на процедурите за рецензиране на научни публикации, от 
друга. Прави впечатление, че за разлика от предходните 
осем конгреса (вкл. в Прага през 1997 г. и в Барселона 
през 2001 г.), в които основният акцент се съсредоточава 
върху изследвания на рецензирането в областта на би-
омедицината, здравните науки, физиката и химията, то 
предстоящият девети конгрес (септември 2022 г.) включ-
ва социални науки и хуманитаристика. 

Чикагският конгрес започва като инициатива на 
специалисти в областта на медицината, подлагащи на 
съмнение тогавашните процедури, свързани с научното 
публикуване и подобряването на качеството на оценяване 
на научни публикации с резултати, получени основно от 
клинични изпитания (Couzin-Frankel 2018). Наред с публи-
кациите на чикагските конгреси се забелязва и появата 
на специализирани издания в областта на рецензирането. 
За пример в това отношение може да се посочат списа-
нията Research Integrity and Peer Review Journal и Learned 
Publishing.

Интересът към различните страни на рецензи-
рането може да бъде проследен и с нарастващия брой 
на научни публикации в такива утвърдени издания като 
Scientometrics Journal, The ISSI Conference Proceedings и др.

Проблемът за обосноваването и прилагането на 
адекватни подходи и методи, свързани с рецензирането в 
хуманитаристиката, назрява и поставя под въпрос адек-
ватността на процедурите в контекста на прилагане на 
вече утвърдилите се практики в областта на естестве-
ните науки. Актуалният диалог извежда необходимостта 
за детерминиране на специфичен оценъчен процес, разли-
чаващ се от този в STEM дисциплините, които на този 
етап определят общата рамка на оценъчния дискурс 
(Kancewicz-Hoffman, Ochsner, Hołowiecki & Holm 2020, 6). 
На този фон назрява необходимостта от преосмисляне 
ролята на рецензирането в български контекст и нуж-
дата от ясно разпознаване на съвременните тенденции, 
свързани с оценяването на научните изследвания. 

За разлика от процедурите на рецензиране в STEM 
дисциплините, където назрява и в световен мащаб ма-

зрението на изследователите не попадат част от рецензиите с негативно съдържание, в 
резултат на което статиите не са били публикувани и индексирани. Посочената особеност 
е недостатък, доколкото негативните рецензии се подготвят значително по-трудно и от-
немат повече време (вж. Weiler 2019, 384). 

Publons определено е по-съвършена система, при това в нея верифицират рецензии по-
вече български списания, отколкото в РИНЦ. В случая може да се посочи само едно списание 
в сферата на хуманитаристиката, което не се индексира в Publons, нo от него се проследя-
ват активи в РИНЦ. Това е „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и 
болгарского языков“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, за което 
е отбелязано, че за 2020 г. има 20 рецензии, подготвени от осем рецензенти. Или, казано по 
друг начин, данните в РИНЦ не са представителни и могат да послужат само като допъл-
нение към данните, давани от основната платформа на изследването – Publons.

Резултатите от прегледа в Publons са обобщени в таблица 1.

Таблица 1. Български списания в сферата на хуманитаристиката с рецензентски 
верификации в платформата Publons

Забележка: 1. Таблицата е съставена по данни на Publons и съдържанието на сайтовете на по-
сочените в таблицата списания, датирани към 17.06.2021 г. 2. Използвани съкращения: б/д – без данни; 
РР – рецензира са от членовете на редколегията; РНЕ – рецензира се от независими експерти; РР& 
РНЕ – хибридна форма за рецензиране (същата се указва, когато не е посочено изрично, че анонимното 
рецензиране се възлага на независими експерти, които не са членове на редколегията)

Фигура 1. Разпределение на включените в Publons български SSH списания  
по количество на верифицираните рецензии

Humanistic Perception of 
National Security – a Basic 
Concept for Security and Defense 
Education and Training / Elitsa 
Petrova, Stoyko Stoykov

ОБРАЗОВАНИЕТО  
В ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОБЩЕСТВО

Higher Education in a Pandemic: 
Global Implications Based on a 
Case Study from Bulgaria / Albena 
Stefanova, Georgi Zabunov

Иновативни образователни 
практики и политики чрез при-
лагане на геоинформационни 
системи и технологии / Кли-
мент Найденов

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Дискусионни моменти, свър-
зани с обучението по статистика 
като дял от математиката в учи-
лищното образование / Марга-
рита Ламбова, Ваня Стоянова

Анализ на жизнения стандарт 
на населението и фактори за не-
говото развитие / Лора Рашкова

Necessity for Inclusion of Bad 
Posture Corrective Exercises Sets 
in Physical Education and Sport 
Classes at Bulgarian Universities / 
Petya Hristova

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Една рекапитулация на из-

следвания върху интеркултур-
ните отношения. Какво следва 
от това за образованието? / Пла-
мен Макариев
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сово се въвежда формата на отворено рецензиране (open PRw), то установен и широко 
практикуван в хуманитарните издания модел е двойното сляпо рецензиране. То способства 
за намаляването на проявите на съзнателни или несъзнателни предразсъдъци у рецензен-
тите (Helmer, Schottdorf, Neef, & Battaglia 2017). В същото време се отчита значителното 
понижаване броя на ретракциите на изследвания, преминали през двойно сляпо рецензиране, 
като това се забелязва „най-силно в социалните науки и хуманитаристиката“ (Horbach & 
Halffman 2019). Количеството на ретракциите в едно научно периодично издание в общия 
случай е обективен показател за качеството му. Следователно добросъвестното рецензиране 
и продуктивното оползотворяване на неговите препоръки несъмнено повишава качеството 
на научната публикация.

В световен мащаб въпросът за етичните практики на рецензентите продължава да 
стои на дневен ред, което може да се проследи вкл. и в публикациите от текущата година. 
Проявите на злонамереност и некомпетентност, а така също и злоупотребите от страна 
на привлечените в списанията оценители са достатъчно често срещано явление. Отбелязва 
се, че оправдаването на подобни прояви от страна на редактора може да доведе до про-
пагандиране на „токсична култура в научното рецензиране“ (Gerwing et al., 2021). Подобна 
практика се проследява и в българските издания, за което се наблюдават откъслечно обна-
родвани впечатления от нея. Несъмнено проявите на „токсичната култура“ затормозяват 
обективното рецензиране на статиите.

В доклада на European Network for Research Evaluation in the SSH (ENRESSH), оповес-
тен през април 2020 г., се очертават състоянието и основните проблеми на рецензира-
нето в социалните науки и хуманитаристиката (SSH) в Европа. Същественото в случая 
е, че се набляга на ясното и адекватно извеждане на спецификата в различните методо-
логии с цел систематично характеризиране на процедурите за рецензиране и предизви-
кателствата пред тях. Както в доклада, така и в други съвременни изследвания върху 
проблемите на рецензирането се отразяват някои базисни проблеми, като нуждата от 
формализиране на рецензентската роля (Derrick & Ross-Hellauer 2020), стремежа към ин-
тернационализиране на академични издания и с това на рецензентския кръг (Kancewicz-
Hoffman & Pölönen, 2020), нуждата от ясно определяне на критериите за рецензиране 
(Hug, Hołowiecki, Ma, Aeschbach & Ochsner 2020, 62). Към посоченото следва да се добави 
проблемът за назряващите хомофилни тенденции в рецензирането по отношение на две 
очертани релации:

1. текст – рецензент (Brezis & Birukou 2020, 394);
2. редактор – рецензент (Lendák-Kabók & Ochsner 2020, 78). 
Подобни проблеми са отчетени и в цялост в отношението към рецензирането в За-

падна и Източна Европа. Кабок и Очснер докладват за геополитическия аспект на рецензи-
рането и разликите в отношението и отразяването на основните проблеми в рецензентски-
те процедури. Критичните бележки, направени от представителите на източноевропейски 
държави, са в двустранен аспект. 

От една страна, се подчертават недостатъците на привилeгированите тесни кръго-
ве от състава на изследователската общност, привличани в процедурите за рецензиране. В 
резултат се наблюдават форми на непотизъм.

От друга страна, се отбелязват съмнения относно ефективността и дори се подлага 
на критика западната система за рецензиране, подозирана в пристрастие към източноев-
ропейските изследователи (Lendák-Kabók & Ochsner 2020, 81). 

Западните ни колеги имат друг поглед върху проблема с рецензирането. Те фокусират 
вниманието си върху езика на публикацията, което може да ограничи възможността за раз-
пространение, водещо до проблеми в кариерното израстване (Ibid. 81). Друг проблем на про-
цедурата, установен от тях, е практиката на манипулация на цитируемостта от страна 
на рецензентите (Baas & Fennell 2019, 968 – 971). Авторите съветват да се формулират 
ясни и аналитично изведени указания за рецензентите, чрез които да се поставя формална 
и систематична рамка при препоръките, която да не нарушава публикационната етика. 

Логично е положенията на извършения кратък обзор на тенденциите на рецензиране-
то в европейски и световен мащаб да се съпоставят с практиката в българските научни 
периодични издания в хуманитаристиката.

3. Ситуацията с рецензирането в българските научни периодични издания 
в хуманитаристиката

3.1. Методология, цел и задачи на изследването
Рецензирането в българския периодичен научен печат, като цяло, и в хуманитари-

стиката, в частност, открито не отрича положенията, разгледани в частта за световния 
опит. Или най-малкото не афишира своето несъгласие с тях в сайтовете на списанията. 
Ето защо посочените по-горе положения са добра отправна точка за сравнение и позволява 
да се проверят две работни хипотези.

1. Двойното сляпо рецензиране в българския научен периодичен печат в сферата на 
хуманитаристиката се отличава от западноевропейския/американския печат и се родее с 
източноевропейските тенденции в него.

2. Специфична ефективна употреба на двойното сляпо рецензиране у нас е търсенето 
на подобие, прикривано чрез превод на английски език.

Всъщност в предходните части се създаваше базата за сравнение, докато по отно-
шение на българската практика ще бъдат изложени основните моменти на изследването, 
което се извършва за първи път у нас (с оглед на публикациите, отразени в СИБД). То ще се 
ограничи до кръга на българските научни списания в сферата на хуманитаристиката.

Методи за изследване 
1. Сравнителен анализ. 
2. Моделиране (извеждане на българския модел за употреба на двойното сляпо рецен-

зиране).
Научноизследователски задачи
1. Очертаване на конкретния кръг на изследване на хуманитарните списания.
2. Установяване нивото на верификация на рецензиите в Publons и РИНЦ и табулиране 

на резултатите и техния анализ.
3. Извеждане на специфичните български прояви на процедурата за рецензиране (peer-

review, съкр. PRw) в списанията и съпоставяне с практиката на съседните на нас страни. 
Критерии и показатели за оценка
Проверуем, а значи и обективен критерий за това, че едно хуманитарно списание под-

държа политика за рецензиране, е наличието на верифицирани рецензии в Publons и РИНЦ.
Показатели за практиката на рецензиране в случая са само онези количества, които 

могат да се удостоверят, и те са:
1. общото количество на верифицираните рецензии в Publons и РИНЦ;
2. наличието на рецензии, верифицирани от задгранични рецензенти; 
3. количество на българските топрецензенти в Publons;
4. ниво на редакторските записи, отбелязани в Publons за българските списания.

3.2. Общ преглед на съвременната българска научна хуманитаристика
Рецензирането в българския периодичен научен печат в сферата на хуманитаристи-

ката е дейност, която доскоро на практика не беше възможно да се проследи с някакви 
количествени измерения. Едва през миналото десетилетие посоченият недостатък започна 
да се преодолява, и към този момент той е изминал три етапа.

Първа крачка: промяна на сайтовете на научните списания. Тя се наложи във връзка 
със стремежа на българските списания да се индексират в СИБД, и искането на последните 
да бъде публикувана „политиката на изданието“ на сайта на кандидатстващите списания. 
В списъка на положенията, които засягат тази политика, е въпросът „как и от кого се из-
вършва рецензирането в списанието“.

Следвайки примера на съвременните европейски проучвания в тази насока, за втори 
източник на изследването бяха привлечени текстовете за издателската политика в сай-
товете на хуманитарните списания. Фактически те очертават трите разновидности на 
рецензирането от гледна точка на привличаните рецензенти.

Рецензиране от независими експерти, които не са членове на редакциите.
Рецензиране от членовете на редакциите и редакционните съвети.
Хибридна форма, съчетаваща първите две форми (Peruginelli и др. 2020).
Втора крачка: поява на специализирани платформи от типа на Scholar One, прис-

вояващи на статиите на списанията doi, които наред с другото, спомагаха редакционната 
дейност по отношение на подбора на рецензентите, управлението на потока от рецензии и 
проследяването на коректното прилагане на препоръките на рецензентите в предлаганите 
за печат научни статии.

Трета крачка: поява на наукометрични платформи Publons и РИНЦ, в които започна 
верифицирането на рецензиите на българските хуманитарни списания. Същите платформи 
предоставят количествена информация за извършените верификации на рецензиите и редак-
торските записи. Опосредствано от тях може да се научи приблизителното количество на 
задграничните рецензенти. Всъщност Publons и РИНЦ приемат рецензии на кой да е съвре-
менен език. С това отпадат редица условности и ограничения при използването им. 

В хода на изследването бе извършен преглед на българските списания в сферата на 
социалните науки и хуманитаристиката, проследявани в Publons, и в отделни случаи са от-
четени регистрациите в Руския индекс за научно цитиране (РИНЦ), доколкото посочените 
две платформи верифицират рецензии и показват количествени резултати за тази своя 
дейност в показателите на индексираните от тях списания. 

За разлика от Publons РИНЦ към момента на завършването на настоящото изслед-
ване отчита само рецензии на статии, които са включени в РИНЦ. По този начин в поле-



ИзбраноИзбрано

Брой 16, 21 – 27 април 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 16, 21 – 27 април 2022 г. стр. IXстр. VIII

сово се въвежда формата на отворено рецензиране (open PRw), то установен и широко 
практикуван в хуманитарните издания модел е двойното сляпо рецензиране. То способства 
за намаляването на проявите на съзнателни или несъзнателни предразсъдъци у рецензен-
тите (Helmer, Schottdorf, Neef, & Battaglia 2017). В същото време се отчита значителното 
понижаване броя на ретракциите на изследвания, преминали през двойно сляпо рецензиране, 
като това се забелязва „най-силно в социалните науки и хуманитаристиката“ (Horbach & 
Halffman 2019). Количеството на ретракциите в едно научно периодично издание в общия 
случай е обективен показател за качеството му. Следователно добросъвестното рецензиране 
и продуктивното оползотворяване на неговите препоръки несъмнено повишава качеството 
на научната публикация.

В световен мащаб въпросът за етичните практики на рецензентите продължава да 
стои на дневен ред, което може да се проследи вкл. и в публикациите от текущата година. 
Проявите на злонамереност и некомпетентност, а така също и злоупотребите от страна 
на привлечените в списанията оценители са достатъчно често срещано явление. Отбелязва 
се, че оправдаването на подобни прояви от страна на редактора може да доведе до про-
пагандиране на „токсична култура в научното рецензиране“ (Gerwing et al., 2021). Подобна 
практика се проследява и в българските издания, за което се наблюдават откъслечно обна-
родвани впечатления от нея. Несъмнено проявите на „токсичната култура“ затормозяват 
обективното рецензиране на статиите.

В доклада на European Network for Research Evaluation in the SSH (ENRESSH), оповес-
тен през април 2020 г., се очертават състоянието и основните проблеми на рецензира-
нето в социалните науки и хуманитаристиката (SSH) в Европа. Същественото в случая 
е, че се набляга на ясното и адекватно извеждане на спецификата в различните методо-
логии с цел систематично характеризиране на процедурите за рецензиране и предизви-
кателствата пред тях. Както в доклада, така и в други съвременни изследвания върху 
проблемите на рецензирането се отразяват някои базисни проблеми, като нуждата от 
формализиране на рецензентската роля (Derrick & Ross-Hellauer 2020), стремежа към ин-
тернационализиране на академични издания и с това на рецензентския кръг (Kancewicz-
Hoffman & Pölönen, 2020), нуждата от ясно определяне на критериите за рецензиране 
(Hug, Hołowiecki, Ma, Aeschbach & Ochsner 2020, 62). Към посоченото следва да се добави 
проблемът за назряващите хомофилни тенденции в рецензирането по отношение на две 
очертани релации:

1. текст – рецензент (Brezis & Birukou 2020, 394);
2. редактор – рецензент (Lendák-Kabók & Ochsner 2020, 78). 
Подобни проблеми са отчетени и в цялост в отношението към рецензирането в За-

падна и Източна Европа. Кабок и Очснер докладват за геополитическия аспект на рецензи-
рането и разликите в отношението и отразяването на основните проблеми в рецензентски-
те процедури. Критичните бележки, направени от представителите на източноевропейски 
държави, са в двустранен аспект. 

От една страна, се подчертават недостатъците на привилeгированите тесни кръго-
ве от състава на изследователската общност, привличани в процедурите за рецензиране. В 
резултат се наблюдават форми на непотизъм.

От друга страна, се отбелязват съмнения относно ефективността и дори се подлага 
на критика западната система за рецензиране, подозирана в пристрастие към източноев-
ропейските изследователи (Lendák-Kabók & Ochsner 2020, 81). 

Западните ни колеги имат друг поглед върху проблема с рецензирането. Те фокусират 
вниманието си върху езика на публикацията, което може да ограничи възможността за раз-
пространение, водещо до проблеми в кариерното израстване (Ibid. 81). Друг проблем на про-
цедурата, установен от тях, е практиката на манипулация на цитируемостта от страна 
на рецензентите (Baas & Fennell 2019, 968 – 971). Авторите съветват да се формулират 
ясни и аналитично изведени указания за рецензентите, чрез които да се поставя формална 
и систематична рамка при препоръките, която да не нарушава публикационната етика. 

Логично е положенията на извършения кратък обзор на тенденциите на рецензиране-
то в европейски и световен мащаб да се съпоставят с практиката в българските научни 
периодични издания в хуманитаристиката.

3. Ситуацията с рецензирането в българските научни периодични издания 
в хуманитаристиката

3.1. Методология, цел и задачи на изследването
Рецензирането в българския периодичен научен печат, като цяло, и в хуманитари-

стиката, в частност, открито не отрича положенията, разгледани в частта за световния 
опит. Или най-малкото не афишира своето несъгласие с тях в сайтовете на списанията. 
Ето защо посочените по-горе положения са добра отправна точка за сравнение и позволява 
да се проверят две работни хипотези.

1. Двойното сляпо рецензиране в българския научен периодичен печат в сферата на 
хуманитаристиката се отличава от западноевропейския/американския печат и се родее с 
източноевропейските тенденции в него.

2. Специфична ефективна употреба на двойното сляпо рецензиране у нас е търсенето 
на подобие, прикривано чрез превод на английски език.

Всъщност в предходните части се създаваше базата за сравнение, докато по отно-
шение на българската практика ще бъдат изложени основните моменти на изследването, 
което се извършва за първи път у нас (с оглед на публикациите, отразени в СИБД). То ще се 
ограничи до кръга на българските научни списания в сферата на хуманитаристиката.

Методи за изследване 
1. Сравнителен анализ. 
2. Моделиране (извеждане на българския модел за употреба на двойното сляпо рецен-

зиране).
Научноизследователски задачи
1. Очертаване на конкретния кръг на изследване на хуманитарните списания.
2. Установяване нивото на верификация на рецензиите в Publons и РИНЦ и табулиране 

на резултатите и техния анализ.
3. Извеждане на специфичните български прояви на процедурата за рецензиране (peer-

review, съкр. PRw) в списанията и съпоставяне с практиката на съседните на нас страни. 
Критерии и показатели за оценка
Проверуем, а значи и обективен критерий за това, че едно хуманитарно списание под-

държа политика за рецензиране, е наличието на верифицирани рецензии в Publons и РИНЦ.
Показатели за практиката на рецензиране в случая са само онези количества, които 

могат да се удостоверят, и те са:
1. общото количество на верифицираните рецензии в Publons и РИНЦ;
2. наличието на рецензии, верифицирани от задгранични рецензенти; 
3. количество на българските топрецензенти в Publons;
4. ниво на редакторските записи, отбелязани в Publons за българските списания.

3.2. Общ преглед на съвременната българска научна хуманитаристика
Рецензирането в българския периодичен научен печат в сферата на хуманитаристи-

ката е дейност, която доскоро на практика не беше възможно да се проследи с някакви 
количествени измерения. Едва през миналото десетилетие посоченият недостатък започна 
да се преодолява, и към този момент той е изминал три етапа.

Първа крачка: промяна на сайтовете на научните списания. Тя се наложи във връзка 
със стремежа на българските списания да се индексират в СИБД, и искането на последните 
да бъде публикувана „политиката на изданието“ на сайта на кандидатстващите списания. 
В списъка на положенията, които засягат тази политика, е въпросът „как и от кого се из-
вършва рецензирането в списанието“.

Следвайки примера на съвременните европейски проучвания в тази насока, за втори 
източник на изследването бяха привлечени текстовете за издателската политика в сай-
товете на хуманитарните списания. Фактически те очертават трите разновидности на 
рецензирането от гледна точка на привличаните рецензенти.

Рецензиране от независими експерти, които не са членове на редакциите.
Рецензиране от членовете на редакциите и редакционните съвети.
Хибридна форма, съчетаваща първите две форми (Peruginelli и др. 2020).
Втора крачка: поява на специализирани платформи от типа на Scholar One, прис-

вояващи на статиите на списанията doi, които наред с другото, спомагаха редакционната 
дейност по отношение на подбора на рецензентите, управлението на потока от рецензии и 
проследяването на коректното прилагане на препоръките на рецензентите в предлаганите 
за печат научни статии.

Трета крачка: поява на наукометрични платформи Publons и РИНЦ, в които започна 
верифицирането на рецензиите на българските хуманитарни списания. Същите платформи 
предоставят количествена информация за извършените верификации на рецензиите и редак-
торските записи. Опосредствано от тях може да се научи приблизителното количество на 
задграничните рецензенти. Всъщност Publons и РИНЦ приемат рецензии на кой да е съвре-
менен език. С това отпадат редица условности и ограничения при използването им. 

В хода на изследването бе извършен преглед на българските списания в сферата на 
социалните науки и хуманитаристиката, проследявани в Publons, и в отделни случаи са от-
четени регистрациите в Руския индекс за научно цитиране (РИНЦ), доколкото посочените 
две платформи верифицират рецензии и показват количествени резултати за тази своя 
дейност в показателите на индексираните от тях списания. 

За разлика от Publons РИНЦ към момента на завършването на настоящото изслед-
ване отчита само рецензии на статии, които са включени в РИНЦ. По този начин в поле-
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то „с нарастващите притеснения относно цялостното 
качество на научната литература“ се осъществява и 
трансформация във виждането за рецензентската оцен-
ка, целяща да „защити репутацията и надеждността на 
цялата научна литература“ (Baldwin 2017, 46).

През последното десетилетие самата процедура на 
рецензиране е подложена на изследване. В резултат са 
обособени нейните видове, очертана е спецификата им в 
различните науки, отбелязани са проблемите около тях 
и начините за тяхното преодоляване. Така в частност 
рецензирането в научните списания се определя като 
„квинтесенция на качествен академичен контрол“ и съще-
временно се превръща в централно за продуциране акаде-
мично знание, с което, само по себе си, става „обект на 
оценка и изследване“ (Rigby, Cox & Julian 2018, 1088). 

За изградена традиция в изследването на пробле-
мите, свързани с рецензирането в САЩ, може да съдим 
по Чикагския конгрес (официално: International Congress on 
Peer Review and Scientific Publication), проведен за първи 
път през 1989 г. Основната тематична насока и търсени-
ята през годините са свързани с представянето и реша-
ването на актуални казуси в областта на рецензиране-
то. Друг аспект на дейност на форума е перманентната 
дискусия за връзката между иновативните изследвания и 
качествената оценка, от една страна, и достоверност 
на процедурите за рецензиране на научни публикации, от 
друга. Прави впечатление, че за разлика от предходните 
осем конгреса (вкл. в Прага през 1997 г. и в Барселона 
през 2001 г.), в които основният акцент се съсредоточава 
върху изследвания на рецензирането в областта на би-
омедицината, здравните науки, физиката и химията, то 
предстоящият девети конгрес (септември 2022 г.) включ-
ва социални науки и хуманитаристика. 

Чикагският конгрес започва като инициатива на 
специалисти в областта на медицината, подлагащи на 
съмнение тогавашните процедури, свързани с научното 
публикуване и подобряването на качеството на оценяване 
на научни публикации с резултати, получени основно от 
клинични изпитания (Couzin-Frankel 2018). Наред с публи-
кациите на чикагските конгреси се забелязва и появата 
на специализирани издания в областта на рецензирането. 
За пример в това отношение може да се посочат списа-
нията Research Integrity and Peer Review Journal и Learned 
Publishing.

Интересът към различните страни на рецензи-
рането може да бъде проследен и с нарастващия брой 
на научни публикации в такива утвърдени издания като 
Scientometrics Journal, The ISSI Conference Proceedings и др.

Проблемът за обосноваването и прилагането на 
адекватни подходи и методи, свързани с рецензирането в 
хуманитаристиката, назрява и поставя под въпрос адек-
ватността на процедурите в контекста на прилагане на 
вече утвърдилите се практики в областта на естестве-
ните науки. Актуалният диалог извежда необходимостта 
за детерминиране на специфичен оценъчен процес, разли-
чаващ се от този в STEM дисциплините, които на този 
етап определят общата рамка на оценъчния дискурс 
(Kancewicz-Hoffman, Ochsner, Hołowiecki & Holm 2020, 6). 
На този фон назрява необходимостта от преосмисляне 
ролята на рецензирането в български контекст и нуж-
дата от ясно разпознаване на съвременните тенденции, 
свързани с оценяването на научните изследвания. 

За разлика от процедурите на рецензиране в STEM 
дисциплините, където назрява и в световен мащаб ма-

зрението на изследователите не попадат част от рецензиите с негативно съдържание, в 
резултат на което статиите не са били публикувани и индексирани. Посочената особеност 
е недостатък, доколкото негативните рецензии се подготвят значително по-трудно и от-
немат повече време (вж. Weiler 2019, 384). 

Publons определено е по-съвършена система, при това в нея верифицират рецензии по-
вече български списания, отколкото в РИНЦ. В случая може да се посочи само едно списание 
в сферата на хуманитаристиката, което не се индексира в Publons, нo от него се проследя-
ват активи в РИНЦ. Това е „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и 
болгарского языков“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, за което 
е отбелязано, че за 2020 г. има 20 рецензии, подготвени от осем рецензенти. Или, казано по 
друг начин, данните в РИНЦ не са представителни и могат да послужат само като допъл-
нение към данните, давани от основната платформа на изследването – Publons.

Резултатите от прегледа в Publons са обобщени в таблица 1.

Таблица 1. Български списания в сферата на хуманитаристиката с рецензентски 
верификации в платформата Publons

Забележка: 1. Таблицата е съставена по данни на Publons и съдържанието на сайтовете на по-
сочените в таблицата списания, датирани към 17.06.2021 г. 2. Използвани съкращения: б/д – без данни; 
РР – рецензира са от членовете на редколегията; РНЕ – рецензира се от независими експерти; РР& 
РНЕ – хибридна форма за рецензиране (същата се указва, когато не е посочено изрично, че анонимното 
рецензиране се възлага на независими експерти, които не са членове на редколегията)

Фигура 1. Разпределение на включените в Publons български SSH списания  
по количество на верифицираните рецензии

Humanistic Perception of 
National Security – a Basic 
Concept for Security and Defense 
Education and Training / Elitsa 
Petrova, Stoyko Stoykov

ОБРАЗОВАНИЕТО  
В ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОБЩЕСТВО

Higher Education in a Pandemic: 
Global Implications Based on a 
Case Study from Bulgaria / Albena 
Stefanova, Georgi Zabunov

Иновативни образователни 
практики и политики чрез при-
лагане на геоинформационни 
системи и технологии / Кли-
мент Найденов

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Дискусионни моменти, свър-
зани с обучението по статистика 
като дял от математиката в учи-
лищното образование / Марга-
рита Ламбова, Ваня Стоянова

Анализ на жизнения стандарт 
на населението и фактори за не-
говото развитие / Лора Рашкова

Necessity for Inclusion of Bad 
Posture Corrective Exercises Sets 
in Physical Education and Sport 
Classes at Bulgarian Universities / 
Petya Hristova

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Една рекапитулация на из-

следвания върху интеркултур-
ните отношения. Какво следва 
от това за образованието? / Пла-
мен Макариев
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Двойното сляпо рецензиране  
в научната периодика в сферата  

на хуманитаристиката – аспекти  
на използването на Publons в България“

Доц. д.н. Асен Кожухаров
Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова
Югозападен университет „Неофит Рилски“

1. Въведение 
Налагането на изискванията за списване от све-

товноизвестните бази данни (СИБД) Scopus и Web of 
Science и съответно протичащият процес на индекси-
ране на българските научни списания в тях поставиха 
за пореден път проблема за качеството на статиите. 
Посоченият проблем е многоаспектен и е свързан как-
то с автентичността на печатаните текстове, така 
и с приносните моменти в тях, с отговора на въпроса 
доколко авторите владеят технологията за писане, об-
народване и следпубликационен съпровод на научните си 
трудове и каква е оценката на качеството им. Един от 
способите за даване на тази оценка е двойното сляпо 
рецензиране. Доколко тази научна технология се прила-
га в редакторската дейност в съвременните специфични 
български условия – това е въпрос, на който ще се опита 
да отговори настоящото изследване.

2. Опитът в световен мащаб
Днес в световен мащаб рецензирането е форма-

та, чрез която предлаганият за публикация ръкопис на 
научното изследване получава валидиране и обективно 
становище за стойността си преди реалното му раз-
пространение. За да се стигне до подобно окачествяване 
ролята на рецензирането, непосредствено се преминава 
през етапи, бележещи смяна в рецензентските полити-
ки на научните списания. Ако до края на XIX век задача 
на рецензента е да утвърди реномето на дадено научно 
общество или списание чрез своята експертна оценка, 

Фигура 2. Разпределение на включените в Publons български SSH списания  
по количество на видимите редакторски записи

От таблица 1 в статията и от списък 1 в приложението може да се направи изво-
дът, че Publons проявява интерес към българския периодичен научен печат в сферата на 
хуманитаристиката, включително отразява названията на списанията на български език.  
В същото време, за българските списания Платформата е по-скоро непопулярна (табл. 1, фиг. 1,  
фиг. 2 и фиг. 3; списък 1). За слабата атрактивност на Платформата у нас свидетелства 
нивото на верификация на рецензиите в нея. От общо 80 български хуманитарни списания, 
проследени в Publons, едва 16 имат поне една верифицирана рецензия и само 10 имат повече 
от 11 рецензии, с което надвишават прага на видимост (вж. табл. 1, приложение, списък 1).

С проблематизиране на процедурите за сляпо рецензиране възниква въпросът – докол-
ко българските рецензенти са запознати с тях. Двугодишната практика на издателство 
„Аз-буки“ свидетелства, че те в основното си мнозинство не са запознати, което очертава 
поредното препятствие пред създаването на база данни от рецензенти. Посоченият про-
блем не стои само пред българската научна общност. За това може да се съди например 
по появата на специализирани курсове към СИБД. Те са насочени към настоящи и бъдещи 
експерти в рецензирането, което свидетелства за нуждата на рецензентите да усвоят фор-
малните процедури и добри практики. Обучението в курсовете цели също да се редуцират 
възможни проблеми и етични конфликти. Пример за такива курсове са:

1. Теоретично ориентираният курс Research Academy on Peer Review на Elsevier, насочен 
към усвояване на модели за сляпо рецензиране, процес, специфика и структура на рецензия-
та.

2. Теоретико-практическият курс Web of Science Academy с допълнителни съпровожда-
щи курсове, включващи разпознаване на добри практики и поведение в научното цитиране. 

Друго измерение в дейността на редакциите са верифицираните рецензии на задгра-
нични експерти.

Проследяват се задгранични рецензии в следните списания: Bulgarian Historical Review, 
„Стратегии на образователната и научната политика“, „Педагогика“, „Философия“, „Исто-
рия“, „Журнал за исторически и археологически изследвания“, „Известия на Центъра за сто-
панско-исторически изследвания“. С това се очертава в общи линии следната закономерност: 
където списанията са надвишили прага на видимост на верифицираните рецензии, там се 
наблюдава и появата на задгранични рецензенти.

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната полити-
ка“, кн. 5, 2021 г.
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Заглавието е на редакцията

държи на относителната близост със събитието, както и на желанието на дипломата да 
не подвежда своите началници с некоректна информация. В следващия доклад той поставя 
Хаджи Димитър в групата на загиналите в бой четници, като говори за прокламациите, 
намерени „у мъртвия главатар на четата“ (Genova 1988, 125). На 20 юли (1 август) 1868 г. 
белгийският консул в Русе Матео Кличан пише до външното министерство в Брюксел, че във 
въоръжения сблъсък в Балкана преди два дни 38 души, съставляващи „остатъка от бандата“, 
са обградени и избити – „както разправят“ (Genova 1988, 94). И в този доклад е оставена 
вратичка за нови уточнения, които с времето ще се наложи да бъдат направени, но не и по 
отношение на геройската смърт на Хаджи Димитър в последния бой на четата. 

На 1 август 1868 г. британският консул Робърт Далиел описва в детайли сабята на Ха-
джи Димитър, взета като военен трофей и предадена на Мидхат паша. „Тя има малък револ-
вер успоредно на острието и ми прилича на френско или белгийско производство. От едната 
страна на дръжката е думата breveté, под тази дума [има] един номер; от другата страна 
– три букви, вероятно инициалите на фирмата“ (Genova 1988, 218). Това детайлно описание 
определено няма как да бъде измислено. То е израз на пряко наблюдение спрямо уникалното 
лично оръжие на войводата. Оръжие, което при евентуално оживяване на Хаджи Димитър 
след боя (каквато е легендарната версия) не би попаднало в ръцете на неприятеля ведно с 
прокламациите и със сгънатото знаме. По стари военни традиции оръжието на победения 
враг се счита за важен военен трофей и то не се оставя на бойното поле при евентуалното 
му напускане. 

Още детайли за пленените вещи на четническия войвода дава правителственият 
вестник „Дунав“. В броя си от 8 март 1870 г. официозът припомня, че след обграждането на 
последния остатък от четата при мандрите на Бузлуджа на 18 юли 1868 г. е разбита, а тро-
фейното оръжие е разпределено така: „Сабята на речения Хаджи Димитър, която на чирена 
си имаше револвер, се предаде на Мидхат паша от гореспоменатото Казанлъшко отделение 
[на башибозука]. Дрехите му и до днес се намират в първия табор, телескопът му е у мюе-
зимина Мехмед ага от третия табор, а пищовите му и до днес са в ръцете на Селим чауш, 
родом от Шуменското окръжие и чауш на трети табор“. Очевидно е, че и тези детайли няма 
как да бъдат изцяло измислени, още повече че разпространяващите се по това време легенди 
за подвизите на оживелия след разгрома на четата войвода са продукт на пропагандата 
на емигрантския революционен печат – основно вестниците „Дунавска зора“, „Народност“ и 
„Свобода“. За този пласт от интерпретациите на Хаджи-Димитровото „оживяване“ след 18 
юли 1868 г. ще стане дума в края на настоящия параграф. Тук само ще си позволя да заключа, 
че официалните източници – вторични в случая, но надеждни с оглед сериозността на ситу-
ацията за политическите власти в Османската империя – дават основание с висока степен 
на вероятност да приемем, че Хаджи Димитър е загинал в края на тежкия бой на Бузлуджа 
след три поредни ранявания и с оръжие в ръка. 

Пълния текст четете в „История“, кн. 1

Откъс от „Ricœur and Foucault  
on Tragedy and Truth“

Carlos Garduño Comparán
Autonomous University of the State of Mexico (Mexico)

Contemporary reflection on the classics of antiquity is 
a common and fundamental practice in the philosophical field, 
even if it involves certain risks. One goes back to the Greeks 
to rethink all kinds of questions, in the same way that an in-
dividual has to remember the principles that he learned from 
his youth to make any important decision. The risk is that by 
bringing to the present what was irretrievably left in the past, 
the spirit of the classic will be betrayed and distorted by his-
torical distance.

Among the many contemporary philosophers who have 
read the classics to shape their thinking, I will discuss in this 
text some important reflections by Paul Ricœur and Michel 
Foucault on Greek tragedy, because they allow addressing a 
fundamental question, both of our time and of antiquity: the 
relationship between knowledge and truth.

The relevance of opposing these seemingly dissimilar 
thinkers lies in the fact that, in their particular interpretation 
of tragedies, two different ways of relating to the truth are 
established: For Ricœur, tragedy implies a theology, that al-
though is not explicitly developed, points to a knowledge of the 
self and his relationships with others, and even to a possible 
redemption. For Foucault, what is at stake in tragedies is the 
confrontation of discourses that struggle to assert their truth, 
relying neither on some kind of knowledge, nor on the possi-
bility of overcoming their opposition in a superior knowledge.

Both thinkers confront us with the question on the na-
ture of the truth manifested in tragedy. Does tragedy enable 
knowledge through the spectacle and the emotions it arouses? 
Or is its truth only manifested in the confrontation and inten-
sification of passions, without the possibility of apprehending 
it in a knowledge about ourselves and our conflicts that makes 
reconciliation possible?

The objective is not to opt for one or the other thinker 
but to pose the problem of the truth of the tragedy, discernible 
from both lines of reflection. Nor is it intended to determine the 
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на локалната легенда и националния мит. За разлика от много други казуси, при които ис-
торията и културната памет са единни или близки в интерпретациите си относно развоя 
на събитията, в случая те говорят на различни езици и защитават несъвместими тези.  
В качеството си на професионален историк аз поддържам непоколебимата концепция на 
професионалната колегия, че гробът с тленните останки на Хаджи Димитър се намира на 
връх Хаджи Димитър (по-известен като връх Бузлуджа) в Стара планина. Моята убеденост в 
споменатата теза обаче не е причина да отправям принизяващи достойнството обвинения 
спрямо поддръжниците на представи с полулегендарен и дори митологичен характер, които 
циркулират в публичното пространство. Напротив, фактът, че те продължават да живеят 
в историческата памет повече от 150 години, подлежи на уважение и тълкувание – но само 
в контекста на феномените на културната памет и масовото историческо съзнание. 

Гробът на Бузлуджа и първите легенди
При научната си командировка през лятото на 1902 г. из старите възрожденски сре-

дища по Стара планина учителят от Първа софийска мъжка гимназия и един от първите 
документалисти на Възраждането Йордан Попгеоргиев издирва и записва приписка върху 
църковната книга „Ирмология“, съхранена в Габрово. Текстът на приписката е следният: 
„1868. Юлия, 20 ден. Избиха бунтовниците на Хашката поляна на Бузлуджа и ги погребаха 
казанлъшките попове. Знайно да бъде добре“ (Попгеоргиев 1903, 749). Цитираният източник е 
от български произход и е очевидно благоразположен към военната операция на четниците, 
предводителствани от Хаджи Димитър Асенов и Стефан Караджа. Същественото в случая 
е, че този източник е много близък по време до случилото се и може да се приеме като 
надежден. На практика, съобщението е от същия ден, в който е извършено погребението 
на загиналите четници в последния бой на четата – под връх Бузлуджа на 18 юли 1868 г. 
Както другите извори посочват, погребението е извършено не от казанлъшки свещеници, а 
от двама свещеници от Крън и Енина. Липсват и конкретни данни за смъртта на войво-
дата Хаджи Димитър, който е участвал в това стълкновение. Въпреки това, въпросната 
приписка остава важен извор за първия отглас от завършека на бойния път на четата и за 
извършения християнски ритуал по погребването на загиналите български борци за свобода. 

Макар и в косвен порядък, смъртта на героя именно на Бузлуджа е потвърдена сво-
евременно и категорично от още няколко независими един от друг източника, всеки от 
които е свързан по различен начин с кървавата драма от 18 юли 1868 г. Ще ги представя по 
хронологически ред, тъй като методологията на историческата наука препоръчва да отде-
ляме особено внимание на изворите, които са най-близки по време и място на случване на 
самото събитие. В конкретната ситуация имаме административни доклади от османската 
администрация и съобщения на официалния вестник „Дунав“, които представят фактите от 
гледна точка на правителството по данни, получени от техни офицери и войници, участвали 
в боя. Тоест тези източници са вторични, но са много близки по време до интересуващата 
ни фактичност. 

В доклада си от 23 юли 1868 г. до великия везир Али Паша специалният пратеник 
на правителството за справяне с въоръжения бунт на българите Мидхат паша посочва, 
че Хаджи Димитър е паднал убит в хода на боя, който е продължил малко повече от три 
часа. Изрично е посочено, че войводата е ранен на три места и че са иззети едно знаме, 
книжа, оръжия и лични вещи. По-нататък пашата обръща внимание върху намерените при 
претърсване на убитите въстаници политически прокламации, които – по неговите думи 
– „са излезли изпод перото на изкусен човек“ (Genova 1988, 198 и 202). Само няколко дни по-
късно излизащият в Русе вилаетски официоз „Дунав“ описва накратко боя при Бузлуджа и 
завършва така: „Реченият Х[аджи] Димитър ся уби, заедно с всичките си останали другари 
и [че] Кючюк Стефан от Тулча е наранен на няколко места и се лекува в[ъв] затворническа-
та болница [в Русе]“. В броя от 11 август 1868 г. вестник „Дунав“ съобщава за разправата 
с групата четници, отделили се при изкачването на Стара планина и отправили се начело 
със знаменосеца Димитър Заралията на изток към Агликина поляна в района на Сливенския 
балкан. По повод „преследването и изтреблението“ на тези четници официалното издание 
на турската власт отново съобщава за смъртта на Хаджи Димитър Сливненец, „който ся 
уби с 33 души при Бузлуджа“. Спомената е и новината за наскоро починалия от раните си в 
русенския арест Стефан Караджа. Докладът на наказателния съд в Русе от 16 август 1868 
г. също декларира, че Хаджи Димитър е убит при последното бойно стълкновение на четата 
на връх Бузлуджа (Fermandzhiev 1985, 167).

Като вторични, но надеждни източници, близки по време до боя, е необходимо да 
привлечем и дипломатическите доклади на добре информираните европейски консули в Русе, 
Търново и Варна. Още на 20 юли (1 август) русенският френски консул Шарл Анри Шефер 
съобщава на външния министър в Париж за продължилата 3 часа боя на старопланинския 
връх. „Всички въстаници са убити, с изключение на един, който бил прибран от мюсюлмани. 
Вероятно сред убитите е и Димитър“ (Генова 1988, 188.) Хипотетичният край на обзора се 

fidelity of these thinkers to the spirit of the original tragedies 
but to discuss a fundamental philosophical issue, through the 
work of two of the most outstanding exponents of contempo-
rary thought, who try to appropriate the Greek legacy to base 
their thinking on tradition and, at the same time, to promote 
its update.

Ricœur: The theology implicit in tragedy
In general, Paul Ricœur approaches tragedy as the nar-

rations of the Greek texts, which are configured by the action 
and sufferings of imaginary characters. However, what do these 
texts specifically show?

In chapter II of the second part of “La symbolique du 
mal” of his Philosophie de la volonté, entitled “Le dieu méchant 
et la vision tragique de l’existence”, Ricœur (1998) shows that 
tragic texts display a theology, which is not explicitly elaborated.

In such theology, we find a god to whom man cannot 
address as “you.” He is rather an “it” that confronts man with 
evil, as a form of predestination. As something that is there, 
inevitably, in front of him, beyond his will. In this sense, the 
tragic hero can be considered a kind of victim, but also a possi-
ble transgressor, as in the case of Prometheus, who asserts his 
freedom against fate.

In this sense, the hero introduces a seed of uncertainty 
into the immobility of nature, which is why, according to Ricœur, 
the supposed tragic theology proposes that man was originally 
constituted against misfortune, in a response based on a will 
that denies and resists the divine design. Thus, for example, 
Ricœur (1998, 366) argues that a kind of love that comes from 
misfortune is at stake in Prometheus. A love that is an excess for 
which Prometheus pays the price, and that implies a freedom of 
challenge and not of participation.

How is it that the tragic text can show this theology, if 
it has not been explicitly elaborated? Ricœur proposes that this 
supposed knowledge about the human condition and its relation-
ship with the divine is shown in the characters, through specific 
emotions, such as terror and compassion. Ricœur (1998, 369 – 
371) even speaks of a tragic liberation or salvation manifested 
in the text through a kind of “sympathy” that is experienced by 
the audience as a powerless emotion of participation in the he-
ro’s misfortunes, and that in the succession of tragedies makes 
them dream of a possible redemption. However, this redemption 
is never accomplished, because as in the case of Oedipus at 
Colonus, his wisdom, more than a realization, is the suspension 
of the human condition.

In any case, Ricœur thinks salvation is only glimpsed in 
suffering, which is probably why the teaching of tragedy is that 
one has to suffer in order to understand. This does not imply 
that the spectator directly experiences the sufferings that lead 
him to know, since what happens, in reality, is a kind of ca-
tharsis through the spectacle and the poetic elaboration, which 
generates a conflictive jouissance. We do find here neither an 
Apollonian advice nor the Dionysian alteration of personality 
but an illusion that, through emotion, shows another destiny. 
This illusion is the show itself, which introduces the spectator 
into the chorus to cry and sing with the hero. For this rea-
son, Ricœur (1998, 372 – 373) supposes, the chorus is the place 
where the possible reconciliation is configured, as an aesthetic 
transposition of fear and compassion, which could be elaborated 
thanks to the fact that the myth became poetry and the ritual 
ecstasy became the aesthetic effect of the spectacle.  

It is important to remember that tragedy not only points 
to redemption but to evil as predestination. Therefore, the es-
sence of this theology is its unsolvable tension, thanks to which 
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гията на национализма, която издига в култ общностни 
ценности от нерелигиозно естество – език, историческа 
традиция, фолклорна култура, колективни спомени. На 
мястото на светците, просияли чрез своята саможерт-
ва в името на вярата, идват героите на общността – об-
щественици, военни предводители, творци, държавници. 
В специфичната цивилизационна среда на българската 
култура се стига дори до частично десакрализиране на 
светци, превърнали се от религиозни икони в светски 
символи на просветния напредък на нацията – солун-
ските братя Кирил и Методий (Yonkov 1964, 411 – 428) 
и Светите седмочисленици в цялост. Открояващата се 
тенденция за създаване на нови „светци“ – национални 
герои, е присъща и на ХХ век, когато се създава свое-
образен пантеон на възрожденци, считани за стожери 
на българската модерност – Паисий Хилендарски, Соф-
роний Врачански, Георги Ст. Раковски, Любен Каравелов, 
Васил Левски, Христо Ботев (Daskalov 2013). В плана на 
регионалните исторически наративи и в хоризонтите 
на различните обществени групи пантеонът на нацио-
налните герои се разширява, локализира и разпластява. 
Той се поддържа чрез образователни дейности, официал-
на празничност и културни практики, обвързани тясно 
с развитието на литературата и изкуството. Като 
цяло, ритуалността, свързана с националния пантеон, 
е светска по своето съдържание, но тя пази в себе си 
много скрити елементи на християнската обредност. 
Един от тези елементи е култът към тленните остан-
ки (мощите) на националните герои. 

Пространно вписаните в модерната и съвремен-
ната ни история сюжети с погребването на Иван Вазов 
в историческия център на столицата, с пренасянето 
на костите на Георги Ст. Раковски от Букурещ в София 
и след това в Котел, с издирването на гроба и кости-
те на Васил Левски, с препогребването на русенските 
революционери и просветители в изградения през 1978 г. 
Пантеон на възрожденците са само по-ярките доказа-
телства за несекващия култ към мощите на святите/
светите за обществото ни личности. Проучванията ми 
върху мемориалните музеи и места на памет от по-
следните няколко години показват по недвусмислен на-
чин, че макар и под формата на емоционално тежнение 
и ирационален порив, вярата в реликвите и реликтите, 
свързани с делата на забележителните личности, пред-
ставлява важен скрепващ елемент на културната па-
мет и на националната идентичност на съвременната 
българска нация (Halbwachs 1996; Asman 2001; Madolev 
2008, 309 – 313; Boneva 2020, 18 – 34).

В логиката на споменатите процеси, по мое мне-
ние, се разгръща и 150-годишната история около съдба-
та на гробното място и тленните останки на един от 
големите герои на Възраждането – сливенеца Хаджи Ди-
митър Асенов (1840 – 1868). На тази многогласна сюже-
тика е посветена настоящата статия, която просле-
дява в хронологически ред историческите свидетелства 
(първични, вторични, третични) и основните интерпре-
тации по темата. Опорната теза на настоящото про-
учване е, че по въпроса за гробното място и тленните 
останки на популярния войвода са налични два отделни 
наратива, всеки от които принадлежи към различен сег-
мент на общественото съзнание: 1) наративът на про-
фесионалната история, разработваща темата с научни 
подходи и с проверими методи; и 2) наративът на кул-
турната памет, работеща по прастарите механизми  

it can show the non-chosen part of all our choices. Rather than displaying the good and the bad, 
as a model of behavior, tragic knowledge reveals the non-guilty side of sin: that evil precedes and 
is external to the will. That evil does not fundamentally depend on our choices, so it can be consid-
ered a kind of divinity: the other, the adversary, the inhuman that seduces, tempts, and leads the 
characters to ruin.

Ricœur’s (1998) example to illustrate this point is not taken from Greek texts but from the Bible. 
Job, in his resistance to accept guilt, breaks with the judicial worldview. He does not accept that his 
suffering is the product of a retribution, which makes evident the irrationality of divine power and 
that it is possible to return the accusation to the ethical god of the accusation (449). In his innocence, 
Job restores the tragic understanding: the divine will is represented as unjustifiable and man standing 
before God as before his aggressor and enemy, which turns God’s gaze into a source of terror.

Such a situation places Job in the possibility of accessing, through his suffering, a new di-
mension of faith: that of unverifiable faith (Ricœur 1998, 453). As in the Greek texts, nothing was 
explained to Job, but the experience changed his perspective. Now Job understands that evil and 
good are received in the same way: as grace. And, thus, they are revealed as gratuitousness and 
overabundance.

Because of this excess, for Ricœur (1998), tragic theology is always possible, although un-
decidable. Always possible because suffering is not the consequence of an avoidable error, nor a 
punishment for the miscalculation of our actions; evil and suffering happen beyond our will. And it 
is undecidable because the tragic vision ruins the overall vision, the total vision. Tragedy confronts 
us with contradictions that are not only inevitable but unsolvable or non-dialectical (456).

The only figure that for Ricœur (1998) could mediate this contradiction and resolve the 
undecidability of this theology is that of the suffering servant, who gives meaning to suffering by 
voluntarily consenting to it, in a reversal of meaning in which the acceptance of the non-sense 
founds mercy as opposed to resistance, because only a conscience that has fully assumed suffering 
also begins to reabsorb the wrath of God in the love of God (459).

The ethical and political consequences of this knowledge implicit in tragedy are taken up by 
Ricœur (1990) in several of the discussions of his fundamental work Soi-même comme un autre. In 
the second part of the seventh study, where he addresses the theme of the tendency to the good 
life, under the title “… avec et pour l’autre…”, Ricœur highlights the dialogical dimension of ethical 
and political life, in which the other acts as a mediator between action and suffering. Here, tragedy 
instructs to share the suffering of the other and expresses a particular dimension of friendship that 
cannot be reduced to the joy of the other’s company and its benefits.

In the third part of the same study, entitled “… dans des institutions justes”, Ricœur refers to 
tragedy as the immemorial origin of the idea of justice. In his opinion, justice emerges from tragedy 
because the first thing we are sensitive to is a suffered injustice. Justice, like redemption in tragedy, 
only shows up in a negative way as what is missing.

Finally, in the ninth study, which begins with the interlude “Le tragique de l’action” and 
continues with a section entitled “Institution et conflit”, Antigone is the center of reflection, be-
cause according to Ricœur, this tragedy manifests the limits of our institutions by configuring an 
ethico-practical contradiction that forces the audience to overcome their prejudices – their moral 
and legal conception of the world– and reorient their understanding of action based on practical 
wisdom, teaching that the other is always conflictive and that this is the essence of political and 
institutional life. At the same time, it makes evident the conflict between the Universalist claims of 
the law and its context of application, namely, that the mere form of law and the institution is not 
enough to make a decision in the political sphere. The undecidability of tragedy allows us to under-
stand that it is necessary to deliberate on the conflict in a context in which interests are irreducibly 
plural. For this reason, Ricœur supposes, tragedy maintains the place of the other as an obligation 
to always take him into account, in the impossibility of reducing him to our interests. 

Tragedy, by representing the voice of two actors in conflict, promotes self-knowledge through 
suffering and the inevitable confrontation with the other that allows the plot to blaze a trail to a 
higher threshold of awareness.

Foucault: The distinction of truth and knowledge
In contrast to Ricœur, Foucault’s interest in tragedies lies in the idea that their structure 

questions the relationship between truth and knowledge, which points to the impossibility of elabo-
rating a theology based on those texts.

In “Le savoir d’Œdipe”, within the framework of his analysis of the techniques of enunciation 
of truth in antiquity, Foucault (2011) highlights the function of the Greek notion of symbol, as a 
unification of diverse dispersed discourses. Particularly, in relation to the tragedy of Oedipus Rex, 
he points out the way in which the various versions of the murdered Laius come together to shape 
the truth, in the supposition that Oedipus is a “symbolic” story of fragments that circulate and 
pass from hand to hand, and in which the lost half is sought (230). Oedipus Rex is, therefore, like 
a staging of the practice of a series of truth-enunciation techniques, so that none can realize the 

ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ
Очерк върху отношенията меж-

ду Цариградската патриаршия и 
българите през XIV в. / Радостин 
Григоров

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ
Formation of the Historical 

Memory of the Bulgarian Minority 
of Ukraine (1991 – 2020): Actors, 
Narratives and Commemoration / 
Sergii Pakhomenko, Olga Sarajeva

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Научна конференция (24 – 

25.09.2021 г.) и том VI на „Извес-
тия на Центъра за стопанско-исто-
рически изследвания“, посветени 
на темата „Предприемачеството в 
историческа перспектива“ / Еми-
лия Вачева

Римският лимес в България – 
на фокус / Веселина Вачкова



ИзбраноИзбрано

Брой 16, 21 – 27 април 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 16, 21 – 27 април 2022 г.стр. II

Заглавието е на редакцията

стр. XV

Откъс от „Гробът на Хаджи Димитър  
е под връх Хаджи Димитър  

в Стара планина“ 

Проф. д.н. Вера Бонева
Университет по библиотекознание и информационни 
технологии

„И ето и до днес кръвта на тези мъченици 
не е още засъхнала по бащините ни полета; 
сенките им бродят денем и нощем.“

Христо Ботев, Петрушан, 8 юли 1871 

Предци и мощи 
По стародавна традиция на особена почит в хрис-

тиянските общества са тленните останки на светци-
те, доказали чрез дела и чудеса своята грижа за добрува-
нето на хората и за разпространението на религиозния 
култ. В българския език името на тези реликви е мощи 
– дума, произхождаща от старославянската форма мога, 
мощ, могъщ[ество]. Във всички славянски езици терми-
нът мощи има аналогична етимология, отвеждаща ни 
към семантиката на могъщо покровителство от стра-
на на праведни предци. В езиците от романската група 
думата гравитира към латинското reliquiae (останки). 
Поради своя стародавен произход и в католическия, и в 
православния канон култът към тленните останки на 
светците (мощи, λείψανα, relics, holy remains, reliques) е 
силен и широко разпространен. Вярва се, че присъстви-
ето на свети мощи в дадено населено място го закриля 
от бедствия и злощастни събития, дарявайки благодат 
на общността и упование на вярващите (Stefanov 2011). 
Водени от изтъкнатите съображения през доминирани-
те от християнската религия епохи, духовните и свет-
ските лидери са се старали да „снабдяват“ градовете, 
храмовете и манастирите със сакрализирани фрагменти 
от тленни останки на светци и техни сподвижници.  

В прехода към секуларно общество визираните про-
цеси привидно намаляват интензитета си. Светските 
норми на модерните държави са доминирани от идеоло-

totality of truth by itself. Truth is only shown when circumstances allow the symbol to be completed, 
without it being able to configure knowledge. Hence its tragic character, since what the symbol will 
finally reveal is a figure made up of excessive and monstrous halves (231).

From this point of view, in tragedy, the dispersion of truth in various perspectives is the 
condition of access to it, as well as of the implementation of the techniques that carry it out. The 
mute gaze of the slave and the word of the sovereign who claims to see everything, for example, are 
“symbolized” one against the other in Oedipus Rex (Foucault 2011, 233).

For Foucault (2011), Oedipus attempts to order the multiplicity of knowledge (245) and ends 
up becoming aware that he cannot tyrannically control them all. That he cannot see everything, as 
if he were in the top of a panopticon, because in the confrontation of truths he has to expose himself 
to the scrutiny of others without the possibility of being aware of his own position. In this way, his 
story culminates in Oedipus at Colonus, where the former king now occupies the place of who stays 
silent and listens, allowing him to recognize truth and a final rest. In Oedipus, truth prevails over 
knowledge, releasing power relations in their authentic multiplicity.

In this sense, Foucault supposes that the tragic hero is far from being the expression of a natural 
will to know. Rather, in tragedy, a word that is not sought out or possessed by the characters is spoken, 
and reveals its truth by interacting with others that oppose to it. From this perspective, tragedy implies 
the separation of knowledge and truth: truth happens even if the characters don’t know about it. 

In accordance with Nietzsche’s (1994) interpretation, tragedy releases the truth of any sub-
ject-object relationship and manifests itself as a violence that disrupts the facts and that can only 
be understood through this break, as a function of the different discursive practices that oppose 
each other in various power relations. In this way, one of the names of truth is the “will to power”, 
not because this will tends towards truth, which knowledge would allow us to control and carry it 
out in a possible redemption, but because truth only manifests itself in confrontations of different 
discourses, beyond their pretensions to know.

Foucault (2008) develops his understanding of the confrontation of these discourses in his 
seminar on Le gouvernement de soi et des autres, by analyzing the manifestation of truth through 
the notion of parrhesia, which consists of a rhetorical form of enunciation that creates an effect of 
clarity and sincerity, because it is presented as exceeding the calculations of the speaker. In par-
ticular, in his analysis of the tragedy of Euripides’ Ion, Foucault shows how the protagonist – who 
needs to enunciate the truth to exercise the voice of command – manages to access Athens political 
sphere without even have tried it. 

Foucault shows that in the context of this tragedy, the right to political participation is only 
achieved by expressing the truth of the autochthonous origin of the speaker, of who he really is, 
which will earn him the recognition of the Athenians as one of their own. Here speaking the truth 
means being able to give an account of who your parents are, otherwise you will be a Nobody. In 
this tragedy, he who has the right to say the truth is the one who can be linked to the land and to 
the historical continuity based on a territory, through a genealogical association. A bond, however, 
that the protagonist does not know and that cannot be inferred from the conditions of the context, 
so that he can only access truth without the support of any certainty of his origin.

How, then, does truth emerge in this tragedy? Contrary to Oedipus Rex, in which the pro-
tagonist consciously investigates it (although he also ignores that truth is related to his origin), in 
Ion truth is not sought; rather, the clash of the passions of Creusa and Ion, to the extent that they 
have not recognized each other and believe they are mutual enemies, is what made the truth shine, 
without the will to seek it or to undertake an investigation.

In the confrontation, in a dramatic conflict, without any of the antagonists expecting it, 
the truth about Ion’s origin suddenly appears, emancipating both. However, it is important to note 
that truth was not presented by virtue of calculation but because the rivals took the risk and had 
the courage to speak frankly despite the danger. Specifically, Creusa had the audacity to speak out 
against the god Apollo, to reproach him for hiding the truth about the intercourse he had with her, 
about his paternity, about his irresponsibility, whose secret keeps her in an illegitimate situation. 
The reproach, the complaint, the cry of indignation, the challenge to the almighty, are exercises of 
parrhesia without premeditation, founding in this case, by chance, the right to take part in power.

Пълния текст четете във „Философия“, кн. 1
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1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

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

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

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

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

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

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

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

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

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Вестник „Аз-буки“

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

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

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

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

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница 90 лв. 130 лв. 180 лв.

1/2 страница 50 лв. 70 лв. 90 лв.

1/4 страница 30 лв. 45 лв. 70 лв.

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

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

Забележка: 
Всички посочени цени са без ДДС.
Отстъпки при брой и обем публикации или комбинирана реклама  
в няколко издания на издателство „Аз-буки“ – по договаряне.
Тарифата е в сила от 1 юли 2017 г.
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