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Тазгодишната научна 
сесия на Ученическия 
институт – БАН  
предлага разработки  
на високо ниво,  
казва акад. Петър 
Кендеров www.vfu.bg

Днес в броя Андрей Ковачев, 
евродепутат:
Програмата на ЕП  
за училища посланици  
е добър инструмент  
за европейски  
политики

Поглед  
напред

А

Николай КЪНЧЕВ

Преди дни бяха публикувани 
резултатите от PISA 2018. Видя 
се, че уменията на 15-годишните 
българчета по четене, матема-
тика и природни науки не ни задо-
воляват. По-ниски са от нивото 
през 2015 г. 

Да, проблем има. И прави чест 
на Министерството на образо-
ванието и науката, че излезе и 
съобщи честно и открито това. 
Да, има и причини – големият брой 
деца, които влизат в училище, без 
да владеят добре български език, 
или губят мотивация за учене 
заради скучни уроци или незаин-
тересовани родители. И да, има и 
отговорно отношение от страна 
на хората, които изграждат 
визията на образователната ни 
система. 

Образованието е инертна и 
консервативна система. Всяка 
промяна започва трудно и иска 
години да бъде осъществена, 
понякога и с непопулярни мерки.  
Но са важни визията, откри-
тостта и диалогът при нейно-
то осъществяване. Както се 
случва вече трета година – след 
приемането на новия Закон за 
предучилищното и училищното 
образование, обхващането на все 
повече деца в задължителната 
предучилищна подготовка, с мер-
ките за задържане и с налагането 
на компетентностния подход.  
С разбирането, че учениците не 
учат по същия начин както преди 
20 години. Че е време и учителите 
да преподават различно. Да бъдат 
оценявани заедно – едните за 
преподаване, а другите за усвоя-
ване на нужни за живота умения. 
С осъзнаване, че спадовете и 
възходите се редуват в живота. 
Че погледът напред въз основа 
на открито споделяне и учене от 
грешките е много по-важен от 
взирането в миналото.
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Науката ни – видима  
на европейската карта
Министерският съвет отпуска 22 250 000 лв. за 
изграждане на Национална пътна карта за наука

Проф. Димитрина Гюрова – един от най-почитаните професори доайени на НАТФИЗ, получи Държавната награда „Св. Паисий Хилен-
дарски” за 2019 г.  Министър-председателят Бойко Борисов Ӝ връчи високото отличие за изключителен принос за развитието на 
националната културна идентичност и духовни ценности. Миналата година с Наградата е удостоен актьорът Васил Михайлов 

22 250 000 лв. ще бъдат преведени 
допълнително по бюджета на Министер-
ството на образованието и науката, за да се 
осигури доизграждане и модернизиране 
на научните комплекси от Националната 
карта.

През 2018 г. чрез националния бюджет 
МОН за първи път осигури средства в 
размер на 10 671 137 лв. за обезпечаване 
на дейностите за преструктуриране и 
модернизиране на научната инфраструк-
тура от Националната пътна карта. Тя ще 
се изпълнява до 2023 г., като на базата 
на периодична международна оценка 
могат да се предлагат нови национални 

инфраструктури и/или да се надграждат 
съществуващи научни комплекси с реги-
онално и европейско значение.

През 2017 г. МОН актуализира Нацио-
налната пътна карта за научна инфра-
структура у нас с хоризонт 2023 г. Доку-
ментът е един от основните инструменти 
за изпълнение на Националната стратегия 
за развитие на научните изследвания и 
предварително условие за оперативните 
програми „Наука и образование за инте-
лигентен растеж“ и „Иновации и конку-
рентоспособност“.

Пътната карта идентифицира съществу-
ващите значими научноизследователски 

инфраструктури и оценява специфичното 
оборудване по райони и по приоритетите 
на Иновационната стратегия за интели-
гентна специализация (ИСИС). 

Националната пътна карта предвижда 
три етапа на изпълнение. 

Първият продължи до края на 2018 г. 
и е съсредоточен върху поддръжката на 
съществуващите обекти. В този период 
приключиха и конкурсите за изграждане 
на Центрове за върхови постижения и 
Центрове за компетентност, финансирани 
от Оперативна програма „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж“.

На стр. 3
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МРЕЖАТА „ЕВРИДИКА“ – МИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Мрежата „Евридика“ подкрепя и улеснява европей-
ското сътрудничество в областта на ученето през 
целия живот, като предоставя информация за образо-
вателните системи и политики в 38 страни и изготвя 
проучвания по въпроси, общи за европейските образо-
вателни системи.

„Евридика“ е създадена от Европейската комисия 
и държавите членки в подкрепа и за улеснение на ев-
ропейското сътрудничество в областта на образова-
нието. Мрежата спомага за усъвършенстването на 
образователните системи в Европа, като предлага 
висококачествена информация за образователните 
политики и практики, националните образователни 
системи, изготвя сравнителни проучвания, показате-
ли и статистика.

През 2019 г. Мрежата публикува множество докла-
ди и статистики относно развитието на образование-
то и образователните системи в Европа, по-важните 
от които са:
• „Преподаване на регионални езици или езици на мал-

цинствата в училищата в Европа“;
• „Данни за мобилността през 2019 г.“;
• „Дигиталното образование в училищата в Европа“;
• „Основни данни за образованието и грижите в ранна 

детска възраст в Европа“;
• „Интеграция на ученици от семейства на мигранти 

в училищата в Европа“;
• „Преодоляване на неравенствата в образованието“;
• „Мигрантите във висшето образование в Европа“;
• „Диаграми на образователните системи в Европа“;
• „Учителски и директорски заплати в Европа“;
• „Училищен и академичен календар“;
• „Такси и стипендии във висшето образование“.

Актуална информация за образователните системи 
и политики в Европа, за новостите в структурата и 
организацията на европейското образование на всички 
нива можете да намерите на следния линк: http://eurydice.
hrdc.bg/. Новите публикации на Мрежата проследете и 
във „Фейсбук“ – https://business.facebook.com/Eurydice-
Bulgaria-480857662100124/?ref=your_pages.

Основната цел на новото изда-
ние на „Българската Коледа“ е да 
се осигури високотехнологична 
медицинска апаратура за диагнос
тика, лечение и рехабилитация 
на нуждаещите се деца. Това ще 
разшири и възможностите на лека-
рите в България да прилагат ино-
вативни методи на лечение. Това 
заяви президентът Румен Радев 
при откриването на 17ото издание 
на благотворителната инициатива 
„Българската Коледа“, която се 
провежда под патронажа на дър-
жавния глава в помощ на бол ни 

деца. Началото на кампанията е 
дадено в университетската бол-
ница „Света Марина“ във Варна.

В резултат на дарителската кам-
пания 2018/2019, посветена на 
децата с тежки заболявания и ув-
реждания, „Българската Коледа“ е 
успяла да набере 2 440 000 лв. Със 
средствата в рамките на 16ото из-
дание на благотворителната иници-
атива са подпомогнати 551 деца със 
сумата от 853 162 лв. Общо 464 от 
тях получиха средства за рехабили-
тация; 63 деца са подпомогнати за 
осъществяване на скъпоструваща 

медикаментозна терапия, а на 24 
деца с неврологични заболявания 
са дарени средства за медицински 
изделия и помощни средства. 

 „Българската Коледа“ дари на 
19 лечебни заведения от цялата 
страна модерна, високотехноло-
гична апаратура за прецизна ди-
агностика и съвременно лечение 
на обща стойност 1 585 770 лв. 
Апаратура получиха универси-
тетски и многопрофилни лечебни 
заведения в София, Варна, Габро-
во, Добрич, Плевен, Пловдив, 
Силистра, Стара Загора. 

Ново издание на „Българската Коледа“

В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Правителството одобри до-
пълнителни разходи/трансфери 
за 2019 г. в размер на 44 390 лв. 
за изплащане на стипендии и ед-
нократно финансово подпомага-
не по Програмата на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби 
от държавни, общински и част-
ни училища през 2019 г.

* * *
България предостави 232 709 лв. на Доверителния фонд на 

страната ни към ЮНЕСКО за финансиране на два проекта, 
реши правителството.

С три отличия се върнаха децата от театрална група 
„Звездичка“ към Центъра за работа с деца – Каспичан, 
от четвъртия международен театрален фестивал за 

деца и младежи „Звезди на сцената“ във Варна. Те доне-
соха специалната награда за образователен спектакъл, 

както и отличия за главна женска роля за Александра 
Радева и за ръководителя на малките артисти Валенти-

на Николова. „Звездичка“ радва публиката от 10 години

Правителството одоб
ри проект на Национал-
на програма „Цифрова 
България 2025“, както и 
Пътната карта за нейното 
изпълнение.

Документът определя 
условията за изграждане 
на иновативна цифро-
ва инфраструктура, из-

ползване на електронни 
услуги и увеличаване 
на цифровите умения. 
Програмата е базирана на 
новите европейски стра-
тегически и програмни 
насоки за постигане на 
интелигентен, устойчив 
и ориентиран към цялото 
общество цифров растеж.

Целта на „Цифрова 
България 2025“ е да ут-
върди пакет от мерки, 
които да гарантират сил-
на, конкурентоспособна 
икономика, основана на 
данни, за да може да 
се оползотвори потен-
циалът на иновативните 
технологии, като ком-

пютърни услуги в облак, 
големи данни, изкуствен 
интелект, блокчейн и др.

Насърчаването на си-
гурна киберекосистема 
и справянето с предиз-
викателствата пред ки-
берсигурността са сред 
основните насоки на до-
кумента. 

„Цифрова България 2025“

„Днес океанът от информация 
прави така, че децата да не могат 
да разберат кое е същественото. 
Тук роля има образователната 
система, защото децата са лесно 
манипулируеми, а дезинформа-
цията в днешно време е много 
голяма“. Това каза министърът 
на образованието и науката Кра-
симир Вълчев на конференция на 
тема „Ролята на образованието за 
насърчаване на фундаменталните 
ценности на ЕС“. Организатори на 
форума са сдружение „Граждани 
за европейско развитие на Бъл-
гария“, центърът за европейски 
изследвания „Вилфрид Мартенс“ 
и фондация „Конрад Аденауер“.

Министър Вълчев посочи, че 
политиките, които се реализират 
в България, са тези, които реа-
лизират навсякъде по света, но 
въпросът е това да стане побързо 
при нас. „Един от пропуските ни 
е, че забравихме колко е важно 
образованието и колко важни са 
учителите", отбеляза министърът 
на образованието.

„Образованието е наш прио-
ритет. То е ценност, която изпо-
вядваме – с тези думи се обърна 
към участниците в инициативата 
Милена Дамянова, председател 
на Парламентарната комисия по 
образование и наука. – Човешко-
то достойнство е найголемият 
капитал на съвременната личност. 
Именно човешкото достойнство, 
демокрацията са ценности от съ-
ществено значение за европейския 
ни начин на живот. И ние трябва 
да научим децата на тези ценности 
още в семейството, да им покажем 
положителните примери.“

„Ценностите на ЕС – свободата, 
човешкото достойнство, върховен-
ството на закона, солидарността, 
са в основата на нашето общество. 
Те не идват даром и не трябва да 

ги приемаме за даденост. Важно 
е да ги отстояваме ежедневно – с 
работа в семейството, в учили-
щето, в институциите – сподели 
кметът на София Йорданка Фан-
дъкова. – Образованието е лична 
моя кауза и водещ приоритет, 
като кмет. За 10 години постро-
ихме над 100 сгради за детски 
градини и реставрирахме много 
стари. Построихме 20 училищни 
сгради, включително и спортни 
зали. Планирали сме строежа 
на още 6 нови училищни сгради 
– допълни Фандъкова. – Привет-
стваме решението на българското 
правителство да отпусне с новия 
държавен бюджет 70 млн. лв.  
за строителство на детски градини 
и училища.“ 

„Днес сме изправени пред три 
нови предизвикателства – цифро-
визацията, климатичните проме-
ни и демографските показания. 
Не се справяме сами с предизви-
кателствата, ние се справяме заед-
но, като общество. Част от моята 
работа ще бъде как българите да 
се чувстват част от европейското 
общество. Поставям си за цел да 
наблегна на Европейското обра-
зователно пространство, трябва 
да стимулираме езиковото разно-
образие, да подобрим достъпа до 
високо качествено образование – 
каза Мария Габриел, еврокомисар 
по иновации, научни изследвания, 
образование, култура и младеж. – 
Планът за цифрово образование 
е изцяло моя отговорност. Имаме 
нужда да вървим толкова бързо, 
колкото го правят и новите тех-
нологии. Европа трябва да бъде и 
побърза в своите ангажименти.“ 

Основната ѝ задача като евроко-
мисар е силен бюджет за програ-
мите „Еразъм+“ и „Хоризонт Евро-
па“. Мария Габриел припомни, че 
само 3% от младите са участвали в 

програмата „Еразъм“. Необходимо 
е да има повече възможност за 
мобилност, като се запази уникал-
ността на всяка държава. Практи-
чески това ще стане със създаване 
на европейски университети, което 
ще позволи различните степени да 
се придобиват на различни места. 
„Европейските университети не са 
такива само в географски смисъл, 
те дават възможност да направим 
подобър избор от инструментите, 
с които разполагаме, за да получим 
образование“, коментира Габриел. 

„В рамките на европейските 
университети до 2021 г. искам 
да се създаде електронна евро-
пейска студентска карта, за да 
може младите хора на едно място 
да имат информация – преди, 
по време и след престоя им в 
чужбина“, каза българският евро-
комисар. Тя отбеляза, че всички 
знаят колко време отнема тези до-
кументи да бъдат валидирани от 
всяка една от идентификацион-
ните системи на университетите. 
Целта е електронната студентска 
карта да облекчи мобилността, да 
помогне за обмена на документи 
и младите хора да се съсредото-
чат повече върху придобиването 
на знания. 

И през новия мандат акцент са 
платени стажове за всеки европей-
ски и български студент. Преди 
месец участниците в инициативата 
„Цифрова възможност“ например 
надхвърлиха 7000. Габриел каза, 
че трябва да се популяризира дей-
ността на Европейския институт за 
иновации и технологии, който ще 
има специален проект за образова-
нието и регионални инициативи за 
научните изследвания.

„Имам намерението да създам и 
програма „Зелен Еразъм“ за мла-
дите хора“, сподели българският 
еврокомисар. 

Образованието 
е приоритет
До 2021 г. трябва да се създаде 
електронна европейска студентска карта
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

ДокументаЛни филми 
и документаРни 

кредити
Диана БЛАГОЕВА*

Прилагателните документален и документарен 
са от чужд произход (и двете възхождат към ла-
тински), като формалните различия помежду им се 
дължат на различните пътища, по които са навлез-
ли в българския език. Документален произхожда 
от латинското documentalis и навлиза в български 
през руски. Документарен е заемка от френски (съ-
щия суфикс откриваме и в други френски заемки 
като бюджетарен, монетарен). Значението на две-
те прилагателни се припокрива, но в съвременния 
български език те имат различна сфера на употре-
ба. Документален се отнася към общоупотребимата 
лексика и участва в състава на свободни словосъ-
четания: документален филм, документална поре-
дица, документална фотография, документално 
доказателство. Документарен пък функционира 
в терминологичната сфера, по-конкретно – в със-
тава на терминологични съчетания от финансовата 
и юридическата област: документарен акредитив, 
документарен кредит, документарно инкасо, доку-
ментарни данъци, документарна менителница.

В писмената практика от първата половина на 
ХХ век се среща паралелна употреба на двете при-
лагателни извън терминологичната сфера. Ето ня-
кои примери с документарен:

Дейността му има почти документарна стойност, 
разглеждана от становището на личното му учас-
тие. Ст. Чилингиров, „Прослава на Иван Вазов“, 1921.

Ползата от фотографията за планинарството 
може да се изрази главно в две посоки: регистриране 
на лични преживелици и спомени, имащи предимно до-
кументарно значение, и художествено пресъздаване 
на планинската природа. Сборник „Алеко“, 1936.

Ето един реализъм, много по-близък до докумен-
тарната фотография, отколкото до майсторско-
то възпроизвеждане. „Литературен глас“, 1938.

За съвременния език обаче подобна употреба на 
прилагателното документарен като част от общо-
употребимата нетерминологична лексика не е ха-
рактерна.

*Проф. д-р Диана Благоева работи в Секцията за 
българска лексикология и лексикография на Института 
за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН.

Деляна ЛУКОВА

В държавния план прием за 
2020/2021 г. МОН ще разрешава 
формирането и на половин дуална 
паралелка. От следващата учебна го-
дина професионалните гимназии ще 
могат да правят паралелки, в които 
една част от учениците са в дуална 
форма на обучение, а останалите –  
в редовна. Това каза в Пловдив  
зам.-министърът на образование-
то инж. Таня Михайлова. Тя взе 
участие на национална среща на 
професионалните гимназии, въвели 
дуално обучение, и бизнеса. 

„В по-малките региони невинаги 
компаниите могат да осигурят дос-
татъчно работни места за децата в 
дуалната форма. В същото време, 
не бива да се губи възможността 

за учене чрез работа“, обясни Ми-
хайлова. Затова е намерена форма 
за паралелки „2 в 1“ по една и съща 
специалност. Директорите ще могат 
да заложат такъв план-прием и ще го 
предложат за одобрение в началото 
на 2020 г. Сега те имат право да 

формират паралелка по две различ-
ни специалности, за да се съхранят 
професии, към които няма особен 
интерес, но пък има глад на пазара.

Таня Михайлова подчерта, че 
Пловдив е регионът, който тази 
година е реализирал най-голямо 
увеличение на приема в дуалната 
форма поради отличното парт-
ньорство с бизнеса. В момента в 
областта има 26 паралелки с общо 
около 500 ученици.

Според зам.-министъра послед-
ните промени в Закона за профе-
сионалното образование и обучение 
позволяват да се развиват добри 
политики. Но трябват още много 
усилия на системата, за да убеди 
децата и родителите, че професио-
налното образование е перспектив-
но и гарантира сигурна реализация. 

План-приемът догодина: разрешават 
и половин дуална паралелка

Зам.-министър  
инж. Таня Михайлова

С два медала – злато и 
бронз, ни зарадваха двама-
та български участници в 
Международната олимпи-

ада по експериментална 
физика. Васил Николов 

– единадесетокласник в 
Първа частна математи-

ческа гимназия, София,  
е със златен медал.  

Дванадесетокласникът  
от Софийската математи-
ческа гимназия Иво Петров 
е с бронз. Това съобщава за 
„Аз-буки“ Никола Караваси-
лев (в средата) – редактор 

на научното списание 
„Химия. Природните науки 

в образованието“,  
издавано от „Аз-буки“.

Олимпиадата се проведе  
в Беларус и в нея се 

включиха над 500 ученици. 
„В голямата си част те са 

от Русия, което направи 
състезанието изключител-

но оспорвано – коментира 
Каравасилев. – Освен че се 

връщат с медали, българ-
четата натрупаха много 
практически опит, който 

ще им е изключително 
полезен в бъдеще.“

„За нас резултатите от 
PISA 2018 не са изне-
надващи. Виждаме ги, 
малко или повече, и при 
националното външно 
оценяване (НВО), и при 
държавните зрелостни из-
пити. Можем да твърдим, 
че последните години 
националните външни 
оценявания са надеждни 
като оценка, ограничихме 
преписванията. В същото 
време, те са и разочаро-
ващи заради усилията на 
системата, които се пови-
шиха в последните години 
и заради многото промени 
и инвестиции, които бяха 
направени.“ Това заяви 
министърът на образова-

нието и науката Красимир 
Вълчев по повод резулта-
ти от изследването PISA. 

„Вярваме, че при ефек-
тивно прилагане на ком-
петентностния подход 
системата ще се развива 
по-добре благодарение на 
енергията на учителите от 
долу и нейното мултипли-
циране – каза още минис-
търът. – Непосредствена 
задача пред нас още през 
2020 г. са новите изпит-
ни формати. Задачите в 
по-голяма степен трябва 
да мерят умения. Това е 
много трудно, но такъв е 
тестът по PISA. Задачите 
са относително елемен-
тарни от математическа 

гледна точка, но изискват 
транслиране на житейски 
ситуации в математически 
задачи, изискват свързва-
нето на повече умения с 
много по-голяма практи-
ческа насоченост.

От друга страна, бъл-
гарските ученици знаят, 
че тестът по PISA не им 
влияе върху резултатите,  
не се отнасят към него 
така сериозно, както към 
НВО. Очевидно не сме 
успели да ги мотивираме 
в по-голяма степен да се 
концентрират върху този 
изпит, съответно трябва да 
мотивираме учителите да 
предлагат повече задачи 
по модела на PISA.“

Той припомни, че обра-
зователната ни система е 
настроена да дава знания, 
и затова в PIRLS имаме 
по-добри резултати, защо-
то се мерят повече знания, 
съответствие с учебни 
програми и базисна гра-
мотност. 

„Без знания няма как да 
има умения, но не е задъл-
жително и знанията да се 
трансформират в умения 
– казва министърът. – На-
шата система е прекалено 
амбициозна в даването на 
знания и прекалено неам-
бициозна в надграждането 
на умения.“ 

Още по темата  
на стр. 5

Сменяме формата 
на изпитите 
Задачите трябва в по-голяма степен  
да мерят умения

От стр. 1
Във втория етап, който 

обхваща периода 2019 – 
2020 г., се осигурява фи-
нансова подкрепа за дей-
ността на всички значими 
научни инфраструктури, 
включени в актуализира-
ната пътна карта. Третият 
етап е от 2020 г. до 2023 г.  
и предвижда развиване 
на съществуващите ин-
фраструктури и регулярна 
оценка на тяхната ефи-
касност и ефективност от 
гледна точка на експлоата-
ция, получени резултати и 
потенциал за комерсиали-
зацията им.

Основна цел на Нацио-
налната пътна карта е под-
крепа на националните 
научни инфраструктурни 
обекти и помощ за присъ-
единяването им към съот-
ветните паневропейски 
структури. От друга страна, 
модерната научноизследо-
вателска инфраструктура 
е важен фактор за привли-

чането и задържането на 
най-добрите студенти, док-
торанти и изследователи.

Преди изготвянето на 
пътната карта е извършен 
диагностичен преглед на 
научната инфраструктура 
и оборудването в страната. 
Основните изводи от този 
преглед показват, че от 
общо 161 научни инфра-
структури в България 12 
са оценени като обекти с 
европейско значение (7%), 
84 са с национално значе-
ние (52 %) и 65 са с реги-
онално значение (40%). 
Установено е, че в редица 
научноизследователски 
области базата е остаряла, 
научните съоръжения не се 
управляват ефективно, не 
достига и квалифициран 
персонал за поддръжката 
им. Инфраструктурата в 
страната е неравномерно 
териториално и тематично 
разпределена, а бизнесът е 
недостатъчно ангажиран в 
нейното използване. 

Науката ни – видима...
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НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, 
начело с Урсула фон дер Лайен, за-
почна своята работа на 1 декем-
ври, след като беше одобрена от 
ЕП. В нея българският еврокомисар 
Мария Габриел отговаря за ресор 
„Иновации, изследвания, култура, 
образование и младеж“. Тя ще ръко-
води политиките на ЕС, свързани 
с програмата „Хоризонт Европа“, 
иновациите, научните изследвания, 
програмата „Еразъм+“, образование-
то и културата. Преди това Мария 
Габриел бе избрана за първи вицепре-
зидент на Европейската народна 
партия. Това се случи на Конгреса 
на ЕНП в Загреб, Хърватия, където 
българският еврокомисар събра най-
много подкрепа в сравнение с оста-
налите 9 заместници на новия пре-
зидент на Партията Доналд Туск.

* * *
ЕВРОДЕПУТАТИТЕ ПРИЗОВАВАТ ЕС 

да се присъедини към Истанбул-
ската конвенция и всички държави 
членки да я ратифицират, за да се 
прекрати насилието над жените. 
Незаконодателната резолюция, при-
ета с 500 гласа „за“ срещу 91 гласа 
„против“ и 50 гласа „въздържал се“, 
призовава Съвета на ЕС незабавно 
да приключи процеса на ратифици-
ране на Конвенцията за превенция и 
борба с насилието над жени. Тя при-
зовава седемте държави, които са 
подписали Истанбулската конвен-
ция, но още не са я ратифицирали 
– България, Чехия, Унгария, Литва, 
Латвия, Словакия и Обединеното 
кралство, да го направят без от-
лагане. Евродепутатите осъждат 
атаките и кампаниите срещу Кон-
венцията в някои страни, които са 
основани на умишлено неправилно 
тълкуване и невярно представяне 
на нейното съдържание пред обще-
ството.

* * *
ЕП В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА РЕГИ-

ОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „Евроскола“ 
за средни училища от Старозагор-
ска и Хасковска област. То ще се про-
веде в Хасково на 11 януари 2020 г. 
Отборите, класирани на първите 
места, ще спечелят пътуване до 
Страсбург (Франция) и участие в 
програмата „Евроскола“ на ЕП през 
първата половина на 2020 г. Заявки 
за участие в регионалното състеза-
ние се прие мат до 16 декември 2019 
г. на адрес epsofia@europarl.europa.
eu. Право на участие имат учени-
ци от 16- до 18-годишна възраст 
от училища, които не са пътували 
по Програмата до Страсбург през 
2017, 2018 и 2019 година. Доброто 
владеене на един от трите работни 
европейски езика – английски, френ-
ски или немски, е сред главните усло-
вия за участие и ще се проверява по 
време на състезанието. Отборите 
трябва да се състоят от петима 
ученици, ръководени от един учи-
тел. 

* * *
ЕК ОДОБРИ БЛИЗО 94 МЛН. ЕВРО за 

изграждането на високоефективна 
централа за комбинирано производ-
ство на енергия от отпадъци в Бъл-
гария. Централата ще произвежда 
топлинна енергия и електричество 
с мощност приблизително 55 MW за 
топлинната енергия и 19 MW за елек-
троенергията. За гориво ще бъдат 
използвани около 180 000 тона негод-
ни за рециклиране битови отпадъци 
годишно. Изграждането на инстала-
цията ще приключи до края на 2023 
г. Съгласно правилата на ЕС за дър-
жавната помощ ЕК одобри български 
планове за подпомагане на централа-
та. Подкрепата ще се състои от две 
отделни мерки: пряка безвъзмездна 
помощ в размер на 90,8 млн. евро и 
заем от около 3 млн. евро, отпуснат 
от Столичната община на „Топлофи-
кация" ЕАД с преференциална лихва.

Обучиха 20 учители 
посланици
Педагозите се надяват Програмата на ЕП  
да повиши самочувствието на техните ученици 
и те да се почувстват истински европейци

Страница на  
Антоанета НАЙДЕНОВА

Бюрото на Европейския парла-
мент в България организира 
обучителен семинар за 20 
учители – старши посланици 
по Програмата за училища 
посланици на ЕП в София. 

Той беше за педагозите, които ще осъ-
ществяват на практика в своите училища 
Програмата, която включва симулационни 
игри, провеждане на информационни 
кампании, честване на Деня на Европа 
и др. предварително заложени дейности. 
В обучителния семинар участваха  бъл-
гарските евродепутати Андрей Ковачев и 
Андрей Новаков. Сред лекторите е проф. 
д-р Ингрид Шикова – един от основатели-
те на специалност „Европеистика“ в СУ, 
ръководител на катедрата (2007 – 2011) и 
голям експерт в областта на политиките 
на ЕС и други.  

„Научихме за Програмата от колегите 
от едно училище в Кърджали и се вклю-
чихме, защото искаме да разширяваме 
максимално кръгозора на нашите деца и да 
ги учим на полезни знания и умения“, раз-
казва Павлина Младенова – преподавател 
по история в СУ „Никола Й. Вапцаров“,  
с. Бенковски, област Кърджали. Според 
нея с Програмата на ЕП ще могат да осигу-
рят по-добри възможности за развитието 
на училището и учениците, които имат 
нужда да бъдат насочвани за бъдещата си 
реализация. 

„Обучението в ЕП ми е интересно и 
полезно – коментира Велика Гюлемеро-
ва, учител по БЕЛ в Професионалната 
гимназия по компютърно програмиране и 
иновации в Бургас.  – Мисля, че с темите, 
които обсъдихме, ще успеем да ангажи-
раме учениците. Нашите деца са много 
отворени към възможностите за следване 
и реализация в Европа, така че ще им бъде 
интересно да научат за условията на про-
грама „Еразъм+“. Специално ИТ бизнесът 
и у нас предлага добри възможности за 
реализация, но въпреки това учениците 
предпочитат да завършат в някой чужд 
университет.

„Училището ни е средищно и в него 
учат деца от 8 населени места. Районът е 
беден и досега техният досег с Европей-
ския съюз се свързва основно с еврото, 
което получават бабите и дядовците от 
родителите гурбетчии, за да ги издър-

жат – обяснява Татяна Вълчева, учител 
по история и цивилизации в СУ „П. К. 
Яворов“, Стралджа, Ямболска област.  
– Миналата година нашето училище 
участва в проекта „Евроскола“. Група 
ученици ходиха в Страсбург и бяха мно-
го впечатлени. Много са мотивирани и 
будни нашите деца, участват в различни 
изяви и конкурси. Но искаме да повишат 
самочувствието си още повече не само 
като българи, а надявам се сега да се 
почувстват и повече европейци.“  

В обучението участваха и учители от 
още 7 училища, които бяха избрани за пос-
ланици на ЕП в през учебната 2019/2020 
година: 97. СУ „Братя Миладинови“ – 
София; Държавната финансово-стопанска 
гимназия „Интелект“ – Плевен; Национал-
ната търговска гимназия – Пловдив; ПГ по 

електротехника и електроника – Пловдив; 
Първа езикова гимназия – Варна; СУ 
„Ангел Каралийчев“ – Стражица, и СУ 
„Методий Драгинов“ – с. Драгиново, 
област Пазарджик.

През 2020 г. най-добре представилите се 
ще получат статут на училище посланик и 
възможност за участие в специализирани 
инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел. 

Програмата за училища посланици се 
стреми да разясни на младежите в гор-
ния курс на обучение техните права като 
европейски граждани, да ги запознае с 
работата на техните представители в ЕП, 
както и да им покаже как те самите биха 
могли да оказват влияние върху полити-
ческия и демократичния живот в ЕС. За 
четири години Програмата е достигнала 
до 100 училища в България.

Сн
им

ка
 Е

П

Нови 20 активни студенти 
от България стават част 

от младежкия добровол-
чески екип „Европа“ след 

проведения конкурс за нови 
членове от Представи-

телството на ЕК у нас. Те 
ще посетят централите 
на ЕК и ЕП в Брюксел, ще 

получат обучение в София 
по европейски теми и кому-
никационни умения. Основ-
ната им задача ще бъде да 
участват в инициативите 

„Отново на училище“ и  
„Отново в университета“, 
които ще се организират 
през април и май 2020 г. по 

повод отбелязването на 
Деня на Европа – 9 май

– Г-н Ковачев, какво посъветвахте български-
те учители?

– Благодарих им за тяхната инициативност и 
желание да се включат в Програмата на ЕП за учи-
лища посланици. Смятам, че това е много добър 
инструмент европейските политики и ценности 
да достигнат до младото поколение на България. 
Да могат да разберат какво всъщност означава, 
че сме пълноправен член на ЕС, какви са правата и 
задълженията ни като европейски граждани, както 
и какви възможности дава ЕС за получаване на въз-
можно най-доброто образование.

– Вие доста често посещавате различни училища, какви са наблюдени-
ята ви, от какво най-много се интересуват българските ученици?

– Безспорно тяхната реализация ги интересува най-много. Затова най-
често питат какви са възможностите за получаване на висше образование в 
друга страна. Другата голяма тема е работата – след като придобият доб-
ро образование, е най-добре да се върнат по родните места, за да намерят 
щастието там, да започнат работа, да създадат семейства и деца. Затова 
трябва да работим повече за създаване на по-привлекателна среда в българ-
ските градове и по-малките населени места.

– Не е ли по-лесно да се работи за задържането на младите хора в Бъл-
гария, преди да са заминали, отколкото след това да се опитваме да ги 
върнем обратно?

– Да, по-трудно е да се върне човек, който се е установил трайно някъде 
другаде и си е изградил своя среда. Затова трябва да мотивираме младите 
хора да остават по родните си места, с повече инвестиции, с по-добра ин-
фраструктура, по-добро здравеопазване, образование и конкурентоспособна 
икономика, която да може да генерира работни места и по-високи доходи. 

– Как ще се постигнат на практика тези условия?
– Солидарната помощ на ЕС се използва и ще продължи да се използва за 

това нашите региони да стават по-привлекателни, по-добро място за живот 
и да дават възможности за реализация на новите поколения на България. 

Андрей Ковачев, евродепутат:
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Наталия ВАСИЛЕВА
Национален координатор 

на PISA 2018

Какво тряб-
ва да зна-
ят и могат 
да правят 
граждани -
те в съвре-

менното общество? За 
да се отговори на този 
въпрос, са необходими 
международно сравними 
данни за образователните 
резултати на учениците 
от различните държави. 
Още през 90-те години 
на миналия век Органи-
зацията за икономическо 
сътрудничество и разви-
тие (ОИСР) създава PISA 
(Програма за междуна-
родно оценяване на уче-
ниците). В България PISA 
се координира от Центъра 
за оценяване на предучи-
лищното и училищното 
образование (ЦОПУО) 
към Министерството на 
образованието и науката.

PISA се провежда на все-
ки три години и изследва 
15-годишни ученици по 
цял свят, като оценява сте-
пента, в която те са при-
добили ключови знания и 
умения, важни за пълно-
ценното им участие в со-
циалния и икономическия 
живот. 

В PISA се оценяват по-
стиженията на учениците в 
три основни познавателни 
области – четивна, мате-
матическа и природонауч-
на грамотност. Терминът 
„грамотност“, така както 
се използва в PISA, е свър-
зан с уменията на учени-
ците да намират, осмислят, 
преобразуват и представят 
информация; да решават 
проблеми в ситуации, близ-
ки до реалните. Тълкуване-
то на грамотността в PISA 
е много по-широко от об-
щоприетото разбиране на 
способността да се чете и 
пише. 

PISA е международното 
оценяване с най-широк гео-
графски обхват на участни-
ците в него. В първия етап 
на изследването се включ-
ват 43 държави/региона; 
във втория през 2003 г. – 41 
държави/региона; в третия 
през 2006 г. – 57 държави/
региона, в четвъртия – 75 
държави/региона. В PISA 
2018 участват ученици от 
79 държави/региона от це-
лия свят, а основната оце-
нявана област за трети път е 
четивната грамотност.

Както и през 2015 г., PISA 
2018 се администрира изця-
ло на компютър. Подобно 
на предишните оценявания 
и през 2018 г. знанията и 
уменията на учениците се 
измерват чрез тестове, кои-
то съдържат въпроси с из-
бираем и свободен отговор. 
Нагласите, ценностите и 
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Китай 555 (2,7)
Сингапур 549 (1,6)
Макао, Китай 525 (1,2)
Хонконг, Китай 524 (2,7)
Естония 523 (1,8)
Канада 520 (1,8)
Финландия 520 (2,3)
Ирландия 518 (2,2)
Корея 514 (2,9)
Полша 512 (2,7)
Швеция 506 (3,0)
Нова Зеландия 506 (2,0)
САЩ 505 (3,6)
Обединено кралство 504 (2,6)
Япония 504 (2,7)
Австралия 503 (1,6)
Китайски Тайпе 503 (2,8)
Дания 501 (1,8)
Норвегия 499 (2,2)
Германия 498 (3,0)
Словения 495 (1,2)
Белгия 493 (2,3)
Франция 493 (2,3)
Португалия 492 (2,4)
Чехия 490 (2,5)
ОИСР средно 487 (0,4)
Нидерландия 485 (2,7)
Австрия 484 (2,7)
Швейцария 484 (3,1)
Хърватия 479 (2,7)
Латвия 479 (1,6)
Руска федерация 479 (3,1)
Италия 476 (2,4)
Унгария 476 (2,3)
Литва 476 (1,5)
Исландия 474 (1,7)
Беларус 474 (2,4)
Израел 470 (3,7)
Люксембург 470 (1,1)
Украйна 466 (3,5)
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Турция 466 (2,2)
Словакия 458 (2,2)
Гърция 457 (3,6)
Чили 452 (2,6)
Малта 448 (1,7)
Сърбия 439 (3,3)
ОАЕ 432 (2,3)
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Румъния 428 (5,1)
Уругвай 427 (2,8)
Коста Рика 426 (3,4)
Кипър 424 (1,4)
Молдова 424 (2,4)
Черна гора 421 (1,1)
Мексико 420 (2,7)
БЪЛГАРИЯ 420 (3,9)
Йордания 419 (2,9)
Малайзия 415 (2,9)
Бразилия 413 (2,1)
Колумбия 412 (3,3)
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Бруней Даруссалам 408 (0,9)
Катар 407 (0,8)
Албания 405 (1,9)
Босна и Херцеговина 403 (2,9)
Аржентина 402 (3,0)
Перу 401 (3,0)
Саудитска Арабия 399 (3,0)
Тайланд 393 (3,2)
Северна Македония 393 (1,1)
Баку, Азербайджан 389 (2,5)
Казахстан 387 (1,5)
Грузия 380 (2,2)
Панама 377 (3,0)
Индонезия 371 (2,6)
Мароко 359 (3,1)
Ливан 353 (4,3)
Косово 353 (1,1)
Доминиканска република 342 (2,9)
Филипини 340 (3,3)

Среден резултат на държавите/регионите по четене в PISA 2018

Резултати от участието 
на България в PISA 2018
Какво знаят и могат 15-годишните ученици

отношението на учениците 
към изучаването на четене 
в училище се проучват чрез 
въпросници. 

България  
в PISA 2018

България участва в PISA 
още от първото провеждане 
през 2000 г. Целевата група 
на PISA обхваща всички 
ученици, които към момен-
та на изследването са на 
възраст между 15 години и 
3 месеца и 16 години и 2 ме-
сеца; учат в VII и по-горен 
клас. 

Основното изследване 
на PISA 2018 в България се 
проведе през периода 10 ап-
рил – 18 май 2018 г. В него 
участваха 6900 ученици, 
родени през 2002 г., от 197 
училища в цялата страна.

Извадката е представи-
телна за българската обра-
зователна система на на-
ционално равнище, което 
означава, че резултатите 
от PISA не се използват за 
оценка и сравняване на от-
делните училища или уче-
ници. 

Какво знаят и могат да 
правят учениците по че-
тене. Резултати от PISA 
2018

Един от основните пока-
затели при интерпретаци-
ята на резултатите от PISA 
е средният резултат на дър-
жавата/региона.

Както и в предишните 
етапи на PISA в най-гор-
ната част на таблицата 
отново са позиционирани 
азиатски държави/регио-
ни. Държавите/регионите 
с най-висок среден резул-
тат, по-висок от средния за 
ОИСР, са Китай (555 точ-
ки), Сингапур (549 точки), 
Макао, Китай (525 точки), 
Хонконг, Китай (524 точ-
ки) и Естония (523 точки). 
Средният резултат по чете-
не на България отново е под 
средното от 487 точки за 
ОИСР – 420 точки.

Средните резултати не-
винаги са достатъчно ясен 
показател за това къде се 
коренят проблемите при 
представянето на учени-
ците в различните обла-
сти, и през тях трудно 
може да се прецени какви 
точно са способностите 
на учениците и къде са де-
фицитите. Много повече 
информация за описване 
на способностите на уче-
ниците по четене в PISA 
дава разпределението им 
на скалата за постижения.

За по-лесна интерпре-
тация на резултатите на 
учениците в PISA скала-
та е разделена на няколко 
равнища със съответното 
описание на знанията, уме-
нията и компетентностите, 
които учениците трябва да 
притежават на всяко рав-

нище. Скалата за четивна 
грамотност в PISA 2018 се 
състои от осем равнища, 
като най-лесните задачи 
съответстват на 1С равни-
ще, а най-трудните на –  
6. равнище.

При определяне на уме-
нията и способностите за 
всяко равнище от скалата 
по четене се приема, че на 
равнище 2 учениците за-
почват да демонстрират 
способности да използват 
уменията си за четене, за 
придобиване на знания и 
решаване на широк спектър 
от практически проблеми. 
В този контекст 2. равнище 
е определено като „мини-
мално ниво на владеене“, 
което всички ученици тряб-
ва да придобият до края на 
задължителното си образо-
вание.

В България 53% от уче-
ниците са постигнали 2. 
равнище и по-високо по че-
тене. Тези ученици могат да 
идентифицират основната 

идея в текст с умерена дъл-
жина, да откриват връзки 
или да тълкуват смисъл в 
част от текста, да намират 
и сравняват информация 
по предварително зададе-
ни критерии; да определят 
смисъла на ясно обособена 
част от текста дори и когато 
необходимата информация 
не е очевидна.

Около 2 % от учениците 
в България имат постиже-
ния на високите равнища 
от скалата (5. и 6. равнище) 
по четене. На тези равнища 
учениците могат да раз-
бират дълги и абстрактни 
текстове, в които търсена-
та информация е косвено 
свързана със задачата, да 
сравняват, различават и ин-
тегрират информация, да 
установят разликата между 
съдържанието и целта на 
текста, както и между факт 
и мнение. В 20 образовател-
ни системи повече от 10% 
от учениците достигат тези 
равнища.

Промени в сред-
ните резултати 
между PISA 2015 

и PISA 2018

Продължителността и 
рит мичността на провежда-
не на PISA, както и дизайнът 
на самото изследване позво-
ляват да се правят сравнения 
на резултатите на държави-
те/регионите през различни-
те етапи. 

В България постижени-
ята по четене в различни-
те етапи на PISA остават 
ниски, но стабилни във 
времето. Това означава, че 
няма вариации в подготов-
ката и респективно в по-
стиженията на учениците 
нито в отрицателна, нито в 
положителна посока. При 
средните резултати по ма-
тематика през годините 
се наблюдава леко подо-
бряване, което е основно 
между 2006 и 2012. Реално 
постиженията са на едно 

стабилно, но както и при 
четенето – ниско равнище, 
сравнено със средното за 
ОИСР. В PISA 2018 резул-
татите на българските уче-
ници по природни науки 
се различават статистиче-
ски от тези от предходните 
етапи, като тенденцията е 
към намаляване. Средният 
резултат на България по 
природни науки в PISA 
2018 e с 22 точки по-нисък 
от този през 2015.

Една от стъпките за по-
вишаване на резултатите 
на българските ученици 
в PISA е влизането в сила 
на новия Закон за пред-
училищно и училищно 
образование с промените 
и нововъведенията, които 
са заложени в него. Дали 
те ще повлияят благопри-
ятно върху постижени-
ята на нашите ученици, 
ще може да се сравни с 
данните, които ще бъдат 
събрани в следващия етап 
на PISA – PISA 2021.
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Боян СТОЙЧЕВ

Над 15 000 ученици 
са придобили спе-
цифични знания и 
умения в Профе-
сионалната гимна-
зия по транспорт 

„Никола Ботушев“ от нейното 
създаване през 1949 г. досега. 

Това е най-старото транспортно 
училище в София, което наскоро 
отбеляза своя 70-годишен юби-
лей. На тържеството присъст-
ваха бивши и настоящи кадри 
на гимназията, специални гости 
бяха инж. Таня Михайлова – 
зам.-министър на образованието, 
и Ивайло Цеков – кмет на район 
„Искър“. 

Гимназията  
получи плакети  

от Министерството 
на образованието  

и науката, 

от РУО – София-град, от Син-
диката на българските учители. 
В почти двучасовата празнична 
програма учениците и техните 
учители представиха различни 
артистични умения. Те изпълниха 
народни песни, естрадни хито-
ве, разсмяха присъстващите със 
скечове, прочетоха литературно 
есе, рецитираха стихотворения. 
Презентация с богат фото архив 
разказва историята на училище-
то. Смесеният танцов състав на 
училището излезе няколко пъти 
на сцената. 

70-годишната гимназия започ-
на тази учебна година с прием 
на 4 паралелки – една вечерна 
и 3 дневни, по специалностите 

„Логистика“, „Автомобилна меха-
троника“ и „Автотранспортна тех-
ника“, разказва инж. Валя Симео-
нова – директор на ПГТ. Запазва 
се стабилното съотношение 1:5 на 
момичетата спрямо момчета. На-
вярно това е и повод в гимназията 
да се обмисля развитието на нови 
специалности като например „Съ-
дебна администрация“, с които да 
се разширят нейните обучителни 
възможности.

Вече е готова 
втората 

автоработилница  
в гимназията, 

чието дооборудване ще се завър-
ши до Нова година. По този начин 
възпитаниците ще имат още една 
директна възможност да прилагат 
наученото на теория като практи-
чески занимания с техниката. 

Наскоро е извършен ремонт 
на неизползвана сграда, в която 
е изграден фитнес салон и има 
възможност да се играе тенис 
на маса и дартс. Всичко това се 
прави с цел да бъде приятно на 
учениците.

Те развиват своите артистични 
и художествени таланти в групи 
за извънкласна дейност по му-
зика, поезия и изкуство. Това е 
голям плюс за тях, тъй като освен 
придобиването на професионални 
знания и умения те ефективно 
надграждат личностното си раз-
витие, а и може да им помогне да 
се реализират в друго професио-
нално направление.

Обучението в гимназията се 
провежда с модерна техника спо-
ред насочеността на изучаваните 
специалности и специфичното 

обучение със счетоводни програ-
ми. Тук се опитват да работят сре-
щу генералния проблем с липсата 
на собствено мислене и слабото 
разсъждение, с използването на 
готови шаблони и прекомерното 
разчитане на информация от ин-
тернет. 

Така обогатеното и интересно 
преподаване спомага младият 
човек да се отвори творчески и 
да развие адекватно заложбите 
си. Модерното обучение зависи 
най-вече от постоянната величина 
на учителя, независимо какви са 
методите на преподаване – те-
бешир или интерактивна дъска. 
Защото учителят е този, който 
обяснява основните знания и мо-
рално-етични норми и правила на 
учениците. 

Директорката споделя, че е 
доволна от назначените нови и 
млади учители. Те се харесват от 
учениците, когато покажат сери-
озно отношение в преподаването.

Комуникацията с родителите 
също е много важна. Инж. Си-
меонова дава за пример случай 
с назначен през 2018 г. психолог, 
който е отстранен заради роди-
телски жалби относно неговата 
работа. Налага се директорката 
да поеме и неговата позиция, 
като досега не ѝ се е налагало да 
разрешава кризисни ситуации. 

Най-актуалната вест от ПГТ е 
протичащата подготовка на 24 
ученици за заминаване в Герма-
ния в края на януари 2020 г. Там 
ще се проведе практическо обу-
чение по програма „Еразъм+“ в 
изпълнение на проект „Надграж-
дане на ключови компетентности 
при диагностика и обслужване на 
автомобилите чрез мобилност“.

Ученици и педагози от 
СУ „Васил Кънчов“ във 
Враца дискутираха със 
зам.-министъра на обра-
зованието и науката инж. 
Таня Михайлова темата 
„Мениджмънт в образова-
нието“. Те обсъдиха бъде-
щото развитие на образо-
вателните институции и на 
младите хора в тях. 

Диалогът започна от про-
фесията на учителя, от 
това как един човек може 
да бъде лидер в класна-
та стая и да увлича след 
себе си и децата, докато 
ги обучава и им помага да 
развиват своите интереси 
и заложби. „Едно училище 
преди всичко са хората. 
Тези, които изграждат ат-
мосферата, които могат да 
осъществяват процесите 
и да получават резултати 
– това са учениците и учи-
телите“, заяви зам.-минис-
тър Михайлова. Тя очерта 
ролята на директора като 
мениджър на училището и 
обясни, че това е не само 
грижа за материална база, 
но и умение за ръководене 
на успешен екип. 

Представителите на уче-
ническия съвет разказаха 
на зам.-министъра за ини-
циативите, които провеж-
дат, а тя изрази своето за-
доволство от работата им. 
Решенията, които взима 
всеки човек в професио-
налното си развитие, пътят 
от училище до желаното 
работно място, също бяха 
обсъдени. Таня Михайло-
ва даде ценни съвети на 
учениците, посочвайки 
за пример житейските из-
бори, пред които е била 
изправена. Тя подчерта, че 
могат да постигнат много 
различни неща в живота 
си в зависимост от целите, 
които си поставят, и упори-
тостта и труда, които вла-
гат. Но е много важно да го 
правят с желание. Според 
нея името и авторитетът 

на едно училище се градят 
от всички и всеки един ви-
пуск е част от училищната 
общност. Зам.-министър 
Михайлова изрази задовол-
ство от активния училищен 
живот и материалната база 
в СУ „Васил Кънчов“. 

„Видях училище, в което 
всичко е подредено и са 
поставени ясни цели. Тук 
учениците и учителите са 
заедно, има екипност, което 
е предпоставка за успеха. 
Много е важна ролята на 
директора и на учителите, 
но не по-малка е ролята и 
на този активен ученически 
съвет. Сигурна съм, че тук 
се обучават и възпитават 
достойни хора и бъдещи 
успели мениджъри“, каза 
зам.-министър Михайлова. 
Срещата с нея е част от 
инициативата „Училището 
и бизнесът“,  която стартира 
през 2009 г. по проект на 
училищното настоятелство 
към  СУ „Васил Кънчов“. 

„В рамките на инициати-
вата организираме срещи 
с водещи специалисти по 
мениджмънт и маркетинг, 
икономически анализато-
ри, учени, политици, жур-
налисти, предприемачи, 
експерти в банковата сфера 
и др. – обясни директорът 
на училището Димитър 
Марков. – Целта е да се 
запознае ученическата ау-
дитория с възможностите 
за успешна реализация 
на придобитите знания 
и умения в условията на 
съвременното общество 
и пазарно ориентирана 
икономика. А също и с 
актуалните проблеми на 
научните и обществени-
те проучвания, за да се 
подпомогнат кариерното 
ориентиране на учениците 
и възможностите за профе-
сионалното им развитие“. 

На срещата в СУ „Васил 
Кънчов“ присъства и Гали-
на Евденова, началник на 
РУО – Враца. 

И тебешир, и 
интерактивна дъска
Столичната ПГ по транспорт  
„Никола Ботушев“ празнува своята  
70-а годишнина

За ролята  
на директора 
като мениджър

Учениците и учителите от Професионалната гимназия по транспорт организираха  
празничен концерт по повод 70-годишния юбилей на училището

За ролята на учителя като лидер в класната стая  
разказа пред учениците зам.-министър инж. Таня Михайлова
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Ця л а  с е д -
мица про-
д ъ л ж а в ат 
събитията, 
посветени 
на юбилея 

на СУ „Николай Катра-
нов“: интерактивни игри, 
изложби на талантливи 
ученици, открит урок по 
история и цивилизации, 
спортни турнири и де-
монстрации.

Празничният концерт в 
чест на 55-ата годишнина 
се проведе в най-голямата 
зала в Свищов – салона на 
Първо българско народно 
читалище „Еленка и Ки-
рил Д. Аврамови 1856“, 
където се събраха бив-
ши и настоящи ученици, 
учители и директори на 
учебното заведение, за да 
споделят радостта от праз-
ника и да изразят своята 
признателност и обич към 
любимото училище. Спо-
мените и приветствията 
развълнуваха гостите, а 
изпълненията на ученици 
от училището създадоха 
отлично настроение. 

Директорът на СУ „Ни-
колай Катранов“ Генади 
Иванов благодари на своя 
екип за всеотдайността в 
работата, а на учениците 
– за тяхната любознател-
ност, и пожела училището 
да продължи да бъде сред 
първите в България по 
резултати в националните 
и външните оценявания, 
в реализирането на ус-
пешни проекти и в актив-
ното участие в различни 
мероприятия: „Считам, 
че за да е успешна една 
образователна институ-
ция днес, трябва много 
повече от добри знания и 
дисциплина. Сега, когато 
нравствените ценности на 
обществото ни са разко-
лебани, когато откриваме 
духовността и чистите 
идеали все по-трудно, 
ние – учителите, освен да 
учим и да възпитаваме, 
трябва да бъдем и добрият 
пример за учениците, да 
ги даряваме с любов, под-
крепа, да градим доверие 
помежду ни, да помагаме 
да порастват мечтите им. 
Добрият учител днес по-
вече отвсякога трябва да 
се стреми да учи децата да 
покриват не просто дър-
жавните образователни 
изисквания, а житейските 
стандарти, които да ги 
възпитат на морал, етич-
ност, емпатия, тъй като 
най-важното е учениците 
ни да бъдат преди всичко 
добри хора.

Като бивш възпитаник 
на училището и по по-
вод празника, председа-
телят на ОС – Свищов, 

д-р Кристиян Кирилов 
поднесе своя дар и поз-
дравления към директора 
Генади Иванов, като по-
жела учебното заведение 
да продължи да предава 
българския дух на младо-
то поколение. Поздрави-
телен адрес от името на 
кмета на Свищов Генчо 
Генчев прочете зам.-кме-
тът Илиян Венков. Позд-
равителни адреси към 
училището бяха получени 
и от началника на РУО 
– Велико Търново, инж. 
Розалия Личева, ректора 
на СА „Димитър Ценов“ 
доц. д-р Иван Марчевски, 
председателя на СБУ Янка 
Такева, от директори на 
училища и детски градини 
от общината.

На тържеството по слу-
чай годишнината бяха на-
градени общо 25 ученици 
и учители на СУ „Николай 
Катранов“, които бяха 
отличени за издигане ав-
торитета на училището 
с успехите им в нацио-
нални и международни 
конкурси.

На празника официално 
бе представен юбилейни-
ят алманах „55+ вдъхно-
вяващи истории“, който 
събира над 60 авторски 
материала на катрановци 
– бивши и настоящи ди-
ректори, ученици и учите-
ли. Дигиталната премиера 
на книгата беше на 25 
октомври 2019 г. и вече 
отчете над 1500 прочи-
тания в интернет. Автори 
и съставители на книгата 
са Генади Иванов, Надя 
Мочкова и председателят 
на академична фондация 
„Проф. д-р Минко Русе-

нов“ проф. д-р Андрей 
Захариев. 

Кулминация в празни-
ка стана една споделена 
на живо лична история: 
предложението за брак 
към любимата, което из-
ненадващо направи от 
сцената един от авторите 
в книгата. Роденият в Сви-
щов през 1992 год. въз-
питаник на свищовското 
училище д-р Мартин Ка-
раманлиев, завършил със 
„Златен Хипократ“ Ме-
дицинския университет в 
Плевен, поиска ръката на 
своята ученическа любов 
Евелина Парашкевова, 
която в момента завършва 
специалност „Финанси“ 
в Стопанската академия 
„Димитър Ценов“ и гради 
кариера на служител в 
голяма българска банка. 

СУ „Николай Катранов“ 
е открито през 1964 г. 
като начално и основно 
училище с ученици от I до 
VIII клас. Първоначално 
се помещава в сграда-
та на гимназия „Алеко 
Константинов“. Обявено 
е за първоприемник на 
основаното през 1831 г. 
училище на Христаки 
Павлович.

Патрон на училището е 
Николай Катранов – бъл-
гарски поет, фолклорист, 
преводач, революционер. 
Роден е в Свищов през 
1829 г. Завършва Исто-
рико-филологическия 
факултет на Московския 
университет, където се 
сближава със славянофи-
лите. Прототип е на Инса-
ров от романа на Тургенев 
„В навечерието“. След 
завръщането си в Бълга-

рия работи като учител, 
изнася лекции, редактира 
сборници с народни пес-
ни. Умира едва на 24 г. 
вследствие заболяване от 
туберкулоза. 

Училището е единстве-
но в община Свищов с па-
ралелки с профил „Чужди 
езици“ – с английски и 
немски език, а от 2019 г. е 
въведен и руски език като 
изучаван втори чужд език.

Сега в СУ „Николай 
Катранов“ се обучават 
744 ученици от I – XII 
клас, разпределени в 34 
паралелки, в т.ч. една под-
готвителна група. Учите-
лите са 78, сред тях има 
психолог, педагогически 
съветник и ресурсен учи-
тел. Непедагогически-
ят персонал наброява 19 
души. 

Възпитаниците на сви-
щовското училище пости-
гат едни от най-високите 
резултати в областта и 
страната на държавните 
зрелостни изпити, външно 
оценяване, олимпиади, 
конкурси и състезания. То 
работи активно и по на-
ционални и международ-
ни програми. Има спече-
лени и реализирани над 30 
международни проекта по 
програмите „Коменски“, 
„Сократ“ и „Учене през 
целия живот“, програми 
на ЕК и ЕП. 

Само през настоящата 
учебна година СУ „Нико-
лай Катранов“ участва като 
партньор в шест проекта 
по програма „Еразъм+“ 
и е сред рекордьорите в 
страната по брой едно-
временно изпълнявани 
проекти. 

Две вълнуващи срещи 
с бургаските поети Роза 
Боянова, Елка Василева и 
Борис Бухчев имаха учени-
ците от едно от най-старите 
училища в България – СУ 
„Христо Ботев“ в Айтос, 
което през 2018 г. отбеляза 
своя 150-годишен юбилей. 

„Имаме традиции в това 
отношение и два пъти го-
дишно организираме та-
кива срещи с различни 
творци – писатели, поети и 
художници, за да се докос-
ват децата до изкуството и 
да ги мотивираме да четат 
и учат повече“, обяснява 
за в. „Аз-буки“ Татяна Йо-
това – главен учител в СУ 
„Христо Ботев“. Според нея 
будителската искра трябва 
да върви успоредно с ино-
вациите и технологичните 
процеси. 

Срещите с бургаските 
поети се проведоха в учи-
лищната библиотека първо 
с петокласниците, а след 
това и с по-големите цени-

тели до XI клас. В забавни 
игри и поучителност се 
потопиха по-малките деца. 
Задаваха много въпроси за 
човечността, доброто, кра-
сотата, любовта, смисъла. 

По-големите пък се въл-
нуваха от това как се появя-
ва вдъхновението и какъв е 
пътят на една книга. Всеки 
от гостуващите автори носи 
свой стил и неподражаем 
маниер. Учениците изра-
зиха желание да участват и 
в бъдещи уъркшопове, пле-
нери с поезия и майстор-
ски класове, което срещна 
разбиране и одобрение от 
директора на СУ „Христо 
Ботев“ Пенка Кирязова.  

Учениците получиха 
автографи от творците 
и пожелаха още подоб-
ни докосвания до живото 
изкуство. Според Татяна 
Йотова точно заради тези 
преживявания СУ „Христо 
Ботев“ е сред най-желаните 
училища и в него учат над 
1000 деца. 

55+ истории и 
предложение за брак
СУ „Николай Катранов“ в Свищов чества 
своя юбилей с игри, турнири, концерт  
и издаване на алманах

Училищни срещи  
с бургаски поети

Страхотно настроение създават у гостите изпълненията на учениците 
от СУ „Николай Катранов“ на празника по случай 55-годишнината му 

Над 900 ученици от III 
до XII клас от области-
те Кърджали, Смолян, 
Хасково, Димитровград, 
Казанлък и София взеха 
участие в XIX математиче-
ски турнир „Перперикон“. 
Областният управител на 
Кърджали Никола Чанев 
награди най-добре пред-
ставилите се в Турнира 
участници от областта: 
Берна Метин Ахад – уче-
ничка от ЕГ „Хр. Ботев“, 
и учителят по математика 
Пепа Димитрова от СУ  
„П. Р. Славейков“. 

„Поздравявам всички 
млади дарования, които 
участваха и постигнаха 
високи резултати, както 
и организаторите, защото 
математиката е царицата 
на науките и трамплин към 
много научни области“, 
каза областният управи-

тел. „Стартирал с идеята 
да дава възможност на 
ученици, чийто майчин 
език не е български, да 
придобиват самочувствие 
чрез изява на математи-
ческите им способности, 
Турнирът вече традицион-
но привлича участници от 
всички общини от област-
та“, съобщи председателят 
на журито проф. Сава 
Гроздев от ВУЗФ –  гл. 
редктор на издаваното от 
„Аз-буки“ научно списа-
ние „Математика и инфор-
матика“. 

В журито участваха още 
проф. Росен Николаев и 
доц. Танка Милкова от ИУ 
– Варна, доц. Генчо Сто-
ицов от ПУ, доц. Татяна 
Маджарова и доц. Веселин 
Ненков от ВВМУ – Варна, 
доц. Илиана Раева от РУ.  

„Перперикон“ награди 
най-добрите

Личните преживявания от досега с изкуството  
оставят най-трайни следи и спомени у децата
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ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

Светлана КРУМОВА

В презентацията на 
преподаватели от 
СУ „Йоан Екзарх“ 
в Шумен пред техни 
колеги по време на 
дискусията за ино-

вациите цитират думите на ученик 
„С таблет в ръка ви поздравяваме 
за Деня на писмеността!“. Срещата 
даде възможност на учители и уче-
ници от иновативни училища да 
покажат какво са постигнали при 
прилагането на нови подходи и ди-
гитализиране на учебния процес. 

СУ „Йоан Екзарх“ в Шумен 
става иновативно още със стар-
тирането на Програмата през 
2017 – 2018, което всъщност е 
естествено продължение на повече 
от десетгодишна работа по инова-
тивни подходи в образователния 
процес. По този начин и законово 
се сбъдва поставената цел за съз-
даване на по-гъвкава организация 
на учебните единици. Привилегия 
да работят с променена работна 
организация на учебните часове 
и учебната среда, към настоящия 
момент имат по една паралелка от 
I до IV клас. 

„Чрез статута на иновативно 
училище получихме възможност 
за творческо развитие. Дигитал-
ните деца виждат света по изцяло 
нов начин – споделя опита си 
Лина Янбастиева-Петрова, пре-
подавател по английски език в СУ 
„Йоан Екзарх Български“. – За тях 
дигиталното е по-нормално, откол-
кото реалното. Боравят с латиница, 
чрез пиксели и търсачки. Харесват 
всички технологични играчки, не 
предпочитат да четат и да следват 
инструкции. Предпочитат да зада-
дат въпрос на „Гугъл“, отколкото 
на родителите или учителите си. 
Това поставя сериозна необходи-
мост от съвременна адаптация 
на училищното образование към 
потребностите на младите хора, 

а дигитализацията на класната 
стая е една от първите стъпки 
към това. Ролята на съвременния 
учител също се променя. Той 
трябва преди всичко да подпомага 
и организира ученето. Модерният 
учител е новатор, генерира идеи, 
реализира качествено обучение 
не само в посока усвояване на 
определени знания, а по-скоро 
към изграждане на техники за 
ефективно учене и овладяване на 
практически умения.“

СУ „Йоан Екзарх“ е обезпечено 
с безжичен интернет и разполага с 
най-модерния образователен пре-
зентационен софтуер – mozaBook, 

с богат инструментариум за ге-
нериране на учебна информация, 
игри и задачи по учебните пред-
мети. Всички класни стаи са обо-
рудвани с интерактивни мултиме-
дийни тъч дисплеи и интерактивни 
дъски. На учениците от иноватив-
ните паралелки са предоставени 
персонални мултифункционални 
тъч устройства с два дисплея, а 
учителите разполагат със служеб-
ни лаптопи и таблети. 

„Иновацията на нашето учили-
ще се реализира в няколко аспек-
та. Първият е организацията на 
учебния процес – разказа Свилена 
Димитрова, учител в начален етап. 

– Освен 35- и 40-минутни часове 
обучението по български и мате-
матика се осъществява в няколко 
блока от по 60 мин. Въвеждаме 
предмета „Компютърно моделира-
не“ още от първи клас, като целта 
е да се изградят основни знания 
за компютъра и устройството му, 
умения за работа с Word, Paint, 3D 
Paint. Употребата на мултифунк-
ционалните устройства не се огра-
ничава само в учебните часове, а 
и за набавяне на информация, за 
подготовка на домашните, четене 
на електронни книги, онлайн пра-
вописни речници и разбира се, за 
забавление. Игровият подход в 

учебния процес има редица преи-
мущества – повишава концентра-
цията, вниманието и мотивацията 
за учене.“ 

Иновативното обучение включ-
ва още усвояване на умения за 
блоково програмиране, интердис-
циплинарен подход в обучението, 
дигитализиране на проектно бази-
рано обучение. 

„Чрез него се осъществява 
връзката между основните кон-
цепции, залегнали в отделните 
учебни дисциплини, и се ин-
тегрират знания от различни 
предметни области – допълва 
Лина Янбастиева-Петрова. – Това 

дава възможност за повишаване 
качеството на образователния 
процес чрез осигуряване на усло-
вия за творческо и интелектуално 
развитие. Чрез прилагането на 
проектно ориентирани подходи 
в обучението и интегрирането 
на съвременните технологии 
се реализират образователните 
стандарти и понякога се над-
хвърлят очакваните резултати 
по отделните учебни предмети. 
Освен комуникативна и диги-
тална компетентност учениците 
развиват уменията на XXI век 
– изобретателност, аналитично 
мислене, умения за решаване 
на проблеми и редица други, 
необходими за справянето им в 
живота след училището.“ 

Успоредно с кръглата маса в 

класните стаи учители и ученици 
от партниращите си училища 
имаха възможност да участват 
в учебни часове по български 
и английски език, математика 
и „Човекът и природата“. Така 
нагледно бе приложен потенци-
алът на иновативните подходи в 
обучението и дигитализацията 
на образователния процес като 
действащ инструмент за повиша-
ване качеството на образованието. 
В Двора на кирилицата в град 
Плиска преподавателят Нели 
Марчева представи дигиталния 
урок „Послания на буквите“. 
Участниците в двудневния форум 
посетиха и мемориалния ком-
плекс „Създатели на българската 
държава“ – Шумен.

Зина СОКОЛОВА

Така се нарича иновативният 
проект на 3. ОУ „Димитър Благоев“ 
в Шумен за работа с деца със спе-
циални образователни потребности, 
в чиято основа е музикотерапията. 
Училището организира дискусионен 
форум „Иновации в действие – по-
пуляризиране и мултиплициране на 
добри иновации“, на който предста-
ви своя опит. 

При изпълнението на Проекта е 
ангажиран екип от ресурсен учи-
тел, логопед и психолог. Създадена 
е подходяща среда, съобразена с 
индивидуалните потребности на 
децата. Направени са първи стъпки 
по вокално пеене. Използвани са 
широко и възможностите за сензорна 
стимулация, както и диференцирани 
педагогически подходи. 12 от децата 
прилагат на практика усвоеното по 
време на Проекта. Музикантите от 
оркестър „Симфониета“ в Шумен 
гостуват на децата в училище, което 
е изключително преживяване за тях. 
Повечето за първи път се докосват до 
музикални инструменти, а най-сме-
лите се опитват и да посвирят на ци-
гулка, обой, кларинет. Заниманията 
с музика водят до подобряване на 
резултатите на децата в училище, 
както и на тяхното въображение, 
вербални и комуникационни уме-
ния, наблюдателност, дисциплина и 
самочувствие. 

Родителите: 
Училището не ни 

остави сами

„Майка съм на дете със специални 
образователни потребности, което 
сега е в шести клас - казва Хабибе 
Ахмедова. -  През изминалата учебна 
година синът ми участва в проек-
та за реализиране на иновацията 
„Арт терапия – Музикотерапия“. 
С използване на музика, ритмични 
движения, пеене, усвояване на прак-
тически занятия от професионални 
музиканти и сензорна стимулация 
с различни музикални инструменти 
се откриват нови интереси у детето 
ми. С осигуряването на достъпно 
и подходящо занимание според 
потребностите и възможностите му 
се постигат успешна интеграция и 
адаптация, подобрява се качеството 
на образователния процес, създава се 
по-добра подкрепяща среда. 

В домашни условия също прила-
гаме част от предложената от спе-
циалистите селекция от музикални 
произведения за преодоляване на 
различни проблеми.

В края на първата година при 
детето ми се отчита положително 

развитие на грубата и на фината 
моторика, координацията, въобра-
жението, подобряване на възмож-
ностите за концентрация и устой-
чивост на вниманието, развитие 
на самостоятелност, самочувствие, 
социалните умения, способност да 
прилага усвоените компетентности 
на практика. Стимулира се разви-
тието на говора и се обогатява реч-
никът. Музикотерапията помага за 
стабилизиране на емоционалното му 
състояние и за намаляване на стреса 
и тревожността. За работата на спе-
циалистите, реализиращи иновация-
та „Арт терапия – Музикотерапия“, 
родителите на учениците, участващи 
в Проекта, даваме отлична оценка. 
След полученото положително въз-
действие при децата ни разчитаме на 
компетентността на специалистите. 
Искрено вярваме, че ще бъдат все 
така всеотдайни към децата ни, и им 
благодарим.“

„Целта на форума, който органи-
зирахме, е да се обменят и популяри-
зират добри практики – казва дирек-
торката на 3. ОУ „Димитър Благоев“ 
Илка Карева. – А добрите практики 
са много важни, за да добият колеги-
те увереност. Когато се прави нещо в 
отделно училище, е едно, друго е да 
се видим с колеги от други градове и 
да го обсъдим. Сключихме договор 
с училище, което не е иновативно, 
и по този начин се надяваме да го 
запалим.“

3. ОУ „Димитър Благоев“ е ино-
вативно от миналата учебна година. 
Педагогическият екип взима реше-
ние акцентът да бъде върху деца със 
специални образователни потребно-
сти. Началото се поставя с проекта 
за музикотерапия, но от тази учебна 
година ще започне работа и по арт 

терапия с изобразително изкуство 
в извънкласни дейности. Там ще 
има по-добра реализация и на де-
цата със специални образователни 
потребности, и на децата, които 
изпитват нужда да изразят себе си 
чрез музиката и чрез изобразително-
то изкуство, като се съчетаят двете 
изкуства. 

Интересът към училището е 
голям, в него учат 766 деца. Родите-
лите са привлечени от  разнообрази-
ето, което се предлага в училището, 
и от високия професионализъм на 
учителите. Затова свидетелстват и 
добрите резултати. 

„Учим ги на толерантност, на 
търпение, на внимание един към 
друг – казва Илка Карева. – Не че 
нямаме проблеми – естествено, че 
имаме, при толкова много ученици и 
родители. Но тук не се разграничават 
децата с по-високи финансови въз-
можности от другите и това наистина 
ги привлича много. Стараем се да 
бъдем еднакво строги и справедливи 
към всички. Базата ни е оборудвана 
с всички необходими иновативни 
технологии, за да може да се препо-
дава и по класическия начин, и чрез 
интер активни методи. Родителите 
желаят това – те искат да има и тради-
ционни методи на преподаване, както 
и иновации. Когато са комбинирани 
уроците, е още по-впечатляващо. 
Иначе и бялата дъска омръзва като 
черната, таблетите – също. Затова 
залагаме на интерактивните уроци. 
Благодарна съм, че и колеги, и роди-
тели са търпеливи един към друг.“

В училището се набляга на това 
децата да могат да се изказват пред 
публика, пред микрофон, да имат са-
мочувствие от знанията, придобити 
в клас и в различни школи. 

В три шуменски училища са организирани диску
сии в рамките на Националната програма „Иновации в 
действие“ –  3. ОУ „Димитър Благоев“, СУ „Йоан Екзарх“ 
и СУ „Панайот Волов“. Срещите дават възможност на 
учители и ученици от иновативни училища да покажат 
какво са постигнали при прилагането на нови подходи, и 
да обменят добри практики със свои колеги. 

Във форумите участват педагози и от партниращи 
по програмата училища – СУ „Владимир Комаров“ и СУ 
„Емилиян Станев“ –  Велико Търново, СУ „Паисий Хилендар
ски“ – гр. Върбица, СУ „Любен Каравелов“ – Добрич, НУ „Ил. 
Р. Блъсков“ в Шумен, директори и учители от областите 
Шумен, Разград, Габрово, представители на Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“.

С таблет в ръка ви поздравяваме 
за Деня на писмеността!

За да могат да летят

Иновативните училища споделят добри практики със своите колеги  
и разпространяват положителния опит

Зина СОКОЛОВА

„Иновациите са много, те могат да 
бъдат във всички сфери на живота. 
Но в образованието са особено важ-
ни, защото основната ни цел е да 
повишим качеството, да мотивираме 
младите хора и да им дадем шанс в 
живота.“ С тези думи се обърна към 
присъстващите на кръгла маса на тема 
„Иновациите – предизвикателства и 
възможности“ Ема Радушева – дирек-
торката на училището домакин на СУ 
„Панайот Волов“ в Шумен. 

СУ „Панайот Волов“ от миналата 
година е иновативно. Проектът, с 
който получава този статут, ще се 
реализира три учебни години. В него 
се залага на последователна промя-
на чрез въвеждане на съвременни 
практики, иновативни интердисци-
плинарни концепции в областта на 
науката, технологиите, изкуството 
и комуникациите. Основните цели, 
които трябва да бъдат постигнати 
чрез иновации в учебната програма, 

са няколко. Създаване на положителна 
нагласа и мотивация към ученето, раз-
виване на аналитични умения, екипна 
работа между учители, ученици и 
родители и други. През учебната 2018/ 
2019 г. се полага началото на няколко 
иновации – използване на проектно 

базирано обучение в образователния 
процес; квалификация на учителите, 
за да могат да отговорят на предиз-
викателствата и на потребностите на 
„дигиталните деца“. В учебния про-
цес се набляга на груповата работа, 
разработват се интерактивни уроци, 

използват се образователни сайтове и 
платформи за споделени добри прак-
тики, правят се дискусии с игрови 
елементи, решават се казуси.

В презентацията на СУ „Панайот 
Волов“ се подчертава, че за да има 
иновации, трябва да има и нов тип 
учители. Традиционните препода-
ватели спазват стриктно познатите 
методи на педагогиката, а резултатът е 
активен учител и пасивен ученик. Но-
вият тип учител е креативният, който 
следи развитието на педагогическите 
методи и непрекъснато се квалифици-
ра. Учителят творец търси начин сам 
да се мотивира, за да бъде по-полезен 
и на своите ученици. А най-важният 
въпрос, на който трябва да може да 
отговори, е „Защо учим това и къде 
ще ни потрябва?“.

На втория ден от форума училището 
домакин представи и няколко открити 
иновативни урока. Темата за трето-
класниците е „Екскурзоводи“ и те 
демонстрират познанията си за родния 
край и за патрона на училището. Друг 

открит урок в шести клас е озаглавен  
„По следите на капитан Грант“ – за 
откриването на Южна Америка. 
Учениците майсторят континента 
от пластилин, а с различни семена  
очертават неговия релеф – планински 
вериги, реки, равнини. На открития 
урок на тема „Формите в изкуството 
– обем, пространство и изчисления“ 
учениците са разделени на два отбора: 
„Цилиндър“ и „Призма“. Те изработ-
ват от картон геометрични фигури, с 
които онагледяват урока.

„Училище от ново поколение – 
пространство на споделено управле-
ние“ е темата на презентацията на  СУ 
„Св. Паисий Хилендарски“ – Върбица. 
Основната иновация е успешното 
партньорство между педагогическия 
екип и ученическия парламент, който 
съществува от 16 години. Съвместно 
се определят посоките за постигане 
на държавните образователни стан-
дарти. В училището има утвърдена 
менторска мрежа. В екипи по двама 
ментори се грижат за свои връстници, 

които се нуждаят от помощ за усвоя-
ване на знания. Децата по един начин 
възприемат наставленията от страна 
на учителя и по друг – от страна на 
свои връстници. Менторите се гри-
жат съучениците, за които отговарят, 
да учат уроците си, да присъстват 
в час. От миналата година броят 
на менторските двойки е нараснал.  
С прилагането на иновацията до нула 
е сведен и процентът на отпадналите.

Гостите от СУ „Любен Караве-
лов“ в Добрич представят иновация, 
чиято цел е да задържи учениците в 
училище. Това е  въвеждането на нов 
учебен предмет – „Компютърно моде-
лиране“. Усилията на учителите са да 
се формират нови модели на мислене 
у децата,  те да придобият дигитална 
грамотност, да се стимулира творче-
ското им мислене. В училището по 
желание от първи клас се преподават 
информационни технологии. Едно от 
постиженията на екипа е, че всяко дете 
вече само си поставя предизвикател-
ство, за да търси неговото решение. 

Ученето може да е увлекателно пътешествие

„Благодарение на Програмата за 
иновации в образованието на МОН 
Средно училище „Йоан Екзарх Бъл
гарски“ намира отдавна търсената 
възможност за осъществяване на об
разователна практика и създаване на 
образователен модел, който да е съоб
разен с профила на съвременния ученик, 
да дава свобода на учителите да насър
чават творчеството, да превръщат в 
учене естественото човешко любо
питство към света. Чрез Програмата 
за иновации училището става желана 
територия от учениците, тя спомага 
и за обединяването на родителите в 
името на техните деца. За нас е радост, че разработих ме про
ект и станахме първото иновативно училище в Шумен.

Валентина Тодорова, 
директор

„Днешното време е трудно, децата 
повече общуват със смартфоните. За
това са много важни заниманията с из
куство – подчертава Илка Карева. – Те 
им дават още една възможност да се 
изразяват. В забързания свят, в който 
живеем, не остава много за вглъбяване 
в изкуството и за нас е важно да ги 
насочим да търсят ценните културни 
постижения не само в България, а и 
въобще на човечеството. Трябва да ги 
приобщим към четенето и работата с 
книгата, да усетят удоволствието от 
шума на хартията, аромата на масти
лото, илюстрациите на художниците. 
Те трябва да го почувстват, за да усетят силата на книгата 
и необходимостта от четенето. Идеята е да запазят това 
желание и като възрастни. Независимо от новите технологии 
книгата трябва да остане. Основната ни задача е не само да 
ограмотяваме децата, а и да ги възпитаме да бъдат достойни 
граждани на България.“

 Илка Карева,  
директор

„Училището ни винаги е било и е център за ка
чествено образование, за формиране и изграждане 
на успешно реализирани млади хора – казва Ема Ра
душева. – Стремежът ни е да се утвърдим като 
училище на различното образование, където прио
ритет са диалогът и сътрудничеството, въвежда
нето на иновативни практики и в което има екип 
от учители, вдъхновяващи своите ученици. Искаме 
да бъдем максимално полезни за децата, да пови
шим общата им грамотност и да им помогнем да 
развият социални умения. Затова въвеждаме ак
туални подходи и инструменти за учене, съобразе
ни с интересите на учениците. Чувстваме се удо
влетворени, когато учениците ни са мотивирани, 
учат с удоволствие и в учебните часове им е ин
тересно и приятно. А за това говорят и постигнатите добри резултати.“

Ема Радушева, 
 директор

Музикалната и арт терапията подобряват комуникацията между децата и техните учители и родители, 
стимулират ги да четат и учат повече и водят до по-високи резултати

Дигиталните деца виждат света по нов начин и съвременното образование трябва да се адаптира към техните потребности

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

петентностен подход. 
Специалната руб рика 

на в. „Аз-буки“ открива 
иновативни практики 
на преподаване. Или как 
се дават знания и компе-
тентности на дигитал-
ното поколение. 

У
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

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“

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

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, трета или четвърта корица – по договаряне.
3. 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
4. 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.

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.

5 – 11 декември 2019 г.

www.azbuki.bg



ИзбраноИзбрано

Брой 49, 5 – 11 декември 2019 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 49, 5 – 11 декември 2019 г.стр. II стр. XV

Заглавието е на редакцията

Откъс от „Къде е мултимодалната 
класна стая?“

Сега всичко, благодарение на което общото 
качество се предава на другите неща, 
само по себе си се отнася към всички тези 
неща, които във висша степен имат това 
качество.

Аристотел

Владимир Атанасов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Предложеният текст ще премисля възможности-
те за интегриране на мултимодални текстове с образо-
вателен потенциал в съдържателния корпус на учебния 
предмет български език и литература от гледна 
точка на образователните перспективи, критериите 
за оценяване и повишаване на качеството и ефектив-
ността при обучение и учене.

Към проблема за мултимодалните текстове в 
обучението може да се подходи от две теоретични 
точки – лингвистична, която достига до семиотично 
разбиране за езика реч и текста като акт на субсти-
туиране и изразяване, при което знаците от една сис-
тема работят като означаващи в друга семиотична 
система; и от културологична, според която текстът 
(вербален и невербален) влиза хоризонтално и вертикал-
но във взаимодействие с различни (съседни или други) 
културни системи за пораждане на смисъл и означава-
не. Изследователското намерение е да обедини усилия-
та на тези два теоретични подхода, като държи под 
внимание факта, че израствайки от лингвистиката, се-
миотиката започва да замества и измества културна-
та антропология, което, от своя страна, не означава, 
че цялата култура е „само комуникация и означаване“, 
така както не би било коректно „целият материален 
живот да се сведе само до умствени събития“. Умбер-
то Еко продължава: „...културата в цялата си слож-
ност може да бъде разбрана по-добре, ако към нея се 
подхожда от семиотична гледна точка“ (Еco, 1993: 51). 

based on centralized storage and processing of information, flexible resources management mecha-
nisms and their remoteness from the user. The main advantages of cloud technologies are the effi-
cient use of technical means and information resources, reduction of resources for development and 
operation of systems, the possibility of providing a high level of protection, etc.”4) Therefore the MES 
(Ministry of Education and Science) provides a unified information environment and modernization 
of the educational and scientific infrastructure.Cloud technologies require fast Internet access and 
connectivity.Due to the need of building a high-speed supportive optical network for the education 
and science, providing a transport environment for access to Bulgarian and international electronic 
resources, as well as wireless networks (Wi-Fi type and other), MES implements a program for de-
velopment of wireless networks for the needs of state and municipal schools.

Another positive fact is that a community of “cloud” teachers is being established in Bulgaria 
and they share experience with each other, as well as with interested colleagues. There are schools 
where cloud technologies are actively used to manage administrative processes, teaching and train-
ing. These schools are willing to share their good practices.

Cloud technologies allow the teacher and students to connect in a variety of ways, exchange 
ideas, information, various files - text, graphics, videos, and more. Creating groups and digital 
classrooms makes it easier to organize the teacher’s communication with all-class students or with 
different teams. The applications include a word processor, a spreadsheet program, presentations, 
a site application, and others that work online without computer installation. A positive aspect is 
the ability to edit a shared file from different users. The calendar allows planning of activities to be 
made available and allows the common plans timetables to be monitored. The deployment of cloud 
technologies increases teachers and students’ digital competences.

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 5.

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

Къде е мултимодалната класна 
стая? / Владимир Атанасов

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

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
Християнско смирение и граж-

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

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

Е-mail: hristozova@bfu.bg 

Редактор

Д-р Мая Падешка 
0889 22 04 12

Тел.: 02/425 04 70 
02/425 04 71

Е-mail: bel@azbuki.bg

www.bel.azbuki.bg

Списанието се реферира и 
индексира в Web of Science

Дигиталното 
битие на текста 
и читателските 
нагласи
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Изследванията на тартуско-московската семиотична 
школа разширяват тази представа до разбирането, че 
„културологията е преди всичко семиотиката на кул-
турата“ (Lotman, 2004).

За очертаване на основните съдържателни ас-
пекти на изследването ще предложим още една от-
правна точка: езикът е система от знаци, която 
във функционален аспект е в състояние да изрази пред-
ставите за нещата и знанията на човека за света. 
Езиковата (граматическа, риторическа) модалност е 
отправната ни точка към многопластовото ветрило 
на съвременната проблематика за действието и при-
ложенията на мултимодалния дискурс. Впрочем осно-
ванията за подобна хипотеза може да се потърсят 
още у Аристотел. Той посочва недвусмислената връз-
ка на език и мислене в „За поетическото изкуство“ по 
следния начин: 1) „Езикът изобщо има следните части: 
елементарен звук, сричка, съюз, име, глагол, член, флек-
сия, изречение“ (гл. 20), и 2) „Към областта на мисълта 
пък причисляваме всичко, което трябва да бъде дело 
на словото“ (гл. 19).  С уточнението, че проблематика-
та е по-скоро принадлежна на риториката, Аристотел 
твърди, че изразяването на мисъл без реч е невъзможно 
и по-конкретно би оставила оратора без осъществима 
задача. Според Аристотел на мисълта, особено творче-
ската, принадлежи система от логически актове: „до-
казването, опровергаването, възбуждането на чувства 
като състрадание, страх, гняв и други подобни, а също 
– преувеличаването и преумаляването“, а от въпросите 
за речта най-съществени са формите на речта, които 
впрочем представляват „модални актове“: „що е запо-
вед, що е молба, разказ, заплаха, въпрос, отговор и дру-
ги подобни“ (гл. 19). Аристотел цитира критиката на 
Протагор, който твърди, че в интродуктивния стих 
от „Илиада“ Омир, смятайки, че моли, всъщност запо-
вядва с думите:

Музо, възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелеев...
Фиксираните в текст (и поради това дискурсив-

ни) речеви актове изразяват различни позиции и на-
гласи на субекта в битието, в които чрез речта се 
оглеждат изразяваните наклонения, или модалности. 
Положението, което субектът избира като своя гледна 
точка, за да разбере смисъла (план на съдържание) на 
нещата, изразени с определени средства и по опреде-
лен начин (план на изразяване), представлява и грани-
цата между вътрешно (субективно и психологическо) 
и външно (битийно, социокултурно). От една страна, 
говорим за речево действие, от друга – за общуване. 
Именно тук, в актовете на комуникацията, определени 
модалности на говорещия/пишещия могат да се вклю-
чат в различни режими на изразяване, взаимодействие 
и разбиране, което определя комуникацията като базо-
во интерактивна, т.е. взаимодействие между учители 
и ученици, което включва палитра от използвани мул-
тимодални ресурси.

Нека поясним, че по условие модалността е пси-
хичен феномен при предаване и възприемане на инфор-
мация. Езиковата модалност (modality) е начин за из-
разяване на отношение на субекта към предмета на 
мисълта. Модалните думи и изрази са свързани с уве-
реност, възможност, готовност, задължение, необходи-
мост, способност. Те представят гледната точка на 
говорещия/пишещия към света и се отнасят към мне-
ние или отношение, към възможен факт или възможно 

Environmentalism - paper usage is reduced and only the amount of energy needed by the 
user at a given time is used.

Cloud technologies allow people to access any information from anywhere in the world. All 
information is available online, and when data or communication is to be made, it can be done 
through the Cloud. According to many studies, the use of cloud technologies has been constantly 
growing. The adoption of open source software, spatial analysis tools and so on in the community 
of geospatial objects is constantly increasing, and this is due to the improved infrastructure caused 
by the Cloud. The number of users of cloud technologies in the industry has increased and is 
expected to continue to increase steadily in the future. This is a really big transition, so the business 
community has to focus its resources on the adoption of new digital technologies.

3. Implementation of cloud technologies in schools
According to the Digital Economy and Society Index (DESI) for 2018, the report for Bulgaria 

states: “Compared to last year, Bulgaria made progress in connectivity and the availability of 
digital services. In particular digital public services improved, resulting in an increased number of 
e-government users. Bulgaria’s main challenges relate to the very low level of digital skills among 
its citizens – also among young people – and the low integration of digital technologies by busi-
nesses. In particular, the low level of digital skills combined with shortages of ICT specialists and 
underinvestment in digital infrastructures may be among the reasons why the digitization process 
in Bulgaria is slow both in the public and private sector”.

Businesses can engage in more intensive digital integration by employing staff trained to 
use the technology. Absorption of cloud technologies is one of the signs of the digital technologies 
integration in economy - an indicator by which Bulgaria (along with Romania, Poland, Hungary) 
lags behind other European countries. Leading in digital integration among European countries 
are Denmark, Finland, Ireland and Sweden. These countries also belong to the group most actively 
introducing cloud technologies into their education systems.

Only seven European countries have introduced cloud-based platforms in their secondary 
education systems, with Belgium, the Netherlands, Luxembourg, the UK and Portugal leading. There 
is no country in central and eastern Europe that has a cloud platform in education.

According to the Strategy for Effective Implementation of Information and Communication 
Technologies in Education and Science of the Republic of Bulgaria (2014 – 2020) “The implementation 
of cloud technologies in the education and science system will allow mobility, accessibility and up-
to-date education and scientific resources to be ensured. The cloud environment will allow uninter-
rupted use of permanently updated computer infrastructures, software tools and services. The funds 
for construction and maintenance of local infrastructure will substantially decrease, the technology 
will allow scientists, educators, students and their parents to participate in the educational process 
via personal computing devices”.

The Center for Creative Training is an organization that is pioneering the implementation of 
cloud platforms in education in Bulgaria and is the only partner of Google and Microsoft for educa-
tion at national level. It is a non-governmental organization set up in 2008 to make a qualitative 
change in education and training. The Center carries out a number of activities related to lifelong 
learning, and actively works in the field of formal and non-formal education. The aim is to improve 
the educational environment in Bulgaria by developing key competences, unlocking the potential 
of both learners and training specialists, and successfully raising competitive staff in the profes-
sional and social spheres of their lives. The Center also works actively on introducing a holistic ap-
proach to general education that addresses the physical, mental and social aspects of the student’s 
overall personality. The Center for Creative Training offers teacher trainings that show alternative 
and interactive methods of applying technologies both in and outside the classroom. The Center’s 
experts develop complete classroom technology solutions based on the “Creative Classroom” model. 
The Center experts’ opinion is based on the team’s experience gained from the visit of over 1000 
schools in Bulgaria, the practical assistance in the introduction of technologies in the classroom in 
the model of the Creative Classroom in schools in the country, and the regular visits at the world’s 
largest exhibition of educational technologies, BETT Show in London, England, where the latest 
technological innovations are presented. The organization also has experience in deploying measures 
that contribute to the implementation of the National Lifelong Learning Strategy, the ICT Strategy 
and the development of key competences under the “Lifelong Learning” Program and ET2020. At the 
reference date of this article, according to the Center for Creative Training, cloud platforms have 
been activated in more than 300 Bulgarian schools, with about 5 to 10% of the staff employed being 
trained in cloud technologies. In a few of these schools, however, cloud technologies are being used 
to their full potential or good administrative and pedagogical cloud practices have been developed. 
This is due to both the insufficient number of trained cloud specialists and the limited support for 
the systematic introduction of cloud technologies in school practice.

In the Strategy for Effective Implementation of Information and Communication Technologies 
in the Education and Science of the Republic of Bulgaria (2014 – 2020), cloud technologies are de-
fined as one of the sustainable global trends in the development of the informatics tools. “They are 

Формирането на читателски ин-
тереси и умения за възприемане 
на литературни произведения в 
мултикултурна среда през погледа 
на съвременни автори на детска 
литература / Даниел Полихронов

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

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

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
С грижа и отговорност за обу-

чението по български език  / 
Веселина Ватева

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

Кръгла маса по актуални проб-
леми на съвременния български 
книжовен език / Милен Томов, 
Илияна Кунева
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действие. В речево и комуникативно отношение това е отношението между адресант и ад-
ресат, които използват общ код (език) в определен контекст за установяване на „физически 
и психологически контакт“ и предаване на съобщение при наличието на определими фонови 
условия (Jakobson, 1960: 198). Тази представа може да се разшири с разбирането за наличие 
на символна и споделима граница (interface), т.е. „мястото, където независими и несвързани 
системи се срещат и взаимодействат или комуникират помежду си“ като процедури на  вза-
имодействие (напр. човек – компютър, HMI) чрез различни други модуси и произвежданите 
от тях смисли.

В „Критика на чистия разум“ сред постулатите на емпиричната мисъл Кант посочва 
нещо, от което може да се възползваме при уплътняване на  нашата хипотеза: „...категори-
ите на модалността не разширяват концепцията, към която са прикрепени като предика-
ти. Те изразяват връзката на понятието с факултативността на знанието. По този начин 
принципите на модалността са само обяснения на понятията за възможност, актуалност 
и необходимост в нашата емпирична работа“. Възникването текста и общуването с него в 
обучението е именно емпирична работа, фундаментът на образователната практика, тъй 
като текстът стои в сърцевината на нашата култура като „важно основно средство в чо-
вешката среда за набавяне на смисъл“ (Bogdanov, 2014: 93). Нещо повече, Богданов разширява 
разбирането на Барт от есето „Удоволствието от текста“ в посока на „съотнасянето с 
винаги другите текстове на тяхното пораждане“ (Bogdanov, 2014: 14). 

Какви езикови и неезикови формати за изразяване на смисъл използваме, е не само  
лингвистичен, но също и логически проблем, доколкото изисква теория, различна от  пред-
лаганата от  повечето  съвременни изследвания  в  областта  на  модалната  логика. В на-
ратологията например модалностите биват интерпретирани върху материал от различни 
текстове (Greimas, 1976). Някои от нейните постановки могат да се свържат с образова-
телната теория и практика на мултимодалното общуване. Нека припомним, че модалната 
логика извежда няколко вида съществуващи модалности: 1) алетически (логически и фак-
тически), отнасящи към реалното положение на нещата. Те се описват през Аристотело-
вата комбинаторика като възможност и невъзможност; 2) епистемически, свързани с 
понятията доказано, потвърдено, недоказано, възможно, вероятно; 3) деонтически, които 
обхващат задължителното, разрешено, забраненото, безразличното; и 4) аксиологически 
– модалностите за добро, лошо, красиво, грозно, както и за време – винаги, никога, по-късно, 
по-рано. Основните модалности могат да се означат и като: желание (vouloir, want), за-
дължение (devoir, duty), способност (pouvoir, capability) и знание (savoir, to know). Греймас 
пояснява, че двата основни аспекта всъщност са модализациите на битието (състояние) и 
на действието (акт), от което следва, че двата основни типа изразяване са: изразяване на 
действие и изразяване на състояние (Bogdanov, 2014: 98 – 99; Greimas, 1979: 230).

Модалностите, които се особено значими за образователната практика, се отнасят 
към акт или състояние, но освен това те могат да се комбинират, което означава, че 
анализът и разпластяването са в състояние да открият семантично близките дефиниции 
на модализациите, а учебното взаимодействие всъщност да артикулира тяхното свързване 
в режимите на мултимодалността.

Ако към това основно дeйствие – състояние в учебната практика добавим ресурсите 
и средствата за допълнителна информация за утвърждаването или отричането на дадена 
пропозиция, могат да се конструират различни смислонатоварени „светове“. Тези възможни 
светове по същество са различни състояния на нещата  и различно развитие на събитията, 
които потенциално могат да се реализират. Вероятните истини на учебното съдържание са 
истини във всеки от тези възможни светове, изграждани в различни вербални и невербални 
семиотични  модуси. С други думи, изказванията в часовете по български език и литература, 
свързани с въпроси, отговори, твърдения, аргументация и пр., сами по себе си са различни 
модуси на отношение, което би могло ефективно да бъде обогатявано в образователната 
интеракция с разнообразни „нови“ модуси, допълващи картината на учебната ситуация и 
сводими към същите комуникативни действия.

Оттук следва, че формите на общуване в часовете по български език и литература 
включват  различни  модуси (начини), модалности (режими, основани на различни ресурси за 
изразяване на смисъл) и интерфейси (графични, гласови, тактилни). Взаимодействието се 
основава на естествения език (код), тъй като той е смислотворна възможност не само за 
развитие на изкуствени или формални езици, а оттук на модели на философската логика и 
технологичния интелект, както и за описание и анализиране на всички останали невербални 
(изобразителни, телесни, тактилни, графични, анимирани) аспекти на комуникацията. Тази 
метаезикова функция на езика в случая може да се нарече и метамодална.

Впрочем разбирането за съществуването на тази функция може да се потърси още 
във философията на езика на Витгенщайн. В Логико-философски трактат (1921) той посоч-
ва, че логическият образ на нещата е мисълта, а образът на света е съставен от съвкуп-
ността на истинните мисли. И тъй като езикът, от своя страна, е съвкупност от изрече-

the second section - “Implementation of cloud technologies in 
schools”, the implementing of cloud technologies in schools so 
far is regarded. The last section describes the implementation 
of cloud technologies in a specific Bulgarian school – achieve-
ments, problems and solutions.

2. Cloud Technologies
Cloud technologies are a relatively new information ser-

vice. In April 2001, in a New York Times article by John Mar-
koff, the expression “cloud of computers” appeared. The article 
commented on the Microsoft.NET platform and the negative 
position of the software engineer David Weiner, using the cloud 
concept in the same way that it is used today: “For Microsoft, 
the idea behind. Net is software programs that do not reside 
on any one computer but instead exist in the “cloud” of com-
puters that make up the Internet… Since last summer, Mr. 
Gates has been working to transform his company through 
systems like the recently announced Hailstorm project, which 
aims to move most of a computer user’s personal information 
– from daily calendar to banking information – from the desk-
top PC and into the network cloud, where a user could have 
access to it from a variety of devices and locations”.

It is believed that the term “cloud computing” has 
been introduced by Eric Schmidt from Google on August 9, 
2006, at a search engine conference where he explains a pos-
sible approach to software as a service (SaaS). Referring to 
it in the context of Google becomes a prerequisite for the as-
sociation of platform and infrastructure as a service (PaaS /  
IaaS) with the way Google Inc. manage their computing cen-
ters and infrastructure.

Today, cloud computing is considered to be the fifth pub-
lic utility used, after the use of electricity, gas, water and phone.

Cloud technologies allow the use of shared resources, 
software and information. The term refers to both software ap-
plications provided in the form of Internet services and access 
to the hardware and system resources of a data center that 
offers these services. Cloud technologies provide the following 
benefits to those working with them:

Flexibility and Competitiveness – Cloud-based 
services are user-friendly for growing or changing data traffic 
needs. With increasing needs, it is easy to increase cloud space 
by relying on remote servers. Likewise, space can be reduced. 
This flexibility, as well as the access to high-tech technologies, 
gives companies using cloud services a major competitive 
advantage.

Data storage and retrieval – data storage and 
recovery is a primary task for consumers. The largest users set 
funds aside for this, but small users with insufficient resources 
are turning to cloud-based storage and recovery solutions that 
save time and reduce long-term investment.

Lack of Capital Expenses – Cloud services reduce 
high hardware costs and cloud service providers take care of 
software updates.

Enhancing Team Efficiency and Document Control 
– Cloud-based processes and sharing applications help teams to 
update the information in real time and have a full view of 
collaborative work.

Working through random devices from any 
location and at any desired time – cloud services can work 
anywhere as long as there is an Internet connection.

Security – Data is not stored on a device that may 
be damaged or lost, but on remote servers that have built-in 
information protection and data protection as required by the 
European Union Regulation.

Google Classroom – An 
Innovative Approach to a More 
Efficient Organization of Learning / 
Muharem Mollov

To Read or Interact with Textbooks 
– What is Better for Learners? / 
Gabriela Kiryakova

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Дълбоко копие в C++ и Java / 
Христина Костадинова, Марияна 
Райкова

Полиноми с корени във върхо-
вете на медитангенциални много-
ъгълници / Сава Гроздев, Веселин 
Ненков

Алгебраическое описание ули-
ток Паскаля порядка n / Сергей 
Ларин

Проучване мнението на студен-
тите за качеството на тяхната под-
готовка по математика и инфор-
мационни технологии / Аделина 
Иванова, Владислав Тодоров
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Конкурсни задачи на броя
Решения на задачите от брой 6, 
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Заглавието е на реуудакцията

ния, мисълта се изразява в изречението по сетивновъзприемаем начин. Витгенщайн приема 
изречението като основа на езиковото общуване. Тук ще допълним, че речта (sprache, speech) 
или речевият акт, който се основава върху някаква интенция, се разбира като конструира
на от модални вариации на изразяване, които имат за синтактична граница, изречението.

Нека ни бъде позволена още една ретроспекция – към Джон Остин (1962), който раз
вива теорията за речевите актове (речевата дейност) по следния начин. Той обосновава, че 
съществуват няколко вида речеви актове, които биват:

– локутивни (пропозиция, какво се казва): питане/отговаряне, осведомяване, намере
ние/решение, принуда, уговаряне/обжалване;

– иллокутивни (цел на изказването, какво правя, казвайки; какво е значението): инфор
миране/похвала, нареждане/оценка, предупреждаване;

– перлокутивни (какъв е ефектът на казаното): убеждаване/скланяне, учудване/под
веждане.

Остин обосновава и концепта „перформатив“, който се отнася към факта, че опре
делени изказвания, съответни на определени обстоятелства, са действия и участват в 
конструирането на действителното и/или го променят. Той приема, че „сериозността на 
думите се състои в това те да се произнасят само като външен и видим белег […] на вътре
шен и духовен акт, [като] в много случаи външното произнасяне е описание, истинно или не-
истинно, на осъществено вътрешно действие“ (Austin, 1996: 19 – 20). Концептът „речев акт“, 
от своя страна, няма само лингвистична и философска употреба, а навлиза и в приложната 
сфера на обучението по роден език и литература. Съгласно с теорията на речевите актове 
перлокутивните актове представят въздействието на устното или писменото изказване 
върху реципиента (ученика) с възможните последствия/ефекти от този акт – с други думи, 
така може да се опише конструирането на методическо изказване като взаимодействие, 
което цели определен (зададен и постижим) педагогически, образователен ефект. 

Видно е, че в опита да свържем разбирането за езика като органон за конструиране 
на съзнанието и възприемайки след Сосюр дихотомията на langue (знаков код) и parole (реч, 
осъществяване на този код), както и на различните модалности за вербално и невербално 
изразяване, може да достигнем до разбирането за успоредени форми в различните аспекти 
на социална реализация на човека: преди всичко като речева дейност в динамично отношение 
и като текст в статично/фиксирано отношение.

Навлизайки в такава дискретна дълбочина, теорията на речевите актове в когнити
вен и прагматичен аспект всъщност развива разбирането за комуникация, доколкото рече
вият акт е невъзможен без адресат, без (символично) споделяне с другия, с други думи – без 
ситуация на взаимодействие. Ако проследим мислено обектните импликации на тези идеи, 
ще установим, че теорията логически (нейните създатели все пак са логици) възхожда от 
изучаване на езика като формална парадигма към изясняване на функционални и прагматич
ни аспекти в употребата на езиковите знаци, при което именно функционалната прагма
тика става рамка, която определя смисъла и значенията на изказването, на изречението. 
Преминаването от схващането за езика като система към функционалното разбиране за 
речевата дейност и нейните дискурсивни продукти извежда модалностите на говорещия, 
слушащия/пишещия и четящия на словесно равнище, а чрез тяхното взаимодействие – към 
разбиране за „намесата“ на различни модуси, подчинени на други „правила“ на изразяване и 
оформяне на съдържание – визуални, пластични, виртуални, графически и пр., на естетиче
ско и социокултурно равнище. 

В същото време обаче следва да се държи под внимание още едно методологическо съоб
ражение – да, словесният език е първична моделираща система, от която израстват езици
те на други (вторични) моделиращи системи. В „Тезиси към проблема „Изкуството в порядъ
ка на моделиращите системи“ Лотман пояснява, че „системите, основани върху естествен 
език и които придобиват допълнителни свръхструктури, създаващи езици от втора степен, 
за удобство ще се наричат вторични моделиращи системи. Изкуството ще се разглежда в 
порядъка на вторичните моделиращи системи“ (Lotman, 1967). Вторичните моделиращи сис
теми „са структури, в чиято основа лежи естественият език. Но впоследствие системата 
получава допълнителна структура от идеологически, етически, художествен или някакъв 
друг тип. Значенията на тази вторична система могат да се образуват и по принципите 
на естествените езици, и по начините на останалите семиотични системи“ (Lotman, 1992: 
354 – 355). Това, от една страна, води към разбирането за „тоталната изразимост“ на сло
весния език, която се дължи на „голямата му артикулационна и комбинационна гъвкавост“ 
(Eco, 1993: 205), което го превръща в универсално „оръжие“ на превода между семиотичните 
системи. 

Именно тук възниква едно възражение, с което е редно да се съобразяваме: „вярно е, 
че голяма част (к. авт. – УЕ) от съдържанията, изразени от несловесни единици, могат 
да бъдат изразени и от словесни единици; но вярно е също така, че изразени от сложни 
несловесни единици, не могат (к. мой – ВА) да бъдат изразени от няколко словесни единици 
освен посредством неопределени и неясни приближения“ (Eco, 1993: 205). Еко уточнява още: 
„...въпреки че говоримият език е найефективният семиотичен способ, [но] за да стане още 
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1. Introduction
The rapid development of Information and Communica

tion Technologies (ICT) and their widespread application in 
practice requires the absorption of new knowledge, skills and 
competencies for work in an information environment. It is 
considered that for a successful business development, young 
people need to learn and successfully use and develop new 
digital technologies. In modern economies, the deployment of 
the socalled “cloud” technology is one of the signs of integrat
ing digital technology into business. In order to prepare young 
people for the use of cloud technologies, they need to be imple
mented in schools. The use of cloud technologies in education 
can lead to the following positive results:

– allows the learning process to run wherever there is 
Internet and a device for access to information and learning 
resources;

– facilitates teamwork for students, teachers and em
ployees;

– enables online collaboration regardless of the team 
members’ location;

– provides for the rapid and secure exchange of infor
mation and documents;

– reduces the use of paper in the performance of admin
istrative processes;

– each participant is electronically identified with his/
her profile in a specific process;

– the information is protected according to the require
ments of the General Data Protection Regulation (European 
Union Regulation).

In the first section of this article, “Cloud Technologies”, 
we look at the emergence and nature of these technologies. In 
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по-ефективен от това, което е..., трябва да използваме помощта на други семиотични сис-
теми“ (Eco, 1993: 207).  

Както стана видно, за изясняване на обхвата на понятието мултимодалност и 
неговите употреби, както и прилагането му, е необходимо съгласуване на няколко ме-
тодологически основания – лингвистични (лингвистична прагматика и лингводидактика), 
литературна теория, философия и логика (модална логика), граматика и риторика, както 
и теориите за отношението човек – компютър и компютър – човек. Съвременното учи-
лище в България от поне две десетилетия включва мултиграмотността (multiliteracy) в 
един широк регистър от ключови компетентности. Това понятие се отнася към понятия 
като интерактивна грамотност, дигитална грамотност, интерперсонална грамотност 
с обекти като паметници, фешън, социални мрежи, пътни знаци и пр. С други думи, кон-
статацията, направена преди десетилетие и половина, че грамотността не може да бъде 
откъсната от своя социален контекст, означава да се признае, че в днешно време „грамот-
ността почти неизменно включва четене на писмени текстове във връзка с други знакови 
системи“ (Duncum, 2011: 255).

Такава ще е нашата позиция към въпроса за мултимодалността (multimodality). Той е 
ключов в невербалната семиотика и теорията на комуникацията. Изучаването на мултимо-
дални феномени надхвърля лингвистичната експертиза и повече от две десетилетия тази 
проблематика бива интерпретирана интердисциплинарно в научната и научно-педагогиче-
ската литература в теоретични, описателни и методологически план. Използването на тек-
стове, включени в мултимодални образователни дискурси, въздейства върху преподаването и 
ученето на език и литература, както и върху развитието на познанието за обществото и 
света. Може да се обобщи отнапред, че аналитичното мислене върху учебната интеракция 
открива пред изследователя различни модалности (в частност нагласи) и различни модуси 
на изразяване – говорене (глас, артикулация, интонация, темпоритъм на речта), четене 
(текст, шрифт, оформление, обем), писане (семантизиране на интенция, структуриране на 
текст, оформление), слушане аудиокнига, музикален текст, дублаж във филм), визуализи-
ране (дву- и триизмерно създаване на изображение). Обучението по писане например може 
да се реконструира като процес на лексикално, синтактично, морфологично, пунктуационно, 
стилистично, графическо и пр. равнища, всяко от които възприемани като различен модус 
в конструирането и изразяването на смисъл. Комбинирането на тези модалности образува 
комплекс на всекидневните образователни дейности. Обогатяването на основополагащата 
функция на словото с различни други модуси на изразяване, като изображение (картина, ани-
мация), дигитални ресурси, видео и пр., разкрива широкомащабна картина, която може да 
свърже разбирането за мултимодалност и нейните приложения в образователната практика 
за развитие на компетентностите на XXI век.

Това са първоначалните основания, за да настояваме тук, че мултимодалността е 
позиция, в която теоретичните и действените аспекти на вербално и невербално изразя-
ване/комуникация образуват логически, риторически и практически системи или по-точно 
– комплекси на интеракция в училище, която се отнася в равнозначна степен към различни 
модуси – включени и превключвани в учебното общуване: на учителя, ученика, учебника, по-
мощната литература, екрана/дисплеите, (електронната) дъска и графиките върху нея, в 
урока, като оформящи съдържание в своето осъществяване. Това означава, че описваният 
като интерактивен урок всъщност образува мултимодален текст. 

Нека подчертаем, че настоящото изследване ще се съсредоточи в по-малка степен 
върху теоретичното осмисляне на мултимодалността и в по-голяма – върху някои от ос-
новните аспекти на адаптиране и потенциално прилагане на мултимодални текстове в 
различни аспекти от работата в културнообразователната област български език 
и литература. 

Писмото, като системата от знаци, която осигуряват представянето на речта 
като текст, възниква върху основата на определени ресурси (в широкия смисъл), като па-
метови следи, материална повърхност и инструменти за писане, които нарушават/оцве-
тяват тази повърхност чрез селективно поглъщане на светлината. Писмените текстове 
обаче не са единствената възможност за създаване, отправяне и разпространяване на съоб-
щения. Още повече че в съвременното разбиране понятието „текст“, за което ще стане 
дума по-нататък, обхваща всички форми на означаване с цел съобщение, интерпретация, 
манипулация и пр. Да не пропускаме и комуникативната функция на гласа – най-старото 
средство на общуване, свързано с концепта за човешкия вокализъм. Този „естествен“ ресурс 
също може да бъде структуриран/композиран и изпълнен като текст – звуков/музикален 
текст (a capella). Като естествен ресурс може да бъде възприето и окото, което придобива 
информация чрез улавяне и преработка на честотата и направлението на електромагнитно-
то излъчване, т.е. чрез анализ на светлината. Изобразителните и визуалните изкуства, ако 
се придържаме към задължителното разграничение, което обосновано се налага в последните 
десетилетия, също конструират текстове, за създаването на които си взаимодействат 

„Затуй, както малките деца учат от майките си най-напред по-нуждните и по-прос-
тите думи, тъй и ний кога ще учиме чужди язик трябва първо да научиме по-нуждните 
на тоя язик като прочит, писмо, произношение и др. И то е ясно, че тай като зафаниме, 
ставапаме по-основателно и можеме да достигниме истинното си намерение, щото за малко 
време да имаме готово по-нуждното за говоряне и писане вещество“ (Lekov, 1992: 186).

В съответствие с основните принципи и идеи, заложени в учебните програми, в които 
трайно се настанява обучението по чужд език, както и с образователните нужди „според 
сегашната потреба на нашите училища“ (Popov, 1870: III), през следващите две десетилетия 
се публикуват десетки пособия за изучаването на различни балкански и европейски езици – 
буквари, граматики, речници, разговорници, самоучители. Властващото мнение е, че чужди-
те езици (особено френският) благоприятстват за формирането на собствения ни книжовен 
език, защото познанието на чуждия език е средство за разширяване на общата филологиче-
ска и културна компетентност на българина (Guetova, 2005: 59). Този е доводът, който излага 
Стефан Попов в началните страници на своето помагало по френски език (1870): 

„Позната е вече ползата от изучаванието на Францускийт язик и в нашите училища. 
Освен другите ползи, които ний придобивами чрез познанието на този дипломатический и 
толкози разпространен язик, служи ни още за по лесно и по скорошно развитие на нашата 
книжевност“ (Popov, 1870: III). 

Същия аргумент изтъква и В. Берон в предисловието на „Първа българско-немска гра-
матика“ (1868). За него изучаването на чуждия език е не само запознаване с граматическите 
му правила, но и с чуждата култура, с „особено-свойственний дух“, който ще развие и обога-
ти българина в нравствено отношение и ще спомогне в „обогатяваньето на народната ни 
Писменност в разновидни отношения“ (Beron, 1868: XII).

Поглеждайки чуждия език от тази нова перспектива, според която преимуществата 
от владеенето му вече нямат нужда от доказване, книжовниците и преводачите от периода 
намират за основателно в своите предговори да наблегнат на конкретните практически 
и методически насоки и препоръки и към преподавателите по чужд език, и към учениците. 
През 60-те и 70-те години на ХIХ в. авторите на български чуждоезикови буквари извеждат 
на преден план обучението по произношение, в което успешно вплитат овладяването на 
техниките за четене и за правопис (Vesselinov, 2003: 474). Това е тактиката, на която се 
облягат разсъжденията на Анастасия Узунова в предговора на издадения от книжарницата 
на Хр. Г. Данов „Буквар за француский язик“ (1875). Тя подробно разяснява методиката на пре-
подаване, съобразена с целите, задачите и ученическата аудитория на конкретния учебник: 

„От първий още урок, ученикът трябва да напише буквите на дъската и да ги про-
чете с висок глас пред учителя, който строго внимава на произношението им. Учительт 
не трябва никога да дозволява на ученика да пропуска урок без да го напише на дъската, да 
го прочете с висок глас и в същето время да повтаря и правилата на преминалите уроци. 
Ученика, освен когато пише и чете уроци, пред учителя, трябва още и когато преговаря сам, 
да го преговаря с висок глас за да ся упражнява и улеснява язикът му. .... Едно от главните 
условия в изучаванието чуждите язици е да ся чете с висок глас. Да слушят ушите какво 
казват устата“ (Uzunova, 1875: IV). 

Същия подход следват и други книжовници като Васил Манчев (Manchev, 1868) и Нес-
тор Марков (Markov, 1875), за които правилното преподаване според специално представени-
те от тях наставления ще доведе до най-добри резултати при овладяването на чуждия език. 
Освен останалите ползи от това знание в последните предосвобожденски години се обръща 
внимание на факта, че изучаването на чужд език не само отваря вратите към културното 
общуване с Европа, но и спомага за социалното добруване на българите. Тази констатация се 
отнася най-вече за османския (както вече беше споменато) и за френския език, който се пре-
връща в един от езиците на документацията, на социалните и правните взаимоотношения 
и в този смисъл на институционалното общуване в самата османска държава (Guetova, 2005: 
59). Това становище споделя Н. Марков например в предговора на своята „Лексикологическа 
граматика за изучавание на французский язик и стил“  (1875):

„От Европейските язици, щото са въведени в нашите училища всякой знае, че фран-
цуский язик държи първо място едно по богатството си друго по леснотата си. Тия, които 
ся трудят да учят тоя язик, целта е или да се ползуват в научно отношение от богатата 
француска книжнина, или пък като добият и практическото да могат да влизат и занима-
ват различни служби в отечеството ни“ (Markov, 1875: ІІІ).

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 4.
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сложни системи от психични и когнитивни умения, както и различни материални и диги-
тални (произвеждащи виртуални образи) инструменти и начини за изразяване. 

В „Метафизика“ Аристотел прави принципно разграничение, чиято валидност не е 
въпрос на дискусия: „целта на теоретичното знание е истината, а тази на практическото 
знание е действието“ (Aristotle, 2017: 993b 20). И тъй като обучението е практическа дей-
ност върху теоретична основа, ние приемаме, че образователното действие по условие пред-
ставлява вариации на различни модалности – речеви, комуникативни, поведенчески. С други 
думи, правенето-на-неща в езиково - и литературнообразователен дискурс, освен словесните 
средства за общуване (модалности) се основава на мултимодални техники за разширяване 
на въздействието на вербалното общуване с други – аудио-визуални и електронни ресурси, 
като картини, звукозаписи, графики, диаграми, видео, филми, анимация, заснети театрал-
ни постановки или части от тях, радио, реклама. Всички те в различни моменти активно 
участват в мултимодално (пре)структуриране на учебната среда.

Един от авторите с най-задълбочени изследвания в областта на мултимодалност-
та, като комплекс от изразявани по определен начин въздействия в класната стая, е 
Гюнтер Крес. Смята се, че Крес е сред основателите на теорията за мултимодална-
та комуникация и социалната семиотика. През 2010 г. той изследва комуникацията във 
връзка с композирането на съобщение и посочва, че писането конструира други текстове 
(изображение, кино) и е социокултурно формиран ресурс за създаване на смисъл, който е в 
зависимост от условията на комуникацията, символите и ценностите на обществото и 
характеристиките на типа култура. Авторът търси онтологичните, социалните и семио-
тичните парамет ри на комуникаицята във връзка с различни модуси на изразяването, т.е. 
субективните идеи, оформени в съдържание, във връзка със съществуващите материални 
инструменти и конкретни социални действия. Модусите си взаимодействат в интегрирани 
системи, които се определят като мултимодални. Така те предават събщения, осигуряват 
достъпност и създават общи „картини“, в които словесен текст, видео, звуков образ и пр. се 
намират във взаимодействие и създават фигурите/текстовете на културата.

Той изследва връзката между комуникация, учене и идентичност и дава теоретична 
яснота на взаимодействието между език и мултимодалните артефакти – жестове, изоб-
ражения, звуци, оформление, осветление, пространство, цвят и форма, всеки със своите 
културно специфични значения. Крес отбелязва: „...модусът е съдържателен: той е оформен 
и има дълбоко онтологична и социална/историческа ориентация към обществото и култу-
рите, които са заложени във всеки знак. Модусът назовава налични материални средства, 
които са исторически оформени в социални действия“ (Kress, 2010: 114), с което ревизира 
разбирането, че езиковото общуване, четенето и писането са единствените възможности 
на учебната комуникация. 

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

като, както споменава Д. Веселинов, от всепризнат дипломатически език френският език 
се превръща в lingua franka в европейското езиково пространство, който открива пътя към 
познанието и постиженията на ХIХ в. (Vesselinov, 2003: 64).

През третата четвърт на ХІХ в., когато  борбата за независима българска църква е в 
своята финална фаза, а националното самосъзнание търси пътища за поли ти ческо освобож-
дение и създаване на независима българска държава, въпросът с присъст вието на османотур-
ския език в българската езиково-културна ситуация придобива нови измерения. Неслучайно 
през 60-те и 70-те години на ХIХ в. са издадени редица пома гала и учебници по османски и 
турски език, както и един турско-български речник. В разбиранията на част от общест-
вениците и книжовниците от този период владеенето на официалния език е предимство, 
благодарение на което българите могат да общуват с държавата, да представят своите 
проблеми и прошения, а от друга страна, открива възможност да участват във вътрешния 
живот на империята. Тази прагматична гледна точка към въпроса предоставя Нестор Мар-
ков в предисловието на своята „Граматика за турский язик“ (1871):

„ако наший народ има нужди за развивание в учебно отношение, то едната от тях е 
нуждата за изучванието на така наречений Османский язик. Ако сми, така да ся кажи, приз-
вани от времято и правителството на повисок степен за граждански живот, то голяма нуж-
да е да ся запознаим много по добре с тоя правителствен язик, на когото доброто изучвание 
изискат нашите лични и граждански интереси. Правил ното изучвание на тоя официялен язик 
още в училищата, ще ни повика да разгядами и разумееми законите дръжавни, споряд които 
трябва да ся съобразявами“ (Markov, 1871: 2). 

Няколко години по-късно същият Н. Марков в предговора на второто издание на грама-
тиката си, говорейки за ползата от изучаването турския език, поставя своите сънародници 
на „равни нога“ с останалите народи в империята и извежда формулата: „Ние, Българите, 
съотечественици с Турците, влад етелний народ в Османската държява, поставени на ряда 
за граждански живот (обществен живот – бел. моя, М. М.) меж ду другите народи в Турция“ 
(Markov, 1874: ІІІ). Изказвания като това, освен че сви детел стват за нарасналото национал-
но самочувствие и за завършване на проце сите на конструиране на българската нация в по-
следното десетилетие преди Осво божде нието, отразяват неизбежността на историческия 
момент, в който времето за поемане на поли тическа отговорност за държавно управление 
постепенно назрява.

В предисловията наред с въпроса за нуждата от изучаването на чужди езици като 
средство за цивилизоване на българина и повдигане на неговия социален и интелектуален 
статус намира място и въпросът за методиката и технологията на изучаване и пре-
подаване на чужд език – за начините, по които той се вписва не само в българската обра-
зователна система, но и в българската езикова реалност от 20-те – 70-те години на ХІХ в., 
в контекста и в съотношението с обучението на роден и по роден език. Една от водещите 
идеи в този процес, настанила се в общественото пространство още от първата половина 
на ХІХ век, е свързана с разбирането, че изучаването на чуждия език трябва да следва изу-
чаването на родния. През 1837 Р. Попович взема отношение по проблема, като констатира: 

„Обаче нинешни някои си ревнители думат,  че първо треба един юноша да са научи 
отеческият и поместният свой язик, па после да са учи други язици“ (Lekov, 1992: 74). 

Подобно е становището и на Ив. Богоров: 
„Още са помъчихме и я гудихме на един такъв начин, какъвто да бъде слицена с редът 

чюждостранни словници, че като научи нея первом едно дете, сетне да му е лесно изучванье-
то на други чюжди язици“ (Bogorov, 1848: 1). 

Представата, че владеенето на граматиката на родния език е задължителна предпос-
тавка за успешното изучаване на чужд език, се налага във филологическите и педагогическите 
разбирания до средата на века (Valchev, 2008: 129). Това разбиране е напълно в унисон с търсе-
нията на едно време, в което на бял свят се появяват първите граматики – по същността 
си не само учебни помагала, но и описания на един език, на който тепърва му предстои да бъде 
окончателно кодифициран и стандартизиран. В тази си функция те се явяват като инстру-
менти за защита и утвърждаване на родния език, като документи за порасналия му престиж 
и за осъзнатото му значение като средство за национално сплотяване и идентификация. За 
българските строители и ревнители на новия книжовен език неговото устройството и „обла-
городяването“ му се превръщат в първостепенна грижа, т. е. в ценностната скала изгражда-
щият се национален език заема водещо положение в сравнение с чуждия.

През третата четвърт на ХІХ в. се утвърждава мнението за утилитарната стой-
ност от познаването и владеенето на чужди езици. Ето защо в предисловията на учебни-
ците и речниците по чужд език все по-често се обръща внимание на самата технология на 
преподаването и съответно усвояването му. Върху този проблем разсъждава И. Найденов 
например. В предговора на издадения в Цариград „Францушко-български разговорник” (1858) 
той описва изучаването на чуждия език като поредица от постепенни стъпки, вследствие 
на които се надгражда знание:
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Всеизвестен е фактът, че на битово ниво възрожден-
ският човек е многоезичен (in: Nikolova, 2004; Videnov, 2005 
etc.). Поставен в балканския контекст на една мултикул-
турна империя без географски граници между отделните 
езици и народи, той участва в една сложна и специфична 
комуникативна ситуация, в която се включват и гръцкият, 
и турският език. С напредването на ХІХ век и задълбочава-
нето на модернизационните процеси, с постепенното от-
варяне на хоризонтите, които бавно довеждат до промяна 
на перспективите и стремеж към следване на европейския 
пример, назрява моментът за теоретизиране или най-мал-
кото за обосноваване на необходимостта и практическата 
полза от изучаването на чужди езици и от въвеждането им 
в българската образователна система.

Във възрожденските предисловия дискусиите около 
този проблем започват още в началните десетилетия на 
ХІХ век със спора около мястото на гръцкия език в бъл-
гарското образование и въпросите, свързани с чистотата 
на езика и отстраняването на гледаните вече като не-
престижни турски и разговорни гръцки думи. За гръцките 
възпитаници като Неофит Рилски, К. Фотинов и Р. Попо-
вич или за основателя на първото елино-българско учили-
ще Ем. Васкидович просвещението на българите задължи-
телно е свързано с елинската култура и гръцкия език. За 
тях именно гръцкият език е проводник на настъпващото 
ново и посредник за навлизането в тъй желания образо-
ван свят. Както казва Попович в предговора на своята 
„Христоития“:

„Греческио треба (...) да дои и пои сегишните и послед-
ните млади отрасли с пресладкото си млеко, както е поило 
преди толкова векове и нейните си странни толкова езикци 
и племена, и да бъде един изряден учител и наставник, как-

то е учил и наставлявал донине и всегда всичките просвете-
ни народи” (Lekov, 1992: 76). 

Преобразуванията, настъпили в обществения и ико-
номическия живот след Кримската война (1853 – 1856), от-
криването на множество светски училища и увеличаването 
на броя на образованите хора променят предпочитанията 
на българската общественост по отношение на изучавани-
те чужди езици. Гръцкият език е изгубил своята тежест и 
българските любослови с възторг установяват факта, че в 
„тая епоха гръцкият язик намери за пръв съперник българ-
ския язик и тъй хвана да изгубва важността си и да ся са-
баря сам от себе си“ (Veliev, 1860: 3). През втората половина 
на ХІХ в. погледът на българина е излязъл извън пределите 
на Балканите, а новата културно-езикова ситуация променя 
приоритетите. Ето защо изучаването на чужди езици се 
разглежда като най-краткия път към Европа. Тези процеси 
отбелязва А. Пастори в предговора на своята българо-ита-
лианска граматика (1862):

„Когато захващах нареждането на тая „Българско-
италиянска граматика предвиждах слабостта си, но като 
видях изведнъж и ревността на блъгарский народ към про-
свещението си, мислях, че не ща сбъркам, ако му поклона 
(посветя – бел. моя, М. М.) една кратка книга, която да му 
показва един краток път, чрез който да дойде един стра-
нен език, праведно наречен „хубавата сестра“ на французкий 
язик, а това е италиянский язик“ (Lekov, 1992: 226). 

Основният фактор при избора на чуждия език задъл-
жително се явява престижното положение, което той заема 
в останалите страни. Прагматизмът е предостъпил мяс-
тото си на авторитетността. П. Оджаков визира ситуа-
цията в предговора на своето „Практическо наставление в 
френский язик“ от 1863 г. по следния начин: 

„Френский язик е сега начело в Европа и почти в целий 
свет. Нашити младежи, къту от сами себе си познаха, че е 
нужно изучаването на тойзи общодипломатически язик, та 
затова са впуснаха по възможността си да му станат при-
тежатели“ (Lekov, 1992: 241). 

През същата година Ив. Чорапчиев и В. Марков изра-
зяват аналогично схващане по отношение на френския език 
в техния самоучител „Скороучящий французин или Сигурен 
и лесен учител, чрез когото един чловек да може за малко 
време да са научи да говори, да пише и да чете французски“ 
(1863):

„Французкий язик, който днес е повече приял общо вли-
яние в цяла Европа и ся почита като един най-политически 
език, същото почти влияние полегка-легка почна да ся раж-
да и по нашити страни. Затова като познаваме нуждата, 
която имат нашите младежи от леснотията в изучаването 
му, помисляхме, че колко-годе щем ги улесним с тоя наш 
твърде малък трудец“ (Lekov, 1992: 242). 

От една страна, подобни възгледи и оценки свиде-
телстват за високите цели, които се поставят пред бъл-
гарското образование, за да бъде то адекватно както на 
собствената социокултурна действителност, така и на из-
искванията за съотносимост с европейските тенденции. От 
друга страна, те документират процесите в развоя на кни-
жовния език и неговото функционално разслоение. В случая 
френският език, освен като „най-политически“ и „общодипло-
матически език“, е осъзнаван като необходим инструмент в 
междукултурната комуникация на надежедневно ниво, като 
носител на новия европейски дух – онзи интелектуален и 
културен компонент на образования европейски гражданин, 
с когото българинът се сравнява и се стреми да се асоци-
ира (Vesselinov, 2003: 64). Този факт никак не е случаен, тъй 
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Изучаването на чужди езици  
през Възраждането“

Мария Мицкова 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Всеизвестен е фактът, че на битово ниво възрожден-
ският човек е многоезичен (in: Nikolova, 2004; Videnov, 2005 
etc.). Поставен в балканския контекст на една мултикул-
турна империя без географски граници между отделните 
езици и народи, той участва в една сложна и специфична 
комуникативна ситуация, в която се включват и гръцкият, 
и турският език. С напредването на ХІХ век и задълбочава-
нето на модернизационните процеси, с постепенното от-
варяне на хоризонтите, които бавно довеждат до промяна 
на перспективите и стремеж към следване на европейския 
пример, назрява моментът за теоретизиране или най-мал-
кото за обосноваване на необходимостта и практическата 
полза от изучаването на чужди езици и от въвеждането им 
в българската образователна система.

Във възрожденските предисловия дискусиите около 
този проблем започват още в началните десетилетия на 
ХІХ век със спора около мястото на гръцкия език в бъл-
гарското образование и въпросите, свързани с чистотата 
на езика и отстраняването на гледаните вече като не-
престижни турски и разговорни гръцки думи. За гръцките 
възпитаници като Неофит Рилски, К. Фотинов и Р. Попо-
вич или за основателя на първото елино-българско учили-
ще Ем. Васкидович просвещението на българите задължи-
телно е свързано с елинската култура и гръцкия език. За 
тях именно гръцкият език е проводник на настъпващото 
ново и посредник за навлизането в тъй желания образо-
ван свят. Както казва Попович в предговора на своята 
„Христоития“:

„Греческио треба (...) да дои и пои сегишните и послед-
ните млади отрасли с пресладкото си млеко, както е поило 
преди толкова векове и нейните си странни толкова езикци 
и племена, и да бъде един изряден учител и наставник, как-

то е учил и наставлявал донине и всегда всичките просвете-
ни народи” (Lekov, 1992: 76). 

Преобразуванията, настъпили в обществения и ико-
номическия живот след Кримската война (1853 – 1856), от-
криването на множество светски училища и увеличаването 
на броя на образованите хора променят предпочитанията 
на българската общественост по отношение на изучавани-
те чужди езици. Гръцкият език е изгубил своята тежест и 
българските любослови с възторг установяват факта, че в 
„тая епоха гръцкият язик намери за пръв съперник българ-
ския язик и тъй хвана да изгубва важността си и да ся са-
баря сам от себе си“ (Veliev, 1860: 3). През втората половина 
на ХІХ в. погледът на българина е излязъл извън пределите 
на Балканите, а новата културно-езикова ситуация променя 
приоритетите. Ето защо изучаването на чужди езици се 
разглежда като най-краткия път към Европа. Тези процеси 
отбелязва А. Пастори в предговора на своята българо-ита-
лианска граматика (1862):

„Когато захващах нареждането на тая „Българско-
италиянска граматика предвиждах слабостта си, но като 
видях изведнъж и ревността на блъгарский народ към про-
свещението си, мислях, че не ща сбъркам, ако му поклона 
(посветя – бел. моя, М. М.) една кратка книга, която да му 
показва един краток път, чрез който да дойде един стра-
нен език, праведно наречен „хубавата сестра“ на французкий 
язик, а това е италиянский язик“ (Lekov, 1992: 226). 

Основният фактор при избора на чуждия език задъл-
жително се явява престижното положение, което той заема 
в останалите страни. Прагматизмът е предостъпил мяс-
тото си на авторитетността. П. Оджаков визира ситуа-
цията в предговора на своето „Практическо наставление в 
френский язик“ от 1863 г. по следния начин: 

„Френский язик е сега начело в Европа и почти в целий 
свет. Нашити младежи, къту от сами себе си познаха, че е 
нужно изучаването на тойзи общодипломатически язик, та 
затова са впуснаха по възможността си да му станат при-
тежатели“ (Lekov, 1992: 241). 

През същата година Ив. Чорапчиев и В. Марков изра-
зяват аналогично схващане по отношение на френския език 
в техния самоучител „Скороучящий французин или Сигурен 
и лесен учител, чрез когото един чловек да може за малко 
време да са научи да говори, да пише и да чете французски“ 
(1863):

„Французкий язик, който днес е повече приял общо вли-
яние в цяла Европа и ся почита като един най-политически 
език, същото почти влияние полегка-легка почна да ся раж-
да и по нашити страни. Затова като познаваме нуждата, 
която имат нашите младежи от леснотията в изучаването 
му, помисляхме, че колко-годе щем ги улесним с тоя наш 
твърде малък трудец“ (Lekov, 1992: 242). 

От една страна, подобни възгледи и оценки свиде-
телстват за високите цели, които се поставят пред бъл-
гарското образование, за да бъде то адекватно както на 
собствената социокултурна действителност, така и на из-
искванията за съотносимост с европейските тенденции. От 
друга страна, те документират процесите в развоя на кни-
жовния език и неговото функционално разслоение. В случая 
френският език, освен като „най-политически“ и „общодипло-
матически език“, е осъзнаван като необходим инструмент в 
междукултурната комуникация на надежедневно ниво, като 
носител на новия европейски дух – онзи интелектуален и 
културен компонент на образования европейски гражданин, 
с когото българинът се сравнява и се стреми да се асоци-
ира (Vesselinov, 2003: 64). Този факт никак не е случаен, тъй 
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сложни системи от психични и когнитивни умения, както и различни материални и диги-
тални (произвеждащи виртуални образи) инструменти и начини за изразяване. 

В „Метафизика“ Аристотел прави принципно разграничение, чиято валидност не е 
въпрос на дискусия: „целта на теоретичното знание е истината, а тази на практическото 
знание е действието“ (Aristotle, 2017: 993b 20). И тъй като обучението е практическа дей-
ност върху теоретична основа, ние приемаме, че образователното действие по условие пред-
ставлява вариации на различни модалности – речеви, комуникативни, поведенчески. С други 
думи, правенето-на-неща в езиково - и литературнообразователен дискурс, освен словесните 
средства за общуване (модалности) се основава на мултимодални техники за разширяване 
на въздействието на вербалното общуване с други – аудио-визуални и електронни ресурси, 
като картини, звукозаписи, графики, диаграми, видео, филми, анимация, заснети театрал-
ни постановки или части от тях, радио, реклама. Всички те в различни моменти активно 
участват в мултимодално (пре)структуриране на учебната среда.

Един от авторите с най-задълбочени изследвания в областта на мултимодалност-
та, като комплекс от изразявани по определен начин въздействия в класната стая, е 
Гюнтер Крес. Смята се, че Крес е сред основателите на теорията за мултимодална-
та комуникация и социалната семиотика. През 2010 г. той изследва комуникацията във 
връзка с композирането на съобщение и посочва, че писането конструира други текстове 
(изображение, кино) и е социокултурно формиран ресурс за създаване на смисъл, който е в 
зависимост от условията на комуникацията, символите и ценностите на обществото и 
характеристиките на типа култура. Авторът търси онтологичните, социалните и семио-
тичните парамет ри на комуникаицята във връзка с различни модуси на изразяването, т.е. 
субективните идеи, оформени в съдържание, във връзка със съществуващите материални 
инструменти и конкретни социални действия. Модусите си взаимодействат в интегрирани 
системи, които се определят като мултимодални. Така те предават събщения, осигуряват 
достъпност и създават общи „картини“, в които словесен текст, видео, звуков образ и пр. се 
намират във взаимодействие и създават фигурите/текстовете на културата.

Той изследва връзката между комуникация, учене и идентичност и дава теоретична 
яснота на взаимодействието между език и мултимодалните артефакти – жестове, изоб-
ражения, звуци, оформление, осветление, пространство, цвят и форма, всеки със своите 
културно специфични значения. Крес отбелязва: „...модусът е съдържателен: той е оформен 
и има дълбоко онтологична и социална/историческа ориентация към обществото и култу-
рите, които са заложени във всеки знак. Модусът назовава налични материални средства, 
които са исторически оформени в социални действия“ (Kress, 2010: 114), с което ревизира 
разбирането, че езиковото общуване, четенето и писането са единствените възможности 
на учебната комуникация. 

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

като, както споменава Д. Веселинов, от всепризнат дипломатически език френският език 
се превръща в lingua franka в европейското езиково пространство, който открива пътя към 
познанието и постиженията на ХIХ в. (Vesselinov, 2003: 64).

През третата четвърт на ХІХ в., когато  борбата за независима българска църква е в 
своята финална фаза, а националното самосъзнание търси пътища за поли ти ческо освобож-
дение и създаване на независима българска държава, въпросът с присъст вието на османотур-
ския език в българската езиково-културна ситуация придобива нови измерения. Неслучайно 
през 60-те и 70-те години на ХIХ в. са издадени редица пома гала и учебници по османски и 
турски език, както и един турско-български речник. В разбиранията на част от общест-
вениците и книжовниците от този период владеенето на официалния език е предимство, 
благодарение на което българите могат да общуват с държавата, да представят своите 
проблеми и прошения, а от друга страна, открива възможност да участват във вътрешния 
живот на империята. Тази прагматична гледна точка към въпроса предоставя Нестор Мар-
ков в предисловието на своята „Граматика за турский язик“ (1871):

„ако наший народ има нужди за развивание в учебно отношение, то едната от тях е 
нуждата за изучванието на така наречений Османский язик. Ако сми, така да ся кажи, приз-
вани от времято и правителството на повисок степен за граждански живот, то голяма нуж-
да е да ся запознаим много по добре с тоя правителствен язик, на когото доброто изучвание 
изискат нашите лични и граждански интереси. Правил ното изучвание на тоя официялен язик 
още в училищата, ще ни повика да разгядами и разумееми законите дръжавни, споряд които 
трябва да ся съобразявами“ (Markov, 1871: 2). 

Няколко години по-късно същият Н. Марков в предговора на второто издание на грама-
тиката си, говорейки за ползата от изучаването турския език, поставя своите сънародници 
на „равни нога“ с останалите народи в империята и извежда формулата: „Ние, Българите, 
съотечественици с Турците, влад етелний народ в Османската държява, поставени на ряда 
за граждански живот (обществен живот – бел. моя, М. М.) меж ду другите народи в Турция“ 
(Markov, 1874: ІІІ). Изказвания като това, освен че сви детел стват за нарасналото национал-
но самочувствие и за завършване на проце сите на конструиране на българската нация в по-
следното десетилетие преди Осво божде нието, отразяват неизбежността на историческия 
момент, в който времето за поемане на поли тическа отговорност за държавно управление 
постепенно назрява.

В предисловията наред с въпроса за нуждата от изучаването на чужди езици като 
средство за цивилизоване на българина и повдигане на неговия социален и интелектуален 
статус намира място и въпросът за методиката и технологията на изучаване и пре-
подаване на чужд език – за начините, по които той се вписва не само в българската обра-
зователна система, но и в българската езикова реалност от 20-те – 70-те години на ХІХ в., 
в контекста и в съотношението с обучението на роден и по роден език. Една от водещите 
идеи в този процес, настанила се в общественото пространство още от първата половина 
на ХІХ век, е свързана с разбирането, че изучаването на чуждия език трябва да следва изу-
чаването на родния. През 1837 Р. Попович взема отношение по проблема, като констатира: 

„Обаче нинешни някои си ревнители думат,  че първо треба един юноша да са научи 
отеческият и поместният свой язик, па после да са учи други язици“ (Lekov, 1992: 74). 

Подобно е становището и на Ив. Богоров: 
„Още са помъчихме и я гудихме на един такъв начин, какъвто да бъде слицена с редът 

чюждостранни словници, че като научи нея первом едно дете, сетне да му е лесно изучванье-
то на други чюжди язици“ (Bogorov, 1848: 1). 

Представата, че владеенето на граматиката на родния език е задължителна предпос-
тавка за успешното изучаване на чужд език, се налага във филологическите и педагогическите 
разбирания до средата на века (Valchev, 2008: 129). Това разбиране е напълно в унисон с търсе-
нията на едно време, в което на бял свят се появяват първите граматики – по същността 
си не само учебни помагала, но и описания на един език, на който тепърва му предстои да бъде 
окончателно кодифициран и стандартизиран. В тази си функция те се явяват като инстру-
менти за защита и утвърждаване на родния език, като документи за порасналия му престиж 
и за осъзнатото му значение като средство за национално сплотяване и идентификация. За 
българските строители и ревнители на новия книжовен език неговото устройството и „обла-
городяването“ му се превръщат в първостепенна грижа, т. е. в ценностната скала изгражда-
щият се национален език заема водещо положение в сравнение с чуждия.

През третата четвърт на ХІХ в. се утвърждава мнението за утилитарната стой-
ност от познаването и владеенето на чужди езици. Ето защо в предисловията на учебни-
ците и речниците по чужд език все по-често се обръща внимание на самата технология на 
преподаването и съответно усвояването му. Върху този проблем разсъждава И. Найденов 
например. В предговора на издадения в Цариград „Францушко-български разговорник” (1858) 
той описва изучаването на чуждия език като поредица от постепенни стъпки, вследствие 
на които се надгражда знание:
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по-ефективен от това, което е..., трябва да използваме помощта на други семиотични сис-
теми“ (Eco, 1993: 207).  

Както стана видно, за изясняване на обхвата на понятието мултимодалност и 
неговите употреби, както и прилагането му, е необходимо съгласуване на няколко ме-
тодологически основания – лингвистични (лингвистична прагматика и лингводидактика), 
литературна теория, философия и логика (модална логика), граматика и риторика, както 
и теориите за отношението човек – компютър и компютър – човек. Съвременното учи-
лище в България от поне две десетилетия включва мултиграмотността (multiliteracy) в 
един широк регистър от ключови компетентности. Това понятие се отнася към понятия 
като интерактивна грамотност, дигитална грамотност, интерперсонална грамотност 
с обекти като паметници, фешън, социални мрежи, пътни знаци и пр. С други думи, кон-
статацията, направена преди десетилетие и половина, че грамотността не може да бъде 
откъсната от своя социален контекст, означава да се признае, че в днешно време „грамот-
ността почти неизменно включва четене на писмени текстове във връзка с други знакови 
системи“ (Duncum, 2011: 255).

Такава ще е нашата позиция към въпроса за мултимодалността (multimodality). Той е 
ключов в невербалната семиотика и теорията на комуникацията. Изучаването на мултимо-
дални феномени надхвърля лингвистичната експертиза и повече от две десетилетия тази 
проблематика бива интерпретирана интердисциплинарно в научната и научно-педагогиче-
ската литература в теоретични, описателни и методологически план. Използването на тек-
стове, включени в мултимодални образователни дискурси, въздейства върху преподаването и 
ученето на език и литература, както и върху развитието на познанието за обществото и 
света. Може да се обобщи отнапред, че аналитичното мислене върху учебната интеракция 
открива пред изследователя различни модалности (в частност нагласи) и различни модуси 
на изразяване – говорене (глас, артикулация, интонация, темпоритъм на речта), четене 
(текст, шрифт, оформление, обем), писане (семантизиране на интенция, структуриране на 
текст, оформление), слушане аудиокнига, музикален текст, дублаж във филм), визуализи-
ране (дву- и триизмерно създаване на изображение). Обучението по писане например може 
да се реконструира като процес на лексикално, синтактично, морфологично, пунктуационно, 
стилистично, графическо и пр. равнища, всяко от които възприемани като различен модус 
в конструирането и изразяването на смисъл. Комбинирането на тези модалности образува 
комплекс на всекидневните образователни дейности. Обогатяването на основополагащата 
функция на словото с различни други модуси на изразяване, като изображение (картина, ани-
мация), дигитални ресурси, видео и пр., разкрива широкомащабна картина, която може да 
свърже разбирането за мултимодалност и нейните приложения в образователната практика 
за развитие на компетентностите на XXI век.

Това са първоначалните основания, за да настояваме тук, че мултимодалността е 
позиция, в която теоретичните и действените аспекти на вербално и невербално изразя-
ване/комуникация образуват логически, риторически и практически системи или по-точно 
– комплекси на интеракция в училище, която се отнася в равнозначна степен към различни 
модуси – включени и превключвани в учебното общуване: на учителя, ученика, учебника, по-
мощната литература, екрана/дисплеите, (електронната) дъска и графиките върху нея, в 
урока, като оформящи съдържание в своето осъществяване. Това означава, че описваният 
като интерактивен урок всъщност образува мултимодален текст. 

Нека подчертаем, че настоящото изследване ще се съсредоточи в по-малка степен 
върху теоретичното осмисляне на мултимодалността и в по-голяма – върху някои от ос-
новните аспекти на адаптиране и потенциално прилагане на мултимодални текстове в 
различни аспекти от работата в културнообразователната област български език 
и литература. 

Писмото, като системата от знаци, която осигуряват представянето на речта 
като текст, възниква върху основата на определени ресурси (в широкия смисъл), като па-
метови следи, материална повърхност и инструменти за писане, които нарушават/оцве-
тяват тази повърхност чрез селективно поглъщане на светлината. Писмените текстове 
обаче не са единствената възможност за създаване, отправяне и разпространяване на съоб-
щения. Още повече че в съвременното разбиране понятието „текст“, за което ще стане 
дума по-нататък, обхваща всички форми на означаване с цел съобщение, интерпретация, 
манипулация и пр. Да не пропускаме и комуникативната функция на гласа – най-старото 
средство на общуване, свързано с концепта за човешкия вокализъм. Този „естествен“ ресурс 
също може да бъде структуриран/композиран и изпълнен като текст – звуков/музикален 
текст (a capella). Като естествен ресурс може да бъде възприето и окото, което придобива 
информация чрез улавяне и преработка на честотата и направлението на електромагнитно-
то излъчване, т.е. чрез анализ на светлината. Изобразителните и визуалните изкуства, ако 
се придържаме към задължителното разграничение, което обосновано се налага в последните 
десетилетия, също конструират текстове, за създаването на които си взаимодействат 

„Затуй, както малките деца учат от майките си най-напред по-нуждните и по-прос-
тите думи, тъй и ний кога ще учиме чужди язик трябва първо да научиме по-нуждните 
на тоя язик като прочит, писмо, произношение и др. И то е ясно, че тай като зафаниме, 
ставапаме по-основателно и можеме да достигниме истинното си намерение, щото за малко 
време да имаме готово по-нуждното за говоряне и писане вещество“ (Lekov, 1992: 186).

В съответствие с основните принципи и идеи, заложени в учебните програми, в които 
трайно се настанява обучението по чужд език, както и с образователните нужди „според 
сегашната потреба на нашите училища“ (Popov, 1870: III), през следващите две десетилетия 
се публикуват десетки пособия за изучаването на различни балкански и европейски езици – 
буквари, граматики, речници, разговорници, самоучители. Властващото мнение е, че чужди-
те езици (особено френският) благоприятстват за формирането на собствения ни книжовен 
език, защото познанието на чуждия език е средство за разширяване на общата филологиче-
ска и културна компетентност на българина (Guetova, 2005: 59). Този е доводът, който излага 
Стефан Попов в началните страници на своето помагало по френски език (1870): 

„Позната е вече ползата от изучаванието на Францускийт язик и в нашите училища. 
Освен другите ползи, които ний придобивами чрез познанието на този дипломатический и 
толкози разпространен язик, служи ни още за по лесно и по скорошно развитие на нашата 
книжевност“ (Popov, 1870: III). 

Същия аргумент изтъква и В. Берон в предисловието на „Първа българско-немска гра-
матика“ (1868). За него изучаването на чуждия език е не само запознаване с граматическите 
му правила, но и с чуждата култура, с „особено-свойственний дух“, който ще развие и обога-
ти българина в нравствено отношение и ще спомогне в „обогатяваньето на народната ни 
Писменност в разновидни отношения“ (Beron, 1868: XII).

Поглеждайки чуждия език от тази нова перспектива, според която преимуществата 
от владеенето му вече нямат нужда от доказване, книжовниците и преводачите от периода 
намират за основателно в своите предговори да наблегнат на конкретните практически 
и методически насоки и препоръки и към преподавателите по чужд език, и към учениците. 
През 60-те и 70-те години на ХIХ в. авторите на български чуждоезикови буквари извеждат 
на преден план обучението по произношение, в което успешно вплитат овладяването на 
техниките за четене и за правопис (Vesselinov, 2003: 474). Това е тактиката, на която се 
облягат разсъжденията на Анастасия Узунова в предговора на издадения от книжарницата 
на Хр. Г. Данов „Буквар за француский язик“ (1875). Тя подробно разяснява методиката на пре-
подаване, съобразена с целите, задачите и ученическата аудитория на конкретния учебник: 

„От първий още урок, ученикът трябва да напише буквите на дъската и да ги про-
чете с висок глас пред учителя, който строго внимава на произношението им. Учительт 
не трябва никога да дозволява на ученика да пропуска урок без да го напише на дъската, да 
го прочете с висок глас и в същето время да повтаря и правилата на преминалите уроци. 
Ученика, освен когато пише и чете уроци, пред учителя, трябва още и когато преговаря сам, 
да го преговаря с висок глас за да ся упражнява и улеснява язикът му. .... Едно от главните 
условия в изучаванието чуждите язици е да ся чете с висок глас. Да слушят ушите какво 
казват устата“ (Uzunova, 1875: IV). 

Същия подход следват и други книжовници като Васил Манчев (Manchev, 1868) и Нес-
тор Марков (Markov, 1875), за които правилното преподаване според специално представени-
те от тях наставления ще доведе до най-добри резултати при овладяването на чуждия език. 
Освен останалите ползи от това знание в последните предосвобожденски години се обръща 
внимание на факта, че изучаването на чужд език не само отваря вратите към културното 
общуване с Европа, но и спомага за социалното добруване на българите. Тази констатация се 
отнася най-вече за османския (както вече беше споменато) и за френския език, който се пре-
връща в един от езиците на документацията, на социалните и правните взаимоотношения 
и в този смисъл на институционалното общуване в самата османска държава (Guetova, 2005: 
59). Това становище споделя Н. Марков например в предговора на своята „Лексикологическа 
граматика за изучавание на французский язик и стил“  (1875):

„От Европейските язици, щото са въведени в нашите училища всякой знае, че фран-
цуский язик държи първо място едно по богатството си друго по леснотата си. Тия, които 
ся трудят да учят тоя язик, целта е или да се ползуват в научно отношение от богатата 
француска книжнина, или пък като добият и практическото да могат да влизат и занима-
ват различни служби в отечеството ни“ (Markov, 1875: ІІІ).

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 4.
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Заглавието е на реуудакцията

ния, мисълта се изразява в изречението по сетивновъзприемаем начин. Витгенщайн приема 
изречението като основа на езиковото общуване. Тук ще допълним, че речта (sprache, speech) 
или речевият акт, който се основава върху някаква интенция, се разбира като конструира
на от модални вариации на изразяване, които имат за синтактична граница, изречението.

Нека ни бъде позволена още една ретроспекция – към Джон Остин (1962), който раз
вива теорията за речевите актове (речевата дейност) по следния начин. Той обосновава, че 
съществуват няколко вида речеви актове, които биват:

– локутивни (пропозиция, какво се казва): питане/отговаряне, осведомяване, намере
ние/решение, принуда, уговаряне/обжалване;

– иллокутивни (цел на изказването, какво правя, казвайки; какво е значението): инфор
миране/похвала, нареждане/оценка, предупреждаване;

– перлокутивни (какъв е ефектът на казаното): убеждаване/скланяне, учудване/под
веждане.

Остин обосновава и концепта „перформатив“, който се отнася към факта, че опре
делени изказвания, съответни на определени обстоятелства, са действия и участват в 
конструирането на действителното и/или го променят. Той приема, че „сериозността на 
думите се състои в това те да се произнасят само като външен и видим белег […] на вътре
шен и духовен акт, [като] в много случаи външното произнасяне е описание, истинно или не-
истинно, на осъществено вътрешно действие“ (Austin, 1996: 19 – 20). Концептът „речев акт“, 
от своя страна, няма само лингвистична и философска употреба, а навлиза и в приложната 
сфера на обучението по роден език и литература. Съгласно с теорията на речевите актове 
перлокутивните актове представят въздействието на устното или писменото изказване 
върху реципиента (ученика) с възможните последствия/ефекти от този акт – с други думи, 
така може да се опише конструирането на методическо изказване като взаимодействие, 
което цели определен (зададен и постижим) педагогически, образователен ефект. 

Видно е, че в опита да свържем разбирането за езика като органон за конструиране 
на съзнанието и възприемайки след Сосюр дихотомията на langue (знаков код) и parole (реч, 
осъществяване на този код), както и на различните модалности за вербално и невербално 
изразяване, може да достигнем до разбирането за успоредени форми в различните аспекти 
на социална реализация на човека: преди всичко като речева дейност в динамично отношение 
и като текст в статично/фиксирано отношение.

Навлизайки в такава дискретна дълбочина, теорията на речевите актове в когнити
вен и прагматичен аспект всъщност развива разбирането за комуникация, доколкото рече
вият акт е невъзможен без адресат, без (символично) споделяне с другия, с други думи – без 
ситуация на взаимодействие. Ако проследим мислено обектните импликации на тези идеи, 
ще установим, че теорията логически (нейните създатели все пак са логици) възхожда от 
изучаване на езика като формална парадигма към изясняване на функционални и прагматич
ни аспекти в употребата на езиковите знаци, при което именно функционалната прагма
тика става рамка, която определя смисъла и значенията на изказването, на изречението. 
Преминаването от схващането за езика като система към функционалното разбиране за 
речевата дейност и нейните дискурсивни продукти извежда модалностите на говорещия, 
слушащия/пишещия и четящия на словесно равнище, а чрез тяхното взаимодействие – към 
разбиране за „намесата“ на различни модуси, подчинени на други „правила“ на изразяване и 
оформяне на съдържание – визуални, пластични, виртуални, графически и пр., на естетиче
ско и социокултурно равнище. 

В същото време обаче следва да се държи под внимание още едно методологическо съоб
ражение – да, словесният език е първична моделираща система, от която израстват езици
те на други (вторични) моделиращи системи. В „Тезиси към проблема „Изкуството в порядъ
ка на моделиращите системи“ Лотман пояснява, че „системите, основани върху естествен 
език и които придобиват допълнителни свръхструктури, създаващи езици от втора степен, 
за удобство ще се наричат вторични моделиращи системи. Изкуството ще се разглежда в 
порядъка на вторичните моделиращи системи“ (Lotman, 1967). Вторичните моделиращи сис
теми „са структури, в чиято основа лежи естественият език. Но впоследствие системата 
получава допълнителна структура от идеологически, етически, художествен или някакъв 
друг тип. Значенията на тази вторична система могат да се образуват и по принципите 
на естествените езици, и по начините на останалите семиотични системи“ (Lotman, 1992: 
354 – 355). Това, от една страна, води към разбирането за „тоталната изразимост“ на сло
весния език, която се дължи на „голямата му артикулационна и комбинационна гъвкавост“ 
(Eco, 1993: 205), което го превръща в универсално „оръжие“ на превода между семиотичните 
системи. 

Именно тук възниква едно възражение, с което е редно да се съобразяваме: „вярно е, 
че голяма част (к. авт. – УЕ) от съдържанията, изразени от несловесни единици, могат 
да бъдат изразени и от словесни единици; но вярно е също така, че изразени от сложни 
несловесни единици, не могат (к. мой – ВА) да бъдат изразени от няколко словесни единици 
освен посредством неопределени и неясни приближения“ (Eco, 1993: 205). Еко уточнява още: 
„...въпреки че говоримият език е найефективният семиотичен способ, [но] за да стане още 

Откъс от „Cloud Technologies Implementation 
in Secondary Education“

Lyubka Slavova 
Kosta Garov
Plovdiv University “Paisii Hilendarski” (Bulgaria)

1. Introduction
The rapid development of Information and Communica

tion Technologies (ICT) and their widespread application in 
practice requires the absorption of new knowledge, skills and 
competencies for work in an information environment. It is 
considered that for a successful business development, young 
people need to learn and successfully use and develop new 
digital technologies. In modern economies, the deployment of 
the socalled “cloud” technology is one of the signs of integrat
ing digital technology into business. In order to prepare young 
people for the use of cloud technologies, they need to be imple
mented in schools. The use of cloud technologies in education 
can lead to the following positive results:

– allows the learning process to run wherever there is 
Internet and a device for access to information and learning 
resources;

– facilitates teamwork for students, teachers and em
ployees;

– enables online collaboration regardless of the team 
members’ location;

– provides for the rapid and secure exchange of infor
mation and documents;

– reduces the use of paper in the performance of admin
istrative processes;

– each participant is electronically identified with his/
her profile in a specific process;

– the information is protected according to the require
ments of the General Data Protection Regulation (European 
Union Regulation).

In the first section of this article, “Cloud Technologies”, 
we look at the emergence and nature of these technologies. In 
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действие. В речево и комуникативно отношение това е отношението между адресант и ад-
ресат, които използват общ код (език) в определен контекст за установяване на „физически 
и психологически контакт“ и предаване на съобщение при наличието на определими фонови 
условия (Jakobson, 1960: 198). Тази представа може да се разшири с разбирането за наличие 
на символна и споделима граница (interface), т.е. „мястото, където независими и несвързани 
системи се срещат и взаимодействат или комуникират помежду си“ като процедури на  вза-
имодействие (напр. човек – компютър, HMI) чрез различни други модуси и произвежданите 
от тях смисли.

В „Критика на чистия разум“ сред постулатите на емпиричната мисъл Кант посочва 
нещо, от което може да се възползваме при уплътняване на  нашата хипотеза: „...категори-
ите на модалността не разширяват концепцията, към която са прикрепени като предика-
ти. Те изразяват връзката на понятието с факултативността на знанието. По този начин 
принципите на модалността са само обяснения на понятията за възможност, актуалност 
и необходимост в нашата емпирична работа“. Възникването текста и общуването с него в 
обучението е именно емпирична работа, фундаментът на образователната практика, тъй 
като текстът стои в сърцевината на нашата култура като „важно основно средство в чо-
вешката среда за набавяне на смисъл“ (Bogdanov, 2014: 93). Нещо повече, Богданов разширява 
разбирането на Барт от есето „Удоволствието от текста“ в посока на „съотнасянето с 
винаги другите текстове на тяхното пораждане“ (Bogdanov, 2014: 14). 

Какви езикови и неезикови формати за изразяване на смисъл използваме, е не само  
лингвистичен, но също и логически проблем, доколкото изисква теория, различна от  пред-
лаганата от  повечето  съвременни изследвания  в  областта  на  модалната  логика. В на-
ратологията например модалностите биват интерпретирани върху материал от различни 
текстове (Greimas, 1976). Някои от нейните постановки могат да се свържат с образова-
телната теория и практика на мултимодалното общуване. Нека припомним, че модалната 
логика извежда няколко вида съществуващи модалности: 1) алетически (логически и фак-
тически), отнасящи към реалното положение на нещата. Те се описват през Аристотело-
вата комбинаторика като възможност и невъзможност; 2) епистемически, свързани с 
понятията доказано, потвърдено, недоказано, възможно, вероятно; 3) деонтически, които 
обхващат задължителното, разрешено, забраненото, безразличното; и 4) аксиологически 
– модалностите за добро, лошо, красиво, грозно, както и за време – винаги, никога, по-късно, 
по-рано. Основните модалности могат да се означат и като: желание (vouloir, want), за-
дължение (devoir, duty), способност (pouvoir, capability) и знание (savoir, to know). Греймас 
пояснява, че двата основни аспекта всъщност са модализациите на битието (състояние) и 
на действието (акт), от което следва, че двата основни типа изразяване са: изразяване на 
действие и изразяване на състояние (Bogdanov, 2014: 98 – 99; Greimas, 1979: 230).

Модалностите, които се особено значими за образователната практика, се отнасят 
към акт или състояние, но освен това те могат да се комбинират, което означава, че 
анализът и разпластяването са в състояние да открият семантично близките дефиниции 
на модализациите, а учебното взаимодействие всъщност да артикулира тяхното свързване 
в режимите на мултимодалността.

Ако към това основно дeйствие – състояние в учебната практика добавим ресурсите 
и средствата за допълнителна информация за утвърждаването или отричането на дадена 
пропозиция, могат да се конструират различни смислонатоварени „светове“. Тези възможни 
светове по същество са различни състояния на нещата  и различно развитие на събитията, 
които потенциално могат да се реализират. Вероятните истини на учебното съдържание са 
истини във всеки от тези възможни светове, изграждани в различни вербални и невербални 
семиотични  модуси. С други думи, изказванията в часовете по български език и литература, 
свързани с въпроси, отговори, твърдения, аргументация и пр., сами по себе си са различни 
модуси на отношение, което би могло ефективно да бъде обогатявано в образователната 
интеракция с разнообразни „нови“ модуси, допълващи картината на учебната ситуация и 
сводими към същите комуникативни действия.

Оттук следва, че формите на общуване в часовете по български език и литература 
включват  различни  модуси (начини), модалности (режими, основани на различни ресурси за 
изразяване на смисъл) и интерфейси (графични, гласови, тактилни). Взаимодействието се 
основава на естествения език (код), тъй като той е смислотворна възможност не само за 
развитие на изкуствени или формални езици, а оттук на модели на философската логика и 
технологичния интелект, както и за описание и анализиране на всички останали невербални 
(изобразителни, телесни, тактилни, графични, анимирани) аспекти на комуникацията. Тази 
метаезикова функция на езика в случая може да се нарече и метамодална.

Впрочем разбирането за съществуването на тази функция може да се потърси още 
във философията на езика на Витгенщайн. В Логико-философски трактат (1921) той посоч-
ва, че логическият образ на нещата е мисълта, а образът на света е съставен от съвкуп-
ността на истинните мисли. И тъй като езикът, от своя страна, е съвкупност от изрече-

the second section - “Implementation of cloud technologies in 
schools”, the implementing of cloud technologies in schools so 
far is regarded. The last section describes the implementation 
of cloud technologies in a specific Bulgarian school – achieve-
ments, problems and solutions.

2. Cloud Technologies
Cloud technologies are a relatively new information ser-

vice. In April 2001, in a New York Times article by John Mar-
koff, the expression “cloud of computers” appeared. The article 
commented on the Microsoft.NET platform and the negative 
position of the software engineer David Weiner, using the cloud 
concept in the same way that it is used today: “For Microsoft, 
the idea behind. Net is software programs that do not reside 
on any one computer but instead exist in the “cloud” of com-
puters that make up the Internet… Since last summer, Mr. 
Gates has been working to transform his company through 
systems like the recently announced Hailstorm project, which 
aims to move most of a computer user’s personal information 
– from daily calendar to banking information – from the desk-
top PC and into the network cloud, where a user could have 
access to it from a variety of devices and locations”.

It is believed that the term “cloud computing” has 
been introduced by Eric Schmidt from Google on August 9, 
2006, at a search engine conference where he explains a pos-
sible approach to software as a service (SaaS). Referring to 
it in the context of Google becomes a prerequisite for the as-
sociation of platform and infrastructure as a service (PaaS /  
IaaS) with the way Google Inc. manage their computing cen-
ters and infrastructure.

Today, cloud computing is considered to be the fifth pub-
lic utility used, after the use of electricity, gas, water and phone.

Cloud technologies allow the use of shared resources, 
software and information. The term refers to both software ap-
plications provided in the form of Internet services and access 
to the hardware and system resources of a data center that 
offers these services. Cloud technologies provide the following 
benefits to those working with them:

Flexibility and Competitiveness – Cloud-based 
services are user-friendly for growing or changing data traffic 
needs. With increasing needs, it is easy to increase cloud space 
by relying on remote servers. Likewise, space can be reduced. 
This flexibility, as well as the access to high-tech technologies, 
gives companies using cloud services a major competitive 
advantage.

Data storage and retrieval – data storage and 
recovery is a primary task for consumers. The largest users set 
funds aside for this, but small users with insufficient resources 
are turning to cloud-based storage and recovery solutions that 
save time and reduce long-term investment.

Lack of Capital Expenses – Cloud services reduce 
high hardware costs and cloud service providers take care of 
software updates.

Enhancing Team Efficiency and Document Control 
– Cloud-based processes and sharing applications help teams to 
update the information in real time and have a full view of 
collaborative work.

Working through random devices from any 
location and at any desired time – cloud services can work 
anywhere as long as there is an Internet connection.

Security – Data is not stored on a device that may 
be damaged or lost, but on remote servers that have built-in 
information protection and data protection as required by the 
European Union Regulation.

Google Classroom – An 
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To Read or Interact with Textbooks 
– What is Better for Learners? / 
Gabriela Kiryakova

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Дълбоко копие в C++ и Java / 
Христина Костадинова, Марияна 
Райкова

Полиноми с корени във върхо-
вете на медитангенциални много-
ъгълници / Сава Гроздев, Веселин 
Ненков

Алгебраическое описание ули-
ток Паскаля порядка n / Сергей 
Ларин

Проучване мнението на студен-
тите за качеството на тяхната под-
готовка по математика и инфор-
мационни технологии / Аделина 
Иванова, Владислав Тодоров

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ
Конкурсни задачи на броя
Решения на задачите от брой 6, 

2018



Избрано Избрано
П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

Брой 49, 5 – 11 декември 2019 г. Брой 49, 5 – 11 декември 2019 г. стр. IIIстр. XIV

Изследванията на тартуско-московската семиотична 
школа разширяват тази представа до разбирането, че 
„културологията е преди всичко семиотиката на кул-
турата“ (Lotman, 2004).

За очертаване на основните съдържателни ас-
пекти на изследването ще предложим още една от-
правна точка: езикът е система от знаци, която 
във функционален аспект е в състояние да изрази пред-
ставите за нещата и знанията на човека за света. 
Езиковата (граматическа, риторическа) модалност е 
отправната ни точка към многопластовото ветрило 
на съвременната проблематика за действието и при-
ложенията на мултимодалния дискурс. Впрочем осно-
ванията за подобна хипотеза може да се потърсят 
още у Аристотел. Той посочва недвусмислената връз-
ка на език и мислене в „За поетическото изкуство“ по 
следния начин: 1) „Езикът изобщо има следните части: 
елементарен звук, сричка, съюз, име, глагол, член, флек-
сия, изречение“ (гл. 20), и 2) „Към областта на мисълта 
пък причисляваме всичко, което трябва да бъде дело 
на словото“ (гл. 19).  С уточнението, че проблематика-
та е по-скоро принадлежна на риториката, Аристотел 
твърди, че изразяването на мисъл без реч е невъзможно 
и по-конкретно би оставила оратора без осъществима 
задача. Според Аристотел на мисълта, особено творче-
ската, принадлежи система от логически актове: „до-
казването, опровергаването, възбуждането на чувства 
като състрадание, страх, гняв и други подобни, а също 
– преувеличаването и преумаляването“, а от въпросите 
за речта най-съществени са формите на речта, които 
впрочем представляват „модални актове“: „що е запо-
вед, що е молба, разказ, заплаха, въпрос, отговор и дру-
ги подобни“ (гл. 19). Аристотел цитира критиката на 
Протагор, който твърди, че в интродуктивния стих 
от „Илиада“ Омир, смятайки, че моли, всъщност запо-
вядва с думите:

Музо, възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелеев...
Фиксираните в текст (и поради това дискурсив-

ни) речеви актове изразяват различни позиции и на-
гласи на субекта в битието, в които чрез речта се 
оглеждат изразяваните наклонения, или модалности. 
Положението, което субектът избира като своя гледна 
точка, за да разбере смисъла (план на съдържание) на 
нещата, изразени с определени средства и по опреде-
лен начин (план на изразяване), представлява и грани-
цата между вътрешно (субективно и психологическо) 
и външно (битийно, социокултурно). От една страна, 
говорим за речево действие, от друга – за общуване. 
Именно тук, в актовете на комуникацията, определени 
модалности на говорещия/пишещия могат да се вклю-
чат в различни режими на изразяване, взаимодействие 
и разбиране, което определя комуникацията като базо-
во интерактивна, т.е. взаимодействие между учители 
и ученици, което включва палитра от използвани мул-
тимодални ресурси.

Нека поясним, че по условие модалността е пси-
хичен феномен при предаване и възприемане на инфор-
мация. Езиковата модалност (modality) е начин за из-
разяване на отношение на субекта към предмета на 
мисълта. Модалните думи и изрази са свързани с уве-
реност, възможност, готовност, задължение, необходи-
мост, способност. Те представят гледната точка на 
говорещия/пишещия към света и се отнасят към мне-
ние или отношение, към възможен факт или възможно 

Environmentalism - paper usage is reduced and only the amount of energy needed by the 
user at a given time is used.

Cloud technologies allow people to access any information from anywhere in the world. All 
information is available online, and when data or communication is to be made, it can be done 
through the Cloud. According to many studies, the use of cloud technologies has been constantly 
growing. The adoption of open source software, spatial analysis tools and so on in the community 
of geospatial objects is constantly increasing, and this is due to the improved infrastructure caused 
by the Cloud. The number of users of cloud technologies in the industry has increased and is 
expected to continue to increase steadily in the future. This is a really big transition, so the business 
community has to focus its resources on the adoption of new digital technologies.

3. Implementation of cloud technologies in schools
According to the Digital Economy and Society Index (DESI) for 2018, the report for Bulgaria 

states: “Compared to last year, Bulgaria made progress in connectivity and the availability of 
digital services. In particular digital public services improved, resulting in an increased number of 
e-government users. Bulgaria’s main challenges relate to the very low level of digital skills among 
its citizens – also among young people – and the low integration of digital technologies by busi-
nesses. In particular, the low level of digital skills combined with shortages of ICT specialists and 
underinvestment in digital infrastructures may be among the reasons why the digitization process 
in Bulgaria is slow both in the public and private sector”.

Businesses can engage in more intensive digital integration by employing staff trained to 
use the technology. Absorption of cloud technologies is one of the signs of the digital technologies 
integration in economy - an indicator by which Bulgaria (along with Romania, Poland, Hungary) 
lags behind other European countries. Leading in digital integration among European countries 
are Denmark, Finland, Ireland and Sweden. These countries also belong to the group most actively 
introducing cloud technologies into their education systems.

Only seven European countries have introduced cloud-based platforms in their secondary 
education systems, with Belgium, the Netherlands, Luxembourg, the UK and Portugal leading. There 
is no country in central and eastern Europe that has a cloud platform in education.

According to the Strategy for Effective Implementation of Information and Communication 
Technologies in Education and Science of the Republic of Bulgaria (2014 – 2020) “The implementation 
of cloud technologies in the education and science system will allow mobility, accessibility and up-
to-date education and scientific resources to be ensured. The cloud environment will allow uninter-
rupted use of permanently updated computer infrastructures, software tools and services. The funds 
for construction and maintenance of local infrastructure will substantially decrease, the technology 
will allow scientists, educators, students and their parents to participate in the educational process 
via personal computing devices”.

The Center for Creative Training is an organization that is pioneering the implementation of 
cloud platforms in education in Bulgaria and is the only partner of Google and Microsoft for educa-
tion at national level. It is a non-governmental organization set up in 2008 to make a qualitative 
change in education and training. The Center carries out a number of activities related to lifelong 
learning, and actively works in the field of formal and non-formal education. The aim is to improve 
the educational environment in Bulgaria by developing key competences, unlocking the potential 
of both learners and training specialists, and successfully raising competitive staff in the profes-
sional and social spheres of their lives. The Center also works actively on introducing a holistic ap-
proach to general education that addresses the physical, mental and social aspects of the student’s 
overall personality. The Center for Creative Training offers teacher trainings that show alternative 
and interactive methods of applying technologies both in and outside the classroom. The Center’s 
experts develop complete classroom technology solutions based on the “Creative Classroom” model. 
The Center experts’ opinion is based on the team’s experience gained from the visit of over 1000 
schools in Bulgaria, the practical assistance in the introduction of technologies in the classroom in 
the model of the Creative Classroom in schools in the country, and the regular visits at the world’s 
largest exhibition of educational technologies, BETT Show in London, England, where the latest 
technological innovations are presented. The organization also has experience in deploying measures 
that contribute to the implementation of the National Lifelong Learning Strategy, the ICT Strategy 
and the development of key competences under the “Lifelong Learning” Program and ET2020. At the 
reference date of this article, according to the Center for Creative Training, cloud platforms have 
been activated in more than 300 Bulgarian schools, with about 5 to 10% of the staff employed being 
trained in cloud technologies. In a few of these schools, however, cloud technologies are being used 
to their full potential or good administrative and pedagogical cloud practices have been developed. 
This is due to both the insufficient number of trained cloud specialists and the limited support for 
the systematic introduction of cloud technologies in school practice.

In the Strategy for Effective Implementation of Information and Communication Technologies 
in the Education and Science of the Republic of Bulgaria (2014 – 2020), cloud technologies are de-
fined as one of the sustainable global trends in the development of the informatics tools. “They are 

Формирането на читателски ин-
тереси и умения за възприемане 
на литературни произведения в 
мултикултурна среда през погледа 
на съвременни автори на детска 
литература / Даниел Полихронов

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

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

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
С грижа и отговорност за обу-

чението по български език  / 
Веселина Ватева

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

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

Откъс от „Къде е мултимодалната 
класна стая?“

Сега всичко, благодарение на което общото 
качество се предава на другите неща, 
само по себе си се отнася към всички тези 
неща, които във висша степен имат това 
качество.

Аристотел

Владимир Атанасов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Предложеният текст ще премисля възможности-
те за интегриране на мултимодални текстове с образо-
вателен потенциал в съдържателния корпус на учебния 
предмет български език и литература от гледна 
точка на образователните перспективи, критериите 
за оценяване и повишаване на качеството и ефектив-
ността при обучение и учене.

Към проблема за мултимодалните текстове в 
обучението може да се подходи от две теоретични 
точки – лингвистична, която достига до семиотично 
разбиране за езика реч и текста като акт на субсти-
туиране и изразяване, при което знаците от една сис-
тема работят като означаващи в друга семиотична 
система; и от културологична, според която текстът 
(вербален и невербален) влиза хоризонтално и вертикал-
но във взаимодействие с различни (съседни или други) 
културни системи за пораждане на смисъл и означава-
не. Изследователското намерение е да обедини усилия-
та на тези два теоретични подхода, като държи под 
внимание факта, че израствайки от лингвистиката, се-
миотиката започва да замества и измества културна-
та антропология, което, от своя страна, не означава, 
че цялата култура е „само комуникация и означаване“, 
така както не би било коректно „целият материален 
живот да се сведе само до умствени събития“. Умбер-
то Еко продължава: „...културата в цялата си слож-
ност може да бъде разбрана по-добре, ако към нея се 
подхожда от семиотична гледна точка“ (Еco, 1993: 51). 

based on centralized storage and processing of information, flexible resources management mecha-
nisms and their remoteness from the user. The main advantages of cloud technologies are the effi-
cient use of technical means and information resources, reduction of resources for development and 
operation of systems, the possibility of providing a high level of protection, etc.”4) Therefore the MES 
(Ministry of Education and Science) provides a unified information environment and modernization 
of the educational and scientific infrastructure.Cloud technologies require fast Internet access and 
connectivity.Due to the need of building a high-speed supportive optical network for the education 
and science, providing a transport environment for access to Bulgarian and international electronic 
resources, as well as wireless networks (Wi-Fi type and other), MES implements a program for de-
velopment of wireless networks for the needs of state and municipal schools.

Another positive fact is that a community of “cloud” teachers is being established in Bulgaria 
and they share experience with each other, as well as with interested colleagues. There are schools 
where cloud technologies are actively used to manage administrative processes, teaching and train-
ing. These schools are willing to share their good practices.

Cloud technologies allow the teacher and students to connect in a variety of ways, exchange 
ideas, information, various files - text, graphics, videos, and more. Creating groups and digital 
classrooms makes it easier to organize the teacher’s communication with all-class students or with 
different teams. The applications include a word processor, a spreadsheet program, presentations, 
a site application, and others that work online without computer installation. A positive aspect is 
the ability to edit a shared file from different users. The calendar allows planning of activities to be 
made available and allows the common plans timetables to be monitored. The deployment of cloud 
technologies increases teachers and students’ digital competences.

Пълния текст четете в „Математика и информатика“, кн. 5.

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

Къде е мултимодалната класна 
стая? / Владимир Атанасов

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

данска непримиримост в дет-
ското творчество на Константин 
Величков / Огняна Георгиева-
Тенева
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

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“

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

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, трета или четвърта корица – по договаряне.
3. 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
4. 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.

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.

5 – 11 декември 2019 г.

www.azbuki.bg
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Страници на
Татяна ДИКОВА

Наш специален пратеник
София – Истанбул

През последните 
години Минис-
терството на об-
разованието и 
науката активизи-
ра политиките за 

образование на българите зад 
граница. Една от най-добре струк-
турираните и консолидиращи 
политики с българските общ-
ности в чужбина са неделните 
училища.“ Това сподели с над  
50-те участници в първия балкан-
ски форум „Стратегии за изучаване 
на българския език в многоезична 
среда“ заместник-министърът на 
образованието и науката Деница 

„Знаменателен е фактът, че 
подобен форум на учители по 
български език и литература се 
провежда на мястото, откъдето 
е тръгнала духовната свобода на 
България“, каза председателят на 
СБУ Янка Такева. В битието си на 
председател на Националния клуб 
„Родолюбие“ тя припомни, че имен-
но в Екзархийския дом в Истанбул, 
само след броени месеци ще бъдат 
наградени учители и ученици, 
които ще пишат на тема „150 години Българска екзархия“. 
„Запазване на родовата памет, народ, родина, националност 
е присъща на българския учител. Училището е това, което 
дава светското знание и познание. Но ролята му не би била 
изиграна до край, ако ги няма духовността, вярата, която 
крепи човека“, коментира Янка Такева. 

Д. ик. н. Такева настоява за прекатегоризация на бъл-
гарските неделни училища, което да доведе до по-правилно 
разпределяне на средствата, които страната ни заделя 
за тях. Апелира и за промяна в политиките, които биха мо-
тивирали и родители, и ученици, младите хора с български 
корени да продължават образованието си в България. „Дъл-
боко съм  убедена, че българското образование, където и да 
се намира по света, е едно от най-добрите образования.“  
И настоя за разработването на стандарт за подготовката 
на учители. Те трябва да бъдат най-малко магистри. 

Д. ик. н. Янка Такева, председател на 
Синдиката на българските учители:

Реплика на едно велико 
наследство

„Преди 5 години по инициатива на Генералното консул-
ство на България в Истанбул разкрихме българско неделно 
училище и възстановихме обучението по български език 
след 43-годишно прекъсване – сподели генералният ни 
консул Ангел Ангелов. – За тези пет години БНУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ се превърна в средище на познание, на 
култура, на духовност. Основна роля за това имат наши-
те преподаватели, начело с Невин Даудова. Благодарение 
именно на неделното ни училище българската общност 
освен делници си има и своите празници. 

Искам специално да отбележа ролята на Министер-
ството на образованието и науката и да благодаря на ръ-
ководния екип за безценната подкрепа, която ни оказват 
всеки път. С тази подкрепа това училище и българската 
общност в Истанбул повярваха в себе си.“

В двора на Българската екзархия се намира бюст 
памет никът на един велик будител – Лазар Йовчев. През 
1877 г. той поема духовното и просветното дело под име-
то Екзарх Йосиф. Благодарение на уникалната му дейност 
за 35 години – до 1912 г., училищният отдел на Екзархи-
ята разкрива и ръководи извън пределите на тогавашна 
България 1373 български училища, сред които 13 гимназии 
(най-известните са Солунската и Одринската), в които 
преподават 2226 учители и се учат 78 584 ученици.

Как се преподава български 
на деца билингви
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Илияна Йотова удостои с 
плакет на вицепрезидента 

Български детски хор и учи-
лище „Гергана“ в Ню Йорк. Тя 
гостува на концерт-спекта-

къла „Дойдох! Изпях! Побе-
дих!“ на Класа по музикален 
театър в НАТФИЗ, където 

учениците представиха 
оригинална драматизация на 
български език по 13 извест-

ни бродуейски песни. Кон-
цертът е заключителното 

събитие от честванията на 
15-ата годишнина на Българ-

ския детски хор и училище 
„Гергана“ в Ню Йорк. Той е 

представен първо в Българ-
ското училище във Виена  
„Св. св. Кирил и Методий“,  

а след това и в София

През 2020г. стартира програма за обучение на учителите в нашите 
училища в чужбина за обмяна на доказани образователни практики

Сачева. Форумът – в един необик-
новен формат, се проведе при дома-
кинството на Българското училище 
„Св. св. Кирил и Методий“ към 
Българската екзархия в Истанбул. 
Какво е необикновеното във фор-
мата – в дискусиите по темата се 
включиха както учители от Бъл-
гария, които работят с билингви, 
така и техни колеги от Румъния, 
Сърбия, Северна Македония, Гър-
ция, Турция.

Зам.-министър Сачева съобщи и 
новината – през следващата година 
ще стартира национална програма 
за обучение на учителите в бъл-
гарските училища в чужбина за 
обмяна на образователни иновации 
и за организиране на форуми за 
споделяне на доказани практики 
за работа с деца билингви. „Финан-
сирането за обучението на младите 

ни сънародници през тази учебна 
година ще надхвърли 15 млн. лв.“, 
припомни още Деница Сачева.

В работата на форума се включи-
ха Н.Пр. Ангел Ангелов – генера-
лен консул на България в Истанбул, 
народният представител Тома 
Томов, председателят на Синдиката 
на българските учители д-р ик.н. 
Янка Такева, представители на 
Асоциацията на българските учи-
лища в чужбина (АБУЧ), Христо 
Копано – член на настоятелството 
на „Българска екзархия“, директо-
ри на дирекции в МОН.

Българските училища зад гра-
ница, подпомагани методически, 
организационно и финансово от 
МОН по ПМС №90 от 2018 г. и по 
Националната програма „Роден 
език и култура зад граница“, вече 
са над 400 в 50 държави. В тях 
преподават повече от 2000 учители. 
Децата, учениците и кандидат-
студентите в тези училища са над 
50 000, като повече от половината 
участват в допълнителни училищ-
ни дейности. 

Освен образователни неделните 
ни училища отдавна са и културни 
центрове, притегателно място за 
хората по света с български корени. 
Сред техните „ученици“ са и хора 
на всякаква възраст, които искат 
да научат езика на своите далечни 
деди, на съпрузи и съпруги. 

„Дойде време да поговорим за 
по-сериозни неща, свързани с обу-
чението на учениците в неделните 
ни училища. И това са подготов-
ката, стратегиите, възможностите, 
които имаме, за обучението по 
български език и професионална-
та перспектива, която даваме на 
децата в българските училища – 
сподели с участниците във форума 
Наталия Михалевска – директор 
на дирекция „Образование на 
българите зад граница и училищна 
мрежа“ в МОН. – Мотивацията и 
на родители, и на деца да посеща-
ват училище, е от изключително 
значение, особено в гимназиалния 
етап. Този форум е точно за това – 

да споделим пътищата, усилията, 
трудностите, да провокираме разго-
вор за проблемите, пред които сме 
изправени. Предлаганият за първи 
път формат на работа не е случаен. 
И в България, и в неделните ни 
училища колегията е изправена 
пред сходни предизвикателства за 
работа с деца билингви, за работа 
в различна културна среда.“

В специални презентации своя 
опит за работа с деца, чийто майчин 
език не е българският, споделиха 
учители, директори от неделни 
училища в балкански страни и екс-
перти от регионални управления на 
образованието. Специална сесия 
бе посветена на съдържанието на 
предучилищното и училищното 

образование.
Участниците във форума са 

категорични: българският език 
създава чувство за принадлежност 
и самочувствие. Той учи детето да 
общува ефективно. Ключ е към 
българската култура, развива твор-
ческото мислене. Всички си поже-
лаха балканският форум да стане 
традиция, да се разшири обхватът 
на участниците с представители на 
Министерството на културата и с 
училища от други страни. Участни-
ците във форума препоръчват във 
второто му издание да се покажат 
заснети реално проведени уроци и 
да се предоставят работни матери-
али от конкретни педагогически 
практики. 
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Това е първа, но 
м н о го  в а ж н а 
стъпка за раз-
витието на бъл-
гаристиката не 
само в Истанбул, 

но и в Република Турция. Зна-
ем, че първата стъпка определя 
посоката и утвърждава за по-
реден път добрите отношения 
между нашите две съседни 
страни – Република България 
и Република Турция.“ Това 
каза заместник-министърът 
на образованието и науката 
Деница Сачева пред акаде-
мичната общност на Универ-

ситета на Истанбул. Поводът 
е откриването на обучение по 
български език в рамките на 
катедрата „Славянски езици 
и литература“ към Факултета 
за хуманитарни науки. Пър-
вите шестима студенти вече 
изучават езика ни като втори 
чужд. Убедени са, че заради 
динамичните икономически, 
търговски, културни, научни 
и туристически връзки никога 
няма да останат без работа.

Гост на академичната общ-
ност е и Н.Пр. Ангел Ангелов – 
генерален консул на Република 
България в Истанбул. Именно 

благодарение на личните му 
усилия и на екипа, който ръ-
ководи, както и с подкрепата 
на катедра „Славянски езици 
и литература“, начело с проф. 
Емине Инънър, обучението 
на първите студенти по ба-
зисен български език вече е 
факт. Проф. Инънър е родена 
в България. Завършва руска 
филология и е утвърден учен в 
областта на славянските езици. 
С подобна история са и други 
нейни колеги в Катедрата, кои-
то са се заели с обучението по 
български. 

На стр. 20

Науката и образованието 
градят мостове
В Университета на Истанбул започна обучение по български език 

Това е първа, но много важна стъп-
ка за развитието на българистиката 
не само в Истанбул, но и в Република 
Турция. Знаем, че първата стъпка 
определя посоката и утвърждава 
за пореден път добрите отношения 
между нашите две съседни страни – 
Република България и Република Тур-
ция. Разпространението на познания 
за страната – като език, литерату-
ра, история и култура, е една от най-
благодатните и ефективни форми за 
развитието на отношенията между 
двете страни, 

Утвърдените принципи и формули-
раните цели на мултиезичения и мул-
тикултурен свят се проектират в 
преобладаващата практика на евро-
пейските и световните университе-
ти за съвременното интеркултурно 
образование чрез езиково обучение. В 
тези рамки се вписва и университет-
ската задгранична българистика, но 

нейната роля и мисия се проектират 
далеч извън университетските ауди-
тории и кабинети.

Принципът на културна и езикова 
равнопоставеност предполага, че 
както и досега, така и в обозримо 
бъдеще ще продължава да е актуална 
нуждата от повече висококвалифи-
цирани специалисти, владеещи мно-
гообразието от езици. Основното 
място, където се подготвят подобни 
специалисти, са университетите. 
Пред тях стои познатото и отпреди 
разширяване на предизвикателство-
то за собствената образователна 
стратегия по отношение на „голе-
мите“ и „малките“ езици, за инвести-
циите в преподавателски кадри и за 
професионалната реализация на обу-
чените нови кадри. България, като 
част от ЕС, превърна своята азбука 
в азбука на Европа – официализира 
кирилицата.

Деница Сачева, заместник-министър  
на образованието и науката:

Н.Пр. Ангел Ангелов, генерален консул  
на България в Истанбул:

Откриването на курса „Основи на 
българския език“ във Факултета за 
хуманитарни науки в Университета 
на Истанбул е поредната крачка във 
възходящото развитие на двустран-
ните отношения между България 
и Турция. Интензивният диалог и 
географската близост допринесо-
ха за ползотворно партньорство в 
областта на туризма, културата и 
образованието. Създаде се стабил-
на основа за икономическо развитие 
и стокооборотът през тази година 
вече доближава 5 милиарда щатски 
долара.

Възходящото развитие на отно-
шенията доведе и до реализацията 

на нови енергийни проекти. През из-
миналата година бе открит интер-
колекторът между България и Турция. 
Току-що бе пуснат и газопроводът 
ТАНАП – южният газов коридор.

Туристическият обмен е особено 
активен. Банско, Пампорово, Боровец 
са марка за ски туризъм в Турция. От 
друга страна, Одрин и Истанбул са 
сред най-предпочитаните дестина-
ции за български туристи.

Тази динамика на двустранните 
отношения създаде условия за раз-
витие на междукултурния диалог и 
разширяване на сътрудничеството 
между академичните общности на 
двете страни.

Проф. Махмуд Ак, ректор  
на Университета на Истанбул: 

Отношенията между двете страни имат дълга история. 
Тук  през 1870 г. султанското правителство издава ферман, 
с който узаконява обособяването на българска черковна 
йерархия („екзархия“) от Цариградската патриаршия. Тога-
вашният Истанбул има важно място в културния живот на 
българите. Тук се издава първият български вестник – „Ца-
риградски вестник“. Отново тук Петко Славейков издава и 
първия български сатиричен вестник „Гайда“. В Истанбул са 
издадени над 500 книги на българки език. А в периода от 1806 г. 
до 1877 г. на български език са издадени общо 1626 книги.

През 1906 г. започва изучаването на турски език в Со-
фийския университет. През 1952 г. във Филологическия фа-
култет на Софийския университет е създадена катедра 
„Тюркология“ с изключително силна преподавателска и изсле-
дователска дейност.

В катедра „Славянски езици и литератури“ на нашия уни-
верситет вече се изучава факултативно български език. Но 
целта ни е не само да се изучава вашият език, а да разкрием 
специалност „Български език и литература“. Впрочем в мо-
мента във Факултета за хуманитарни науки има 120 сту-
денти от България и това трябва да е другата важна цел 
– да разширим академичния обмен между Университета на 
Истанбул и българските университети.

Особено добри са отношенията между нашите две стра-
ни през последните 30 години и за това принос имат връзки-
те между университетите на България и Турция. С помощта 
на науката и образованието градим мостове между двете 
страни.

Проф. Хайати Девили,  
декан на Факултета  
за хуманитарни науки:

16 000 студенти в бакалавърски програми и 
2000 в магистърски и докторски, 44 катедри и 
500 преподаватели – така изглежда днес Факул-
тетът за хуманитарни науки на Университета 
на Истанбул. В него се предлагат над 30 про-
грами. Това огромно богатство, включително 
и като брой учени, ни позволява да се отворим 
и в международен план. Нашият факултет си 
партнира с много университети в България в 
различни сфери – от география и социология до 
история и филологии.

Трябва да признаем, че вече изминахме първите 
стъпки на партньорството ни с българските уни-
верситети. Време е да разширим нашето парт-
ньорство и към нови научни области.

Катедра „Славянски езици и литератури“ съ-
ществува повече от 20 години. Като езиковед и 
като преподавател, смятам, че изучаването на 
българския език в нашия факултет не трябва да 
бъде само факултативно. Трябва да създадем спе-
циалност „Български език и литература“.

Руската, полската, македонската и украинска-
та филология помагат много за сътрудничество-
то на нашия факултет с тези страни. Позволя-
ват на студентите ни да опознаят тези държави.  
А България е наш близък съсед и младите хора 
трябва да се познават.

Проф. Емине Инънър,  
ръководител на катедра  
„Славянски езици и литератури“:

Интересното е, че официално студен-
тите, които изучават български като вто-
ри език, са само шест. Но желаещите се 
оказаха в пъти повече. Всички най-редовно 
посещават занятията.

Запозната съм със статистиките, 
според които филологическите науки не 
се ползват с интерес сред младите хора, 
особено в Европа. Затова и приемът в сла-
вянските филологии е малък и обикновено 
общ за няколко езика. При нас картината е 
съвършено различна. В нашия факултет се 
изучават 26 езика и интересът към всички-
те е голям и постоянен.

Приемаме нашите студенти с изпит по 
западен език, специално в катедра „Славян-
ски филологии“ – с английски. Студентите 
обикновено избират да учат руски език, 
който е много популярен в Турция, но заедно 
с това желаят да научат още един славян-
ски език. Така се роди идеята за изучаване 
на български език. Тя срещна изключителна 
подкрепа от страна на академичното ръко-
водство на Университета и на Факултета, 
както и на Генералното консулство на Бъл-
гария в Истанбул.

Първите студенти, които изучават български език, се снимаха с генералния консул на България Ангел 
Ангелов (първият вляво), ректора проф. Ак, Деница Сачева, още в качеството Ӝ на зам.-министър на 

образованието, и декана проф. Девили
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Проф. д-р Борислав 
Юруков e преизбран 
за ректор на Югоза-
падния университет 
„Неофит Рилски“. 
Той е подкрепен от 
171 членове на Общо-
то събрание на ЮЗУ. 

Ка н д и д ат и т е  з а 
ректор на най-голя-
мото висше училище 
в Югозападна Бъл-
гария бяха 5. Пре-
избраният за втори 
мандат ректор проф. 
Юруков благодари за 
подкрепата и увери, 
че ще положи всички 

усилия, за да оправдае 
гласуваното му дове-
рие. 

Доц. Добри Ярков 
от Ветеринарноме-
дицинския факултет 
е новият ректор на 
Тракийския универ-
ситет за следващите 
4 години. Той спече-
ли надпреварата за 
поста след балотаж, 
в който се състезава 
с досегашния замест-
ник-ректор проф. д-р 
Наско Василев. 

Доц. Ярков планира 
да заложи на практи-
ката при обучението 
на студентите. Убеден 
е, че това е пътят към 
лидерството. Пред-

вижда да кани завър-
шилите Тракийския 
университет министри 
и учени да четат лек-
ции. 

Преизбраха 
ректора на ЮЗУ

Проф. д-р  
Борислав Юруков

Доц. Добри 
Ярков оглавява 
Тракийския 

Доц. Добри Ярков

Науката и образованието градят...
От стр. 19

Да бъдат заедно със студенти и 
преподаватели, дойдоха и много ува-
жавани наши сънародници – лекари, 
юристи, учители, учени.

Повече от час продължи срещата 
на зам.-министър Сачева с ректора на 
Университета – известния археолог 
проф. Махмуд Ак. В хода на разго-
вора проф. Ак припомни за неотдав-
нашното си посещение в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“.  
С колегата си проф. Анастас Герджиков 
са обсъдили проекти в областта на ар-
хеологията, социологията, хуманитари-
стиката. „Предложих да се разширяват 
хоризонтите на сътрудничеството ни 
в областта на научните изследвания. 
Това е област, в която заедно можем да 
направим сериозни крачки напред“, 
сподели зам.-министър Сачева. Тя 
припомни на домакините, че наскоро 
Софийският университет спечели 

проект на ЕК за център за анализ на 
големи данни. „Това е изключително 
модерна територия, в която се пресичат 
много общи интереси, особено когато 
става въпрос за две съседни държави. 
Научните изследвания в областта на го-
лемите данни е и с огромна икономиче-
ска принадена стойност“, категорична 
е Деница Сачева.

Видни интелектуалци, учени, поли-
тици са възпитаници на Университета 
на Истанбул. Сред тях е и Нобеловият 
лауреат  за химия Азиз Санджар (2015 г.). 
Той дарява медала на Университета на 
Истанбул, откъдето тръгва научната 
му кариера. Днес наградата се пази в 
кабинета на ректора.

Университетът на Истанбул е в чело-
то на всички международни класации 
по научни постижения, цитирания, 
патенти. „Изучаването на българския 
език е първа стъпка към откриването на 
специалността „Български език и ли-

тература“, каза зам.-министър Сачева. 
Идеята среща изключителна подкрепа 
от страна на проф. Ак и на декана на 
Факултета за хуманитарни науки проф. 
Хайати Девили.

„Много е важно да градим мостове на 
добросъседство между двете държави 
не само в областта на науката и култура-
та, но и на икономиката“, коментира за 
„Аз-буки“ проф. Ак. Двамата с Деница 
Сачева се договориха и за разширяване 
на академичния обмен с подкрепата на 
програмата „Еразъм+“. В Университет-
ската библиотека, в която се съхраняват 
270 000 тома, сред които и такива с над 
400-годишна история, ще бъде открита и 
секция с българска литература. Първите 
книги дойдоха като дар от Министер-
ството на образованието и науката. 
Българската делегация подари на проф. 
Ак и сребърен плакет с кирилската аз-
бука, която влезе в ЕС благодарение на 
българския език.

90 компании участват в тазгодишното, 
десето издание на „Дни на кариерата“ в 

УНСС за секторите икономика, финанси, 
маркетинг, човешки ресурси и обслужване 

на клиенти. Сред тях е и Агенцията по 
заетостта. Събитието среща студенти 
и млади специалисти с представители на 

наши и международни фирми, които предла-
гат кариерно развитие в изброените секто-
ри. Всяка година събитието се посещава от 

над 5000 студенти и голяма част от тях 
успяват да си намерят работа благодаре-

ние на форума

Луксозен ка-
талог, пред-
ставящ най-
значимите 
експонати 
от неговите 

колекции, изработи Нацио-
налният политехнически 
музей в София. В него са 
представени 80 експоната 
от 14 различни колекции, 
част от тях – все още непо-
казвани пред публика. 

Партньор на инициати-
вата е Националното изда-
телство „Аз-буки“. Негови 
представители се включиха 
в естетическото и съдър-
жателното оформление на 
изданието.

На корицата на каталога 
стои един от най-любопит-
ните експонати – зрител-
ната тръба, която е била 
собственост на българския 
учен и изследовател Петър 
Берон. От години далеко-
гледът е част от оформле-
нието и на банкнотата от 10 
лева. Освен с информация 

за експонатите каталогът 
запознава своите читатели 
и с редица малко известни 
факти. Например, че пър-
вият български телевизор 
„Опера“ е произведен през 
1960 г., а първата българ-
ска телевизионна камера 
е разработена през 1955 г. 
в МЕИ – София (днешния 
Технически университет). 
Че преобладаващата марка 
шевни машини в България 
през миналия век е била 
Singer. Или защо джобните 
часовници са били толкова 
богато украсявани. Пред-
почитан подарък за близки 
хора, върху циферблатите 
им се появили многобройни 
изображения на ловни сце-
ни, локомотиви, дирижабли, 
велосипеди или различни 
спортове. Над 400 часовни-
ка с различни предназначе-
ния и големини са част от 
колекцията на Музея. 

Не по-малко интересна е и 
частта, представяща колек-
цията от дворцови предмети. 

Повечето от тях все още не 
са показвани пред публика. 
Притежание на царското се-
мейство до конфискуването 
им през 1947 г., по-късно 
те са били ползвани като 
реквизит от Киноцентъра. 
В резултат много от тях са 
повредени или унищожени – 
до 70-те години на миналия 
век, когато е подета мащабна 
инициатива за спасяването 
на това наследство. В ката-
лога са представени и инте-
ресни образци на музикални 
механизми и инструменти, 
повечето произведени през 
XIX и XX век, както и ин-
струменти, притежавани от 
известни наши музиканти 
и композитори. Каталогът 
разказва дори за фонографа 
на Томас Едисон – първото 
устройство, което успешно 
успява да възпроизведе чо-
вешки говор, и за Dictafon 
– уред за осъществяване 
на аудио запис върху восъ-
чен цилиндър за фонограф. 
Както и за изработената през 

1888 г. компактна дървена 
камера Hans Pöeck, притежа-
ние на известния художник 
от чешки произход Ярослав 
Вешин. Той я използва в 
битието си на военен ху-
дожник по време на Балкан-
ските войни. Днес камерата 
е най-старият експонат в 
колекцията „Фототехника“ 
на Музея. 

„Каталогът е двуезичен, 
това го прави интересен и 
полезен и извън България. 
С издаването му се попълва 
празнина в популяризира-
щата, образователната и 
информационната поли-
тика на Музея“, коментира 
д-р Екатерина Цекова – 
директор на НПТМ. Като 
дава възможност на много 
по-голяма аудитория да се 
запознае с дейността на ин-
ституцията и с ценностите, 
представени в експозиция-
та, изданието ще привлече 
и нова публика, дарители 
и партньори, смятат от 
Музея. 

История в илюстрации
Каталогът на Политехническия музей 
запознава с 80 от най-значимите му експонати
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Над 400 часовника с различни предназначения и големина могат да се видят в богатата колекция на Музея
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Зина СОКОЛОВА

Ученически проект 
по роботика по-
лучи предложе-
ние за практиче-
ска реализация по 
време на шестото 

издание на сесията на Учениче-
ския институт на БАН. Разработ-
ки в шест научни направления 
представиха участниците във 
форума.

Проектът „Умен парник“ на 
ученици от Неврокопската про-
фесионална гимназия  „Димитър 
Талев“ в Гоце Делчев спечели 
първа награда на журито за идеята 
за иновация в селскостопанското 
производство. Парникът е за ав-
тономно управление на системи 
за капково напояване и систе-
ми, които следят температурата, 
влажността на въздуха и почвата, 
осветеността в парника, както и 
допълнителни системи за освете-
ност и отопление. За управлението 
и извеждането на данните се из-
ползва уеб приложение. Авторите 
на проекта получиха предложение 
да се включат в изграждането 
на учебна ботаническа градина 
в Пловдив. Всички участници в 
направление „Роботика“ ще про-
ведат 4-дневен стаж в Института 
по роботика на БАН.

Министерството на образова-
нието и науката високо оценява 
работата на  Ученическия институт 
на БАН, обяви зам.-министър инж. 
Таня Михайлова при откриването 
на сесията. Според нея занимани-
ята с наука в извънучебно време 
показват, че учениците умеят пра-
вилно да разпределят личното си 
време, да определят целите си и да 
се лишават от различни ежедневни 
изкушения. Зам.-председателят 
на БАН чл.-кор. Костадин Ганев 
подчерта, че Българската академия 
на науките подкрепя Ученическия 
институт и учените с апостолска 
мисия, които водят младите хора 
по пътя на науката. „Където и да 
продължите своето образование, 
не забравяйте, че българската наука 
ще има нужда от вас“, допълни той.

В сесията участват 
повече от 50 ученици, 

като проектите им са от всички на-
учни направления и са допуснати 
до участие след преценка на жури. 

Иван Тодоров от 133. СУ „Алек-
сандър Сергеевич Пушкин“ – Со-
фия, с научен ръководител гл. ас. 
д-р Димитър Христов от Инсти-
тута за исторически изследвания 
– БАН, представи темата „Граф 
Игнатиев срещу България?“, коя-
то предизвика голям интерес у 
аудиторията.

„Насочих се към тази тема 
покрай ремонта на ул. „Граф Иг-
натиев“ – разказва Иван Тодоров. 
– Тогава излязоха много онлайн 
подписки да се смени и името на 
улицата. Появиха се твърдения, че 
граф Игнатиев лично е поръчал 
убийството на Левски, по негово 
нареждане са заточени български 
владици в Измир, обявена е бъл-

Когато в зеницата се 
отразява науката
Още с представянето си идеи от сесията на Ученическия институт  
на БАН получават предложение за реализация

Тазгодишната ученическа науч-
на сесия на УчИ – БАН е много силна. 
Не че предишните са слаби, но сега 
се открои много високо равнище 
на докладване, на съдържателни 
разработки.  Имаше проекти от 
областта на хуманитарните нау-
ки, получиха се фантастични от-
зиви. Публиката задаваше въпроси, 
живо участваше в обсъжданията. 
Темата „Граф Игнатиев срещу Бъл-
гария?“ може да служи за пример 
на някои наши псевдоисторици, които се мъчат да нагласят 
историята според разбиранията на настоящия момент.  
Въпреки че му беше подадена топката да ругае в едната или 
в другата посока, ученикът много сдържано и академично каза 
за какво има факти. Ако подобен подход проявяват всички 
учени  в сферата на обществените и хуманитарните науки, 
България щеше да е на друго място. И се надявам, че така ще 
бъде, защото тенденцията за засилване на обективността в 
този род науки се забелязва с просто око. Самият факт, че де-
цата вече започват така да подхождат, е многозначителен. 

Хубав е и докладът за „11-а Айтоска дружина“. Чудесни до-
клади имаше и за диалектите. 

Искам да изкажа благодарност на Министерството на об-
разованието и науката за програмата „Образование с наука“. 
Много се радвам, че доживях до такъв момент, защото не 
може да има добро образование без добра наука.

Акад. Петър Кендеров:

Равнището на ученическите проучвания, разработки и доклади става  
все по-високо с всяка изминала година

гарската схизма. Реших да направя 
обективно изследване на неговата 
личност, за да мога да дам смислен 
и обоснован отговор защо тези 
твърдения не са верни. Най-много 
се изненадах от неговите лични 
записки. Той пише по изключи-
телно интересен начин и показва 
голяма начетеност, каквато не съм 
предполагал, че може да има един 
политик, пък било то и предста-
вител на една империя. Показва и 
отношение, което със сигурност 
може да се определи като бла-
горазположение към българите, 
което не е безпричинно. В хода 
на изследването установих, че 
основните направления, по които 
работи граф Игнатиев, са свърза-

ни с намаляване на влиянието на 
Великите сили, в частност това 
на Австро-Унгария и Великобри-
тания, и засилване на влиянието 
на Русия в Османската империя 
сред православните християни, 
както и намиране на удобен по-
вод за достигане и овладяване на 
черноморските проливи. Имайки 
предвид тези фактори, в никакъв 
случай не можем да наречем Ни-
колай Павлович българофоб, но 
той не е и безрезервен българофил. 
Най-правилното определение, 
което можем да му дадем, е „трез-
вомислещ политик“ с важно значе-
ние за новата българска история. 
Но със сигурност не ни е мразил. 
Доказателство за това е и фактът, 

че неговият адютант е българин.“
Седмокласниците Велислав 

Борисов и Катерина Прончева от 
МГ „Акад. Кирил Попов“ – Плов-
див, са най-малките участници 
в ученическата сесия. По темата 
„Фразеологични словосъчетания, 
свързани с части от човешкото 
тяло“ започват да работят още в 
пети клас. Техен научен ръково-
дител е Невена Ичевска – учител 
по БЕЛ.

„Нашата ръководителка ни 
запали да проявяваме по-голям 
интерес към литературата – каз-
ват Катерина и Велислав. – Тя ни 
покани да участваме в проекта и 
се съгласихме. Имахме представа 
общо за фразеологизмите, но 
изследванията обогатиха много 
знанията ни. Като примери за 
фразеологизми можем да посочим 
– броят ми се ребрата, не обелвам 
зъб, арменска уста. 

Езикови игри  
с възможност  
за самооценка  

на знанията биха 
улеснили усвояването 

на фразеологизмите 
в учебните часове  
по български език, 

тъй като за голяма част от съвре-
менните ученици фразеологич-
ните словосъчетания се оказват 
почти непозната и доста трудна 
за изучаване тема. Като прино-
сен момент на работата ни може 
да се посочи изработването на 
речник.“

Още една историческа личност, 
позабравена днес, привлича вни-
манието на участник в сесията. 
Темата на Веселин Манчев от 
Националната гимназия за древни 
езици и култури „Св. Констан-
тин-Кирил Философ“ –  София, с 
научен ръководител Борис Иванов, 
е „Трайко Китанчев – просветител 
и революционер“. Трайко Ки-

танчев е привърженик на Петко 
Каравелов, за кратко и на Стефан 
Стамболов. Но след влошаване на 
отношенията му със Стамболов е 
осъден за убийството на Христо 
Белчев. След като излиза от зат-
вора, Трайко Китанчев основава 
Македонската организация, обеди-
нявайки македонските дружества. 
След провала на четническата 
акция от 1895 г. Китанчев умира 
от инфаркт през август същата го-
дина. Приносът на разработката е 
в обединяването на информацията 
за различните дейности на Трайко 
Китанчев и извеждането на пре-
ден план на една малко известна 
личност.

Елена Кикьова от МГ „Акаде-
мик Кирил Попов“ – Пловдив, с 
научeн ръководител Дарина Брън-
чева, разработва темата „ENERGY 
– помощник за здравословно 
хранене“. Това е 

интернет 
приложение за 

здравословно хранене 
по системата  

на Зоната. 

ENERGY не е просто балансьор, 
но и инструмент за следене на ус-
пеха на потребителите, следващи 
тази система. Уеб приложението е 
подходящо за всички, независимо 
от възрастта и целта, която искат 
да постигнат.

„Промяна в размерите на зени-
цата в човешките очи“ е разработка 
на Иво Лозанов от НПМГ „Акад. 
Любомир Чакалов“ – София.  
В неговия проект са представени 
идеи за това, че човешката зеница 
и поведението разкриват някои 
неявни факти за самия човек, като 
например психически неразполо-
жения, натрупани емоционални 
проблеми, стрес, напрежение. 
Според изследването  поведение-
то на очите може да бъде фактор 
за откриване и на положителни 
въздействия за човека.

Много атрактивни бяха и демон-
страциите по проекта „Лего робот 
за почистване – легометач“ на 
авторски екип отбор по роботика 
Pyrobotix от ПГ „Найден Геров“ – 
Лом, с научни ръководители инж. 
Данаил Трайчев Манолов и Ма-
рияна Йорданова Кадамяр. „Лего-
метачът“ е модел за почистване на 
пътища и паркови пътеки, който се 
ориентира чрез сензори. Проектът 
е демо версия на „умно“ средство 
за почистване на околната среда. 
Конструиран е ръчно с части на 
комплект LEGO и програмиран с 
програмата Mindstorms.ev3. Про-
тотипът на робота чистач е ори-
гинална разработка, която може да 
бъде развита и подобрена в бъдеще 
с цел да стане по-функционална и 
по-ефективна.

В рамките на шестата сесия на 
УчИ – БАН в сградата на Бъл-
гарската академия на науките е 
открита и изложба на ученици 
от Националната гимназия за 
приложни изкуства „Свети Лука“. 
Сесията на Ученическия институт 
е посветена на 150 години от осно-
ваването на Академията.
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Очакваме вашите въпроси

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Рубриката води  
Георги Гълъбов, 
Адвокатско дружество 
„Стоянчева и Димитров“

Уважаеми читатели, специално за вас създадохме рубриката 
„Правен консултант”. На всeки въпрос отговаря Георги Гълъбов. 
Въпросите си може да зададете на редакционния телефон – 
02/425 04 70, на azbuki@mon.bg или на адрес: 1113 София, 
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5.

Уважаема г-жо Стойчева,
Възможностите за едно-

странно прекратяване на тру-
довото правоотношение от 
страна на работодателя с пре-
дизвестие, които са свързани с 
пенсионирането на служител, 
са изчерпателно изброени в 
чл. чл. 328, ал. 1 от Кодекса на 
труда:

10. при придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, при навършване на 
65-годишна възраст – за про-
фесори, доценти и доктори на 
науките, освен в случаите на 
§ 11 от преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона 

за висшето образование;
10а. когато на работника 

или служителя е отпусната 
пенсия за осигурителен стаж 
и възраст в намален размер по 
чл. 68а от Кодекса за социално 
осигуряване (КСО); 

10б. когато трудовото 
правоотношение е възникна-
ло, след като работникът или 
служителят е придобил и уп-
ражнил правото си на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст; 

10в.  когато трудовото 
правоотношение е възникна-

ло с работник или служител, 
след като му е отпусната 
пенсия за осигурителен стаж 
и възраст в намален размер по  
чл. 68а от Кодекса за социално 
осигуряване.

В случай че не сте се пенси-
онирала по реда на чл. 68а от 
КСО (пенсиониране при доста-
тъчно наличен стаж, но липса 
на възраст), работодателят 
ви не може да прекрати трудо-
вото правоотношение на осно-
вание достигната минимална 
възраст и стаж.

Може ли работодателят да 
освободи учител, който има 

право на ранно пенсиониране, без 
негово желание?

Габриела Стойчева

Татяна ДИКОВА
Наш специален пратеник

София – Кипър

Със седмица, пос-
ветена на големия 
български поет 
Никола Вапцаров, 
отбелязват в Кипър 
110 години от не-

говото рождение. Център на ини-
циативите е Българското неделно 
училище в Никозия, носещо името 
на поета, написал „Моторни пес-
ни“ и стихотворението „Писмо“ 
с „дивия копнеж по едрите звезди 

над Фамагуста“ …
„Съюзът на българите в Кипър е 

бенефициент на 5 съботно-неделни 
училища в Лимасол, Паралимни, 
Пафос, Полис Хрисохус, Никозия 
и филиал в Дали“ – разказва Лидия 
Стефанова – секретар на Съюза. 
– Дружеството ни има за цел 
най-вече да съхрани българските 
корени. Да показваме богатството 
на културата и наследството на 
България пред света, не само пред 
кипърци. Искаме да се чува по-
често за нашата родина, и затова на 
празниците, които организираме, 
представяме нейното богато кул-

турно наследство и традиции не 
само на български, но и на гръцки 
и английски, каним гости от Кипър 
и от други страни.“ 

Желаят ли сънародниците ни 
децата им да изучават родния 
език, история, география, култура. 
„Мога да кажа твърдо – да!“ – кате-
горична е Лидия Стефанова. Инте-
ресното в случая е, че продължават 
обучението си до XII клас. „Вече 
пета година изпращаме абитури-
енти. Отливът с напредване на 
класовете е много малък. Децата 
не отпадат“, продължава тя. Про-
центът на отпадналите гимназисти 

е под 5, като част от тях напускат, 
за да продължат образованието си в 
България. Другият повод за радост 
е фактът, че завършили в Кипър, 
по-голяма част от младите хора 
записват висше образование в Бъл-
гария. От тази година училището 
е в договорни отношения с Депар-
тамента за езиково обучение към 
СУ „Св. Климент Охридски“. По 
силата на това съглашение всеки, 
който желае, може да държи изпит 
в училище „Никола Вапцаров“ за 
ниво на владеене на българския 
език, най-често B2, което отваря 
врати към нашите университети.

Под звездите  
на Фамагуста
Училище „Никола Вапцаров“ в Никозия чества 
110-годишнината от рождението на патрона си

Веселка ПРОКОПИЕВА
Преподавател в БУ „Н. Вапцаров“ 

Успешно българско училище в чужбина се 
прави с много любов, търпение и щипка инат. 
Българско училище „Никола Вапцаров“ в 
Никозия, с филиал в гр. Дали е създадено през 
икономически нелеката 2013 г. от група ентуси-
азирани родители и учители и със съдействието 
на Съюза на българите в Кипър. Сега Съюзът 
е бенефициент на училището. Следва летящ 
старт и само за година-две то се превръща в 
най-голямото българско училище на остров 
Кипър с над 170 деца на възраст от 4 до 18 годи-
ни, с 12 учители по БЕЛ, история и география. 
Училището е вписано в Списъка на одобрените, 
от МОН училища в чужбина и издава удосто-
верения за завършено обучение по български 
език и литература, по история и география на 
България за съответния клас. Това дава право 
на учениците да продължат образованието си 
в България без полагане на приравнителни 
изпити по съответните предмети. Училището 
предоставя отлични условия за провеждане 
на мултимедийно обучение и използване на 
иновативни техники на преподаване и учене. 

На 7 декември неделното училище в Ни-
козия отбелязва патронния си празник. Тази 

година училището обявява конкурс за портрет 
на Вапцаров и илюстрация по негови творби, 
както и фотоконкурс, озаглавен „Едрите звезди 
над Фамагуста“. В творбите си децата пресъз-

дават по оригинален начин водещите теми в 
поезията на именития си патрон. За пръв път 
тази година се организира Седмица на Никола 
Вапцаров в Кипър. 

Да градиш и твориш с любов към Родината

От ранна възраст и чак до XII клас учениците на БУ „Н. Вапцаров“ изучават родния си 
език и култура
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Децата от Българ-
ското неделно учили-
ще „Аз Буки Веди“ в 
Кьолн разгръщат пъст-
рите корици на новата 
книжка „Детектив в 
сладкарницата“, за да 
разкрият кой открадна 
сладките на леля Краси. 
Така на Националния 
ден на четенето в Гер-
мания – 16 ноември, 
те се запознават с пъл-
ната с приключения 
и сладки изкушения 
книга в присъствието 
на нейните създатели – 
Петя Петрова, автор и 
илюстратор, редактора 
Кремена Георгиева и 
графичния дизайнер 
Росица Ахмаков. 

Първите заподозрени 
за изчезването на слад-
ките от сладкарницата 
на леля Краси са ней-
ните собствени деца, 
но най-големият ѝ син 
Миро е решен на всич-
ко, за да изчисти името 

си, и влиза в ролята на 
детектив. 

„Нашите ученици 
сами отгатнаха как се 
казват децата на леля 
Краси чрез ребусно уп-
ражнение с печатни 
букви, а след това пред-
ставянето на книгата 
продължи с още много 
четене и изненади – 
разказва ръководите-
лят на „Аз Буки Веди“ 
Росица Байрактарски. 
– Те сами изпитаха на 
гърба си какви качест-
ва се изискват за един 
добър следовател, като 
поиграха малко „сляпа 
баба“ с предмети от 
тайни детективски тор-
бички, подготвени от 
редакторката Кремена 
Георгиева. Всичко беше 
съпроводено с много 
вълнение, рисунки, 
снимки, усмивки и леп-
нещо-сладки кексчета, 
разбира се.“ 

Авторката на „Де-

тектив в сладкарница-
та“ Петя Петрова е от 
Горна Оряховица. За-
вършва изобразително 
изкуство във Велико-
търновския универси-
тет „Св. св. Кирил и 
Методий“. Работи като 
учител в гимназии в 
родния си град, след 
което заминава за Аа-
хен преди 18 години. 
През последните го-
дини рисува предимно 
на българска тематика, 
направила е 7 изложби, 
една от които в сгра-
дата на Европейския 
парламент в Брюксел. 
Тя прочете откъси от 
книжката си на децата 
от „Аз Буки Веди“, а 
след това организира 
и ателие по рисуване.  
Малчуганите оцветиха 
своя „любим герой“ с 
цветни моливи върху 
специално подготве-
ните картички с герои 
от книгата. 

С фенерче и лупа в ръка в Деня на четенето в Кьолн 

В ролята на детективи са малките ни сънародници от Кьолн

28 приза за 
нашенчета

Общо 28 призови места от 8 
международни конкурса в Бълга-
рия, Израел, Испания и Италия 
спечелиха възпитаниците на Бъл-
гарското училище „Иван Вазов“ в 
Париж от началото на миналата 
учебна година досега. 

19 от медалите са златни и 
повечето от тях са за литература. 
Второкласникът Уфук Самет е 
последният, който миналата сед-
мица грабна първа награда в ка-
тегорията за художествен текст на 
тема „Най-красивата земя“. Той 
се състезава в първа възрастова 
група на третия международен 
конкурс „Моята българска бро-
дирана риза – 2019“, Италия. В 
надпреварата участват българчета 
от цял свят с рисунка или худо-
жествен текст. 

Преди това Дюн Латуш и Ангел 
Рапчев, които също са във втори 
клас, станаха медалисти в редица 
конкурси за литература и пеене. 
Те добавиха към миналогодиш-
ните медали за изпълнението на 
песента „Ирино моме“ и втора 
награда от конкурса на Държав-
ната агенция за българите в чуж-
бина. В същата надпревара Дюн 
Латуш спечели още едно второ 
място за литературно творчество 
– проза. Училищният хор пък взе 
първа награда с изпълнението на 
песента „Една българска роза“ 
от XI фестивал на българите по 
света „Аз съм българче“ 2019 г. в 
Мадрид, Испания.

Съботното училище „Иван Ва-
зов“ в Париж е основано през 2014 г. 
от сдружение „Христо Ботев“ и 
се ръководи от доц. д.п.н. Елена 
Сачкова. То предлага обучение 
по български език и литература, 
история и география на деца от 3 
до 18 години, включително и чрез 
дистанционна форма на обучение 
за ученици и за техните родители. 
Учителите на школото посрещат 
във виртуалните му класни стаи 
деца от седем държави, които 
усвояват различни нива на бъл-
гарски език – от подготвителна 
група до XII клас.

Наскоро училището получи даре-
ние – портрет на Иван Вазов, нари-
суван от Лиляна Дичева през 1976 г.
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Рада, Рая,  Ксан-
тия, Влади и Робин 
учат в Българското 
неделно училище 
„Д-р Петър Берон“ 
в Манхайм. По тях-

на идея и с тяхно участие през 
миналата година е създаден  
екологичният филм „На нивото 
на очите“. С него през октом-
ври те грабват първо място в 
годишен конкурс, който през 
2019-а е под мотото „Заедно за 
околната среда“.

„Манхайм е пъстър между-
народен град, в който живеят, 
работят и творят хора от над 
170 националности. По-голе-
мите общности, които се зани-
мават с култура и образование, 
имат свои дружества и развиват 
дейности не само поотделно, 
а и съвместно с други етноси, 
обединени в дружество „Меж-
дународен дом Манхайм“. Така 
че късометражният филм беше 
създаден от децата от нашето 
училище заедно с техни връст-
ници от Еритрея и Кюрдското 
дружество“, обяснява дирек-
торът на „Д-р Петър Берон“ 
Франциска Людвиг Селимска. 
Тя уточнява, че възрастните са 
помогнали само при заснема-
нето на филма, тъй като децата 
не разполагали с необходимата 
техника. И с гордост добавя, че 
в тазгодишното състезание в 
Манхайм са участвали много 
кандидати с екологични проек-

ти от различно естество, но „На 
нивото на очите“ печели беза-
пелационно. Филмът е на нем-
ски език с английски субтитри, 
а накрая малките екоактивисти 
се обръщат към публиката и на 
майчиния си език.

Наградата за екологичния 
късометражен филм в Ман-
хайм е трета поред. Преди 
това от Международния фил-
мов фестивал във Венеция  
Ciac junior неговите създатели 
се връщат с награда за про-
дукция, а на Международния 
фестивал за детско и младежко 
медийно изкуство „Арлекин“ 
във Варна печелят специалната 
награда на името на журна-
листката Петя Петрова. 

Идеята за филма  
е на малкия Робин, 

който разказва на по-големите 
как винаги, когато види по пътя 
или по парковете разхвърляни 
боклуци, ги събира и ги хвърля 
в кошовете. Чрез филма децата 
отправят предизвикателство 
към възрастните и ги карат 
да се замислят дали наистина 
пазят околната среда, както 
твърдят. Натъженият Влади 
показва горчивата истина за 
родителите, които, забързани 
в своето всекидневие, често 
дори не осъзнават какви вреди 
нанасят на природата. В знак на 
протест срещу замърсяването 
и за да привлекат вниманието 
на възрастните към проблема, 
децата измислят рап песен, 
която изпълняват в двора на 
училището. 

Българското дружество „Д-р 
Петър Берон“ и училището 
към него, създадено през 2012 
г., са много активни и непре-
къснато организират различни 
инициативи в Манхайм. Така 
поддържат духа, писмеността 

и културата на България в 
Германия. Те работят добре с 
родните мигранти от студент-
ско дружество „Бай Ганьо“, 
особено с танцовия му състав 
и неговия хореограф Мирослав 
Танев, както и с представители-
те на Българската православна 
църква „Света Петка“.  

„Наскоро поканихме цялото 
българско общество в Манхайм 
на моноспектакъла на актриса-
та Ива Тодорова „Приятно ми 
е, Ива“, разказва директорката 
Селимска. По техен проект 
през февруари пък гостуват 
български кукери със зурни и 
тъпани, които правят парад в 
центъра на Манхайм и предиз-
викват голям интерес. 

В момента в „Д-р Петър 
Берон“ учат около 70 деца, 
а учителите са петима. Има 
яслени групи, детска градина, 
предучилищна група, класове 
от I до IV, а децата от V и VI 
клас са в смесена група. Извън 
задължителната обучителна 
програма по желание на децата 

в училището има и извънкласни 
дейности по народни танци, 
изобразително изкуство и клуб 
„Традиции и обичаи“, където 
се правят възстановки, орга-
низират се творчески срещи и 
концерти.

„От тази година 
започнахме да 

преподаваме роден 
език в германско 

училище, 

в което има доста българче-
та – споделя още Франциска 
Селимска. – Имаме запитване 
и водим разговори за курсове в 
още две училища. Самите ди-
ректори разбраха колко е важно 
да се поддържа майчиният език 
за само осъзнаването на децата, 
така че лека-полека разширява-
ме дейността си. Трудно може 
да се живее в този шарен свят, 
ако не познаваш корените си и 
не знаеш откъде идваш.“

„На нивото на очите“
Екофилм, създаден от деца от БНУ „Д-р Петър 
Берон“ в Манхайм, печели награди

Награда  
от „Арлекин“, Варна
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Награда за продукция –   
„Чак Джуниър“, Венеция
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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” (библиоте-
ката), ул. „Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478.

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

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

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2020

3% от цената –
при ТРИ 

и повече издания

5% от цената –
при ПЕТ 

и повече издания

15% от цената –
за ПЪЛЕН комплект 

от изданията

www.azbuki.bg

 Изданията на „Аз-буки“ Цена  
за 12 месеца

Вестник „Аз-буки“ 78 лв.

Научно списание  
„Български език и литература“ 39 лв.

Научно списание „История“ 39 лв.

Научно списание  
„Математика и информатика“ 39 лв.

Научно списание „Педагогика“ 87 лв.

Научно списание  
„Професионално образование“ 50 лв.

Научно списание  
„Стратегии на образователната  

и научната политика“
53 лв.

Научно списание „Философия“ 30 лв.

Научно списание  
„Химия. Природните науки  

в образованието“
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

ългарският принос в репродуктивна-
та имунология и биотехнологиите е 
отбелязан от Института по биоло-
гия и имунология на размножаване-
то „Акад. Кирил Братанов“ на БАН с 
издаването на марка с персонализи-
рана винетка. Това става в рамките 
на изложбата „Ролята на ИБИР за 
развитието на репродуктивната  
биология и имунология“. Директорът 
на Института проф. Сорен Хайрабе-
дян представи последните тенденции 
в изследванията на репродуктивната 
имунология – наука, която се е зароди-
ла в България. 

През 1949 година акад. Кирил Бра-
танов прави първата публикация в 
световната литература, като уста-
новява връзката между антиспермал-
ните антитела и инфертилитета 
при животните. С това той поставя 
началото на научната дисциплина 
„Имунология на размножаването“, под-
черта проф. Хайрабедян. И допълни, че 
се надява тези постижения да бъдат 
продължени от следващите поколения 
млади изследователи на Академията. 

Персонализираната винетка на 
марката представя събитие със 
световно значение – създаването 

на Международния координационен 
комитет по имунология от акад. Бра-
танов съвместно с бъдещия Нобелов 
лауреат по медицина проф. Робърт 
Едуардс. Приноса на България в съз-
даването на тази организация проф. 
Едуардс изтъква през 2010 г. по вре-
ме на лекцията си пред Нобеловия 
комитет, когато отново посочва и 
показва кадри от създадената у нас 
организация и първото Ӝ събиране 
през 1967 година.

Още по темата  
в следващия брой

Б

В
стомаха на кит, чието тяло е изхвърле-
но от морето на плаж на остров Харис в 
Шотландия, са намерени 100 килограма 
боклук, което разкрива опасните нива 
на замърсяване в океана.

Рибарски мрежи, пластмасови бутил-
ки и чаши, въжета, опаковъчен материал 
и много други неща са извадени от сто-
маха на животното. В момента специа-
листите проучват дали китът е умрял 
заради боклука, който е поглъщал през 
годините.

Всяка година в целия свят се генери-
рат около 275 милиона тона пластмасо-
ви отпадъци, от които между 4,8 и 12,7 
милиона тона попадат в морето.

Експертите прогнозират, че ако све-
тът продължи да произвежда толкова 
пластмаса, колкото днес, до 2050 годи-
на намиращата се в Световния океан 
пластмаса ще достигне тегло, което 
ще надвиши теглото на цялата риба в 
океана.

едем усъвършенствани системи ще бъдат монтирани във 
всички нови автомобили в ЕС след май 2022 година. Те включ-
ват интелигентно управление на скоростта, блокиращо 
устройство при употреба на алкохол, предупреждение за 
сънливостта и вниманието на водача, усъвършенствано 
предупреждение за отклонено внимание на водача, система 
за аварийно спиране, система за детектиране при заден ход 
и записващо устройство за произшествия („черна кутия“). 
Това съобщи проф. Велизара Пенчева от Русенския универ-
ситет в лекцията си за съвременните предизвикателства 
пред градските транспортни системи. 

Само за миналата година времето за пътуване в рамките 
на София се е увеличило средно с 35%, подчерта тя, като по 
този показател се нареждаме на 52 място от 403 държави в 
света. Учените търсят решение за облекчаване на трафика 
и възможностите за генериране на електроенергия в горив-
на клетка. 

В БАН бяха представени научни разработки за съхранение 
на енергия от възобновяеми енергийни източници, както 
и възможности за приложение на водорода в транспорта. 
Разработките са осъществени през  първата година от из-
пълнението на Националната научна програма „Нисковъгле-
родна енергия за транспорта и бита“, финансирана от МОН. 
Една от тях е проектът на демонстрационен тролейбус с 
хибриден удължител на пробега батерия – горивна клетка. 
Тролейбусът да се придвижва не само чрез захранване от 
контактната мрежа, но ще извършва и 100-километров про-
бег на водород. Иновацията се разработва за първи път от 
български учени, каза проф. Дария Владикова от Института 
по електрохимия и енергийни системи. По Програмата се 
разработва и речен плавателен съд, задвижван с водород и 
слънчева енергия.

С
Водород вместо 
бензин

Български принос  
в имунологията

Извадиха 100 кг 
боклук от кит
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