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ПЕДАГОГИКАТА НА НАСЛЕДСТВОТО
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА
Виолета Стойчева
Heritage Pedagogy and the Challenges of the Digital Age
Violeta Stoycheva
Abstract: This text deals with the relationship between the digital transformation of
school education and the opportunities for digital learning through heritage. As a key benchmark in heritage pedagogy, attention is paid to the characteristics of object-based learning.
The applied nature of the research refers to the results of the pedagogical technology for
teaching heritage in the digital environment tested in the calendar year 2021 within a project implemented by Emiliyan Stanev Secondary School (Veliko Tarnovo).
Keywords: school education; digital transformation; heritage; object-based learning;
project.

Днешният дигитално свързан свят, доминиран от „метаморфозата“ на четвъртата индустриална революция, предпоставя използването
на новите технологии като бранд на училището на бъдещето. Визия
та за „нова среда“ на знанието, наподобяваща естествената среда на
живота на учениците от цифровото поколение (родените след 2001 г.),
според изследване на Фондация „Отворено общество“ и „Админ Софт“
ЕООД, възложено от Фондация „Америка за България“, налага промяна в 5 основни насоки – среда, технологии, педагогика, квалификация
на учителите и училищно лидерство (Програма „Училище на бъдещето“ 2016: pass). Процесът на очертаната в новата нормативна база
посока към „училището на бъдещето“ посредством технологично ориентирана трансформация на образователната система придобива нови
измерения в условията на започналата през 2020 г. световна пандемия
COVID-19. Според изводите от национално проучване на Siemens България и Германо-българската индустриално-търговска камара, именно
пандемията превръща дигитализацията от „нововъведение в истинска
необходимост, към която всеки трябваше да се адаптира – от учениците до компаниите от всички сектори и браншове“ (Проучване… 2021
pass).
Екстремното преминаване на училищата и университетите към
обучение в електронна среда и свързаните с пандемичната обстановка
ограничения изправиха българските педагози пред необходимостта от
осигуряване на нови възможности за работа с образователни ресурси
със свободен достъп и от по-активна комуникация с институциите на
паметта – музеи, архиви, библиотеки.

9

Виолета Стойчева

Актуализираната от пандемията потребност от динамично интегриране на цифрово културно наследство в образованието рефлектира
и върху традиционната връзка музей – училище, поставяйки настойчиво
редица въпроси около нейната дидактика.
Погледът „навън“ – към европейския и световния опит – показва,
че проблемът за дигитализацията на наследството е обект на дългогодишни дискусии сред изследователи и специалисти в тази сфера (вж.
Evrard, Y., A. Krebs 2018: pass; Делибалтова 2016: 50–51, Казаларска 2018;
Казаларска 2020; Мишкова 2015). Независимо от липсата на консенсус
относно онтологичните разлики между артефактите в музеите и галериите и дигиталните експозиции или от продължаващите опасения
за загуба на монопола върху музейните колекции (Greffe at all. 2017),
се „чуват“ все повече гласове в подкрепа на споделените пространства
и новите модалности на достъпа до съдържание, информация и социални преживявания (Мишкова 2015; Stryszowski 2012: pass; CORDIS
Results Pack 2021: pass), особено чрез мащабни информационни платформи от типа на Mirror Worlds.
В търсене на „гъвкави“ дидактически модели за адаптиране на
педагогиката на наследството към новите условия настоящият текст
концептуализира идеята за създаване на педагогическа технология за
работа с дигитално наследство в училищна онлайн и офлайн образователна среда. Той систематизира данните от проведения през 2021 г.
педагогически експеримент в рамките на проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“ , по който СУ „Емилиян Станев“
работи в партньорство с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Регионалния
исторически музей във В. Търново. Финансовата обезпеченост на дейностите е осигурена от фондация „Америка за България“.
Проектът поставя амбициозната задача за разработване на методология за работа с наследството в дигитална среда, приложима както
при обучението с отдалечен достъп, така и в традиционния педагогически процес на формалното образование в 5.–10. клас по три учебни
предмета – история и цивилизации, български език и литература и
изобразително изкуство.
Реализацията на поставената цел предпоставя търсенето на отговори в две посоки: избор на теоретична концепция, която да аргументира педагогическите функции за работа с дигитални музейни ресурси
във формалното образование и последователното поетапно осъществяване на система от технологични, обучителни и иновативни образователни дейности в хронологическата рамка на проектното предложение.
На фиг. 2. е визуализиран процесът на поетапната организация
на експерименталната работа по проекта, времево ситуиран в рамките
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на една календарна година (втори срок на учебната 2020/ 21 и първи
срок .на учебната 2021/ 22 година). Всеки елемент от схемата може да
бъде описан със система от дейности, в които освен участниците в целевата група на проекта, са въвлечени различни образователни актьори,
между които е поддържана опосредствена връзка поради ограниченията, наложени от пандемичната обстановка.

Фиг. 1. Етапи на проектната работа

Концептуална основа на проведената педагогическа работа с наследството в дигитална среда е т. нар. обектно базирано учене (оbjectbased learning). Терминът „оbject-based learning“ (OBL) се използва
предимно в англоезичната литература. Определя се като образователен подход, ориентиран към учениците. Специалистите по тази тема
го разглеждат като социален конструктивистки подход (Chatterjee &
Hannan, 2015), при който обучаемите развиват своите знания и конструират значения при взаимодействие с конкретни обекти/ предмети
(Hannan et al. 2013; Schultz 2018) от колекциите на музеи, галерии, архиви, библиотеки и др.
По своята същност работата с материалното наследство се разглежда като тип експериментално (основано на опита) учене, което залага на тактилната връзка с материалните обекти, на сензорния опит от
интеракцията на обучаемите с експонатите, включително и с дигитализирани музейни експонати.
Изследванията върху ученето в музеите като цяло показват положително въздействие на обектите върху ангажираността на обучаемите
и за създаване на удовлетворяващо преживяване. Тъй като реалните
обекти имат присъща мотивация, очаквания и интерес (Dierking 2002),
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обектно базираното обучение има силен потенциал за въвличане на
учениците в разнообразни педагогически дейности в хода на обучението. Коментирайки възможностите за повишаване активността на
съвременните ученици, Lynn Dierking отправя критика по посока на
„деконтекстуализирано(-то) от преки преживявания с предмети“ обучение в класните стаи (Dierking 2002: 4).
Приложимостта и резултативността от използването на подобна
експериментална педагогика, станала популярна още през 70-те години на миналия век, се търсят по посока на провокирането и ангажирането на учениците в комуникацията с наследството, във възможностите
за генериране и визуализиране на идеи, за сравняване на процеси и
явления, за концептуализиране на съдържания (Chatterjee 2010). Списъкът с очаквани резултати допълва И. Мишкова, според която работата с музейни експонати подпомага формирането на редица умения, а
също така позволява на младите хора да развиват концепции за хронология, промяна, континуитет, прогрес и др. (Мишкова 2015: 305–306).
Прегледът на достъпната литература убедително потвърждава нашето мнение за приложимост на обектно базираното обучение и в дигитална среда. Систематизирането на споделените мнения е основание
да приемем като изходна теоретична основа разбирането за обектно
базираното обучение като отворено, активно (Freeman et al. 2014: pass;
Poce 2019), основано на индивидуалния опит на ученика учене, центрирано върху физически обекти – музейни експонати, архивни документи,
произведения на изкуството и др. „свидетелства на епохата“.
Прагматичността на подобен начин на работа се предполага от
спецификата на комуникацията с музейните предмети, при която
младите хора са провокирани да обърнат внимание на материалите,
използвани за направата на обекта, да осъзнаят социокултурното значение на експоната, да разсъждават върху различни негови интерпретации, да реконструират контекста, в който е произведен, да осмислят
посланията му като елемент от съвременна музейна експозиция. Анализирайки работата с музейни предмети, И. Мишкова привежда примери от опита на български и чужди музеи в подкрепа на мнението, че
по този начин се събужда любопитство, активизира се целенасочено
наблюдение, провокират се дискусии сред учениците и се стимулира
тяхното критическо мислене (Мишкова 2015: 23–24). Всичко това несъмнено влияе върху начина, по който обектът се превръща в мултисензорен „мисловен инструмент“ и създава условия за съ-преживяване на
миналото.
Допълнителен аргумент за по-активна педагогика на наследството е извеждането му като една от четирите области на компетентност
в Държавния образователен стандарт за учебно съдържание по исто-
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рия и цивилизации. Присъствието на наследството в съдържанието на
различни учебни предмети е друг значим аргумент по посока на неговия недостатъчно използван интердисциплинарен потенциал и на възможностите за компетентностен подход. Съчетанието с предимствата
на дигиталните технологии открива нови хоризонти за прилагане на
образователния потенциал на институциите на паметта за активна педагогическа работа.
Не на последно място, проведените дейности са основание да
твърдим, че обектно базираното (предметно ориентираното обучение)
не изключва, а напротив, подпомага чрез връзката училище – музей
възможната промяна на музейната парадигма от предметите към идеите, емоциите и преживяванията на посетителите като активни участници в диалога с миналото.
Представеното на следващо място в изложението описание на
проектните дейности очертава контурите на теоретична рамка, която
предстои да бъде верифицирана чрез анализ на емпиричните данни от
проведения експеримент.
Подготвителната работа за планираните учебни дейности бе свързана със създаването на дигитален архив от музейни експонати в 3D
формат и една виртуална разходка в музей „Сарафкина къща“. Много
важно като стартов заряд за този етап се оказа сътрудничеството между
трите институции партньори по проекта: училище – музей – университет. Подборът на музейните артефакти надхвърли предварително
заложения лимит и понастоящем дигиталният архив включва 79 музейни експоната и три виртуални разходки в музеите на Велико Търново – Археологически музей, музей „Възраждане и Учредително събрание“ и музей „Сарафкина къща“. Всички дигитализирани предмети
са придружени с музеен паспорт, изработен от експерти на РИМ – В.
Търново. 3D моделите притежават опция за увеличаване на размера и
за завъртане, така че избраният експонат да се разглежда динамично и
в детайли – като „под лупа“. Дигиталните ресурси могат да бъдат изпращани до потребителите (учениците) по електронен път (по e-mail
или в затворени групи в социалните мрежи) чрез оригинален QR код.
Успоредно с подготовката на дигиталния архив през месец март
2021 г. с учителите от целевата група бе проведена „входяща анкета“,
която диагностицира професионалната компетентност и нагласите им
за работа с наследството. Резултатите от анкетата позволиха да бъде
прецизирано съдържанието на проведените два обучителни семинара.
По време на тези срещи участниците в проекта бяха запознати с концепцията на педагогиката на наследството и с работните листове като
дидактически инструмент за организиране на самостоятелната познавателна дейност на учениците. За разлика от групата преподаватели
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по история и цивилизации, останалите участници нямаха практически
опит в прилагането на работни листове по водените от тях дисциплини. Първоначалният скептицизъм постепенно бе преодолян по време
на втория семинар, в рамките на който учителите работиха в интердисциплинарни групи. Като част от осмисляне на възможностите за
виртуална комуникация с музейните експозиции бе направен интердисциплинарен прочит на учебните програми. Учителите бяха провокирани да откроят съдържателните акценти, свързани с наследството,
и да направят списък от теми/проблеми в пресечната „контактна зона“.
Всеки преподавател имаше възможност да избере по кои от тях да работи и кои дигитални музейни ресурси да приложи в познавателни
дейности с учениците.
Апробирането на работните листове (в реална и във виртуална
среда) бе съпътствано от „включено наблюдение“ от страна на двама
преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, консултиращи проектните дейности. С тяхна помощ бе направено прецизиране на съдържанието на дидактическите задачи, на познавателното им равнище и
на разчета на времето за тяхното изпълнение.
Част от уроците бяха проведени в рамките на Деня на наследството (18 май 2021 г.), с който СУ „Емилиян Станев“ отбеляза Международния ден на музеите. Създадените видеозаписи на занятията са предназначени за обучение на студентите от педагогическите специалности
в Историческия и Филологическия факултет на Университета. Приложените в края на текста фотографии (сн. 1. – 5.) илюстрират отделни
елементи от педагогическите ситуации по време на урочната работа.
За разширяване на дигиталната компетентност на преподавателите, участващи в проекта, през месец ноември 2021 г. бе проведено
специализирано обучение за усъвършенстване на компетенциите им
за създаване на учебно съдържание с помощта на дигитални инструменти. Ефективността от усвоените умения намери израз във втората
серия уроци, реализирани в последните месеци на проекта.
Представянето на механизма на експерименталната проектна работа няма да бъде пълно, ако не споменем, че успоредно с учителите в
апробирането на дигиталните музейни ресурси бяха включени 53 студенти от различни педагогически специалности в Историческия и Филологическия факултет на Великотърновския университет (бакалаври
и магистри) и 14 специализанти към Центъра за квалификация и Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС). По този начин бе осигурена двойна
експертиза на създадените дидактически ресурси, а за подготовката на
бъдещите учители в Университета бе обезпечена иновативна ресурсна
основа за продължаващо обучение.
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Качественият анализ на дидактическите материали от двете целеви групи потвърждава, че разказите за предметите и за техния „социален живот“ могат успешно да се дидактизират за целите на обучението
по различни предмети – история и цивилизации, БЕЛ, изобразително
изкуство. Нещо повече. Според нас информацията, която кодират създадените дигитални ресурси, е приложима и за целите на обучението
по останалите предмети, включително по математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, човекът и природата и т.н. Т.е.
създаденият дигитален архив с успех може да обслужва набиращото
все по-голяма популярност STEAM обучение.
В разработеното за целите на педагогиката на наследството помагало са включени 24 работни листове. Разпределението им по предмети е представено на следващата диаграма (фиг. 1):

Фиг. 2. Разпределение на работните листове по предмети

В авторския екип заедно с учителите участват един докторант (ДП
„Методика на обучението по история“) и един студент (специалност
„Педагогика на обучението по история и география“).
***
Анализът на резултатите от осъществените проектни дейности
позволява да се направят няколко извода:
 Дигитализацията определено оказва позитивен ефект върху
образователните/ педагогическите функции на музеите. Все по-осезаема става необходимостта от разработване на образователни платформи, в които обучаемите да се движат свободно онлайн и да проучват
музейните експонати с индивидуален темп и интензивност, подобно на
Europeana, Google Art Project и FINNA.
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 Създадените в рамките на настоящия проект виртуални разходки и 3D музейни експонати несъмнено биха увеличили потенциала
на музейната комуникация, ако се интегрират в специализирана онлайн платформа на Регионалния исторически музей. Предвид популярността на Велико Търново като туристическа дестинация музеят би
спечелил, ако на посетителите се предлагат и добре обмислени, интересни и атрактивни образователни дейности, които да провокират любопитството като основа за изследователска/ откривателска дейност на
учениците, да предоставят алгоритми за работа и различни „ключове“,
както и възможности за самооценка.
 Извън образователните музейни програми, ориентирани към
неформалното образование, определено съществува вакуум по отношение на образователни ресурси, свързани с наследството, които да
бъдат предназначени за училищното образование, да бъдат свързани
с ключови теми от учебното съдържание, да предполагат интердисциплинно взаимодействие в хоризонтален и вертикален план. Със сигурност тяхното качество би спечелило, ако в разработването им обединят
усилията си специалисти от музеи, галерии, университети и училища.
Определено считаме, че дигиталното образование чрез наследство, провеждано в рамките на формалното и неформалното училищно образование, е актуална, съвременна и динамична форма, която открива нови перспективи за сътрудничество между музеите и училищната институция.
ПРИЛОЖЕНИЕ
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БЕЛЕЖКИ

Имат се предвид данните за България на страницата на Европейската комисия за 2021 г., представени в рамките на Eurydice <https://eacea.
ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-perspective-9_en?2ndlanguage=bg>.
2
Time Machine – мащабен европейски проект (2020–2023) за информационна платформа, консолидираща историческото познание по посока създаване на Mirror Worlds (4D) и превръщане на историята и културното наследство в „жив“ ресурс с помощта на изкуствен интелект. Повече информация на:
<https://www.timemachine.eu/wp-content/uploads/2020/07/D8.5_TM_LSRI_Strategy_and_Implementation_Proposal_V1.3.pdf>.
3
В проектните дейности участва интердисциплинарен екип, който
включва: 16 учители по история и цивилизации, български език и литература и изобразително изкуство от СУ „Емилиян Станев“, двама университетски
преподаватели по методика (от Историческия и Филологическия факултет),
двама докторанти по методика на обучението по история и двама музейни
специалисти от Регионалния исторически музей във Велико Търново.
4
Добра педагогическа практика в тази посока е представена от В. Стойчева и К. Котларска през 2008 г. в рамките на проект „Европейски ресурсен
мениджър на училищните градове“. Вж. Стойчева, В., К. Котларска. (2008) Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид. В. Търново: Фабер.
5
Наследството определя съдържанието на едно от четирите ядра на
учебно съдържание в Държавните образователни изисквания по история и
цивилизация още през 2000 г. (Приложение № 4, чл. 4, т.4 на Наредба № 2
от 18.05.2000). Акцентът е запазен и в новата нормативна база като област на
1
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компетентност „Национално и световно историческо и културно наследство“
(Вж. Наредба № 5 от 30.11.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г.).
6
Използването на буквалния превод „предметно-ориентирано обучение“ има съвсем различен смисъл и употреба в български контекст.
7
Пример за интерактивен урок с използване на дигитални инструменти
е представен от Мариела Георгиева (СУ „Емилиян Станев“ – В. Търново) по
време на V Международен симпозиум, проведен през ноември 2021 г. Текстът
е включен в настоящия сборник.
8
Създадените учебни ресурси в помагалото, публикувано на сайта на
музея (https://museumvt.com/bg/), са с гарантиран свободен достъп. Предвидена е опция за принтиране на всеки от работните листове.
9
Europeana е платформа за цифрово културно наследство на Европа, резултат от сътрудничеството на над 3500 библиотеки, галерии, музеи и архиви,
които предоставят свои ресурси на свободен достъп. Google Art Project е електронна платформа с насоченост към изкуството. Създадена през 2011 г., днес
тя осигурява достъп до произведенията на над 6000 художници посредством
сътрудничество с над 250 институции от цял свят. Образователната функция
на платформата съдържа дигитални инструменти, предназначени специално за учители и ученици. Вж. повече на <https://artsandculture.google.com/>.
FINNA e финландска платформа с образователна насоченост. Тя предлага дигитални ресурси на няколко езика със свободен достъп, по различни учебни
предмети, предназначени за различни възрастови групи – от ранна детска възраст до студенти във висшите училища <https://www.finna.fi/?lng=en-gb>.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Лилия Сирота
Historical and Cultural Heritage – Basis for Development
of Sociocultural Activities in Ukraine
Lilia Syrota
Abstract: The preservation of cultural heritage sites and the use of their potential
in socio-cultural activities are an important area of development of Ukrainian culture
today. Based on the example of the city of Lviv, an overview is made of those directions of
development of the tourist sphere, which is associated with the use of individual historical
monuments and entire ensembles. Attention is paid to well-known city events, the holding
of which is closely related to the historical sights of Lviv. The use of cultural heritage for
social and cultural purposes positions Lviv and its surroundings as an original region rich
in cultural traditions.
Keywords: cultural heritage; historical monuments; tourism; festival; Lviv; Ukraine.

Актуальность всестороннего исследования историко-культурного
наследия обусловлена его общественной значимостью. Оно оказывает
мощное влияние на окружающую среду, общество, экономику и духовный мир людей. Это особый вид материальных и духовных ценностей,
тесно связанный с социокультурной деятельностью, и особенно таким
ее видом, как туризм. Во многих странах использование историко-культурного наследия стало важным источником государственных доходов.
Значение социокультурной деятельности не ограничивается растущими
экономическими выгодами – это одна из наиболее активных форм общения людей, способствующая установлению и расширению культурных связей, укреплению сотрудничества, национальной памяти.
Классификацию туристической деятельности осуществляли разные ученые. По мнению американского экономиста В. Смита, существует шесть категорий туризма (Smith 1977: 54–56): этнический туризм;
культурный туризм; исторический туризм; экологический туризм;
рекреационный туризм; деловой туризм. Украинский ученый Н. Крачило выделил культурно-развлекательный туризм, предусматривающий туристические путешествия, проводимые с целью ознакомления
с историко-культурными, археологическими и архитектурными памятниками, посещение музеев, картинных галерей, театров, фестивалей, спортивных соревнований и других объектов культуры (Крачило
1987). Российский ученый В. Квартальнов считает, что главная задача
историко-культурного туризма состоит в том, чтобы познакомиться с
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достижениями культуры, науки и техники (музеи, галереи, культовые
постройки, архитектурные ансамбли и т.п.), посетить исторические
места и сооружения. Данные исследователи отмечают важность историко-культурной составляющей современного туризма (Квартальнов 2000).
Анализ и обобщение научных трудов В. К. Бронникова, А. И. Ельчанинова, М. Г. Игнатенко, М. П. Крачило, А. А. Любицева, М. С. Ниж
ник, В. П. Руденко, М. И. Рутинского (Практика 2004: 34) приводит к
выводу, что основное внимание в исследованиях уделяется вопросам
экономики, территориального размещения, организации и функционирования объектов историко-культурного наследия, в то время как
с ростом духовных потребностей особое значение приобретают возрождение, развитие и использование историко-культурного наследия
как основы современной социокультурной деятельности.
Целью этой статьи является анализ развития социокультурной
сферы в Украине на примере использования историко-культурного
наследия в туристическо-экскурсионной деятельности; краткая характеристика ресурсов, которые служат основой для деятельности в этой
сфере; определение основных проблем и путей их решения. Можно
считать, что социокультурная сфера в полной мере удовлетворяет потребности туристов в познании природы и культуры, направленный
на развлечения, предполагает любование достопримечательностями
культуры, отдых, участие в событиях, паломничество и т.п.
Сегодня в Украине правительство делает немало шагов по сохранению историко-культурного наследия (морального и духовного опыта украинцев, источников их творчества, поддерживает национальную
идентичность) и его популяризации, привязывает к социальным, экономическим, культурным программам развития городов и сел, способствует улучшению качества услуг. Следовательно, активно развивается
туризм как источник сохранения культурного наследия, важнейший
фактор самофинансирования регионов и культурных инноваций, анализируются возможности индустрии культуры, усиливается сотрудничество государственного сектора и бизнес-сектора.
Экскурсионно-туристическая деятельность становится неотъемлемой частью социокультурной сферы. По данным экспертов Всемирной Туристической Организации (ВТО) в начале ХХІ ст. в мировой индустрии туризма работают более 150 млн. человек, ежегодно отрасль
имеет высокие темпы экономического роста и объемы создания новых
рабочих мест. По данным Международной организации туризма, темпы роста международного туризма составляют 4,5–5% в год (Жуков
2021 pass).
С давних времен одной из решающих мотиваций осуществления
социокультурной деятельности, независимо от ее цели, было знаком-
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ство с исторически-культурными объектами выбранного региона. Сегодня наряду с традиционными спортивными и оздоровительными
появились новые виды туризма: культурный, деловой, зеленый, экстремальный, исторический и т.п. С каждым годом растет, расширяется
и усовершенствуется инфраструктура туристической отрасли. Увеличивается количество туристических фирм и агентств, между которыми идет ожесточенная борьба за клиента, поэтому неудивительно, что
большие деньги тратятся на рекламирование возможностей в предоставлении туристических услуг, реставрацию объектов культурного наследия – замков, палацов, оборонительных сооружений, церквей, музеев и т.д. Важность помнить о прошлом ведет к осознанию современной
роли наследия в обществе. Такой вид туризма, как историко-культурный базируется на расширении географии путешествий с целью ознакомления с историческими, археологическими, архитектурными,
культурными памятниками, посещение музеев, картинных галерей, театров, фестивалей и т.п. Также развивается паломничество как особая
форма проведения досуга, связанная со стремлением человека к духовному очищению в „святых местах“.
Сегодня практически невозможно выделить чистые формы и виды
современного туризма, поскольку, посещая ту или иную местность, турист стремится использовать путешествие с максимальной эффективностью, познакомиться при этом с достопримечательностями. Можно
утверждать, что за последние два десятилетия знакомство с памятниками истории и культуры из сопутствующей функции превратилось в
отдельный сектор социокультурной деятельности.
В культурном контексте наследие включает как материальные, так
и нематериальные элементы – произведения искусства, достопримечательности, сооружения, памятники архитектуры, философию, традиции, исторические мероприятия, особенности быта, литературу, фольклор, группы зданий и местности и т.д.
Историко-культурный туризм быстро развивается в последние
годы в Украине. Поскольку общие факторы (увеличение свободного времени, доходов, мобильности населения, расширение пакетных
туров) привели к росту туризма в целом, а специфические (усиление
ностальгии по прошлому, рост уровня образования, повышение социального статуса наследия, диверсификация туристической мотивации)
– к повышенному спросу именно наследия. Новые объекты создают
предпосылки для комплексного спроса и роста популярности туризма
наследия.
В отличие от других видов туризма, основой историко-культурного является использование уже имеющихся материальных и духовных
памятников. Он лишь косвенно зависит от развития инфраструктуры,
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и поэтому требует относительно меньших материальных затрат. Это в
значительной степени привлекает туристов.
На примере города Львов раскроем специфику использования
исторического наследия в социокультурной деятельности. Город Львов
сохранил практически нетронутым свое средневековое городское культурное наследие. Ансамбль исторического центра Львова состоит из
следующих частей:
1. Высокий замок и Подзамче возникли около V века. Частично
сохранились автентичная архитектура XIII–XVII века, планировочная
структура улиц и площадей, мощный пласт археологического культурного слоя, природный и антропогенно измененный ландшафт. Охватывает замковую гору с остатками замка (XIII в.) и посады, на территории которых в XIII – начале XIV века было десять православных церквей
и монастырей, три армянских церкви, два костела, мечеть и синагога.
2. Центр города, возникший в середине XIV века на территории
княжеского посада, является хорошо сохранившимся образцом градостроительства Восточной Европы. Доминируют здания эпохи Ренессанса, окруженные кольцом скверов, возникших на месте разобранных
средневековых фортификаций, ансамблями загородных (своего времени) монастырей и магнатских резиденций эпохи барокко.
3. Ансамбль собора Святого Юра (позднее барокко), состоящий
из собора Святого Юра (1744 – 1770 гг.), митрополичьего дворца (1772
– 1774 гг.), капитульных домов (1774 – 1866 гг.), колокольни (1828 г.),
ограждения с двумя воротами (1770 – 1772 гг.).
Вокруг этих и других исторических памятников строятся разные
экскурсионные туры. Например, львовские туристические фирмы
предлагают самые разнообразные обзорные программы: австрийский
и княжеский Львов, старый город, подземелье, Лычаковское кладбище,
семь львовских чудес, достопримечательности Ренессанса. Кроме того,
организуются:
– пешеходные экскурсии по средневековому городу;
– автобусные экскурсии пригородом Львова;
– вечерние и ночные экскурсии;
– тематические экскурсии по крышам, подземельям, дворцам и
другие программы, посвященные определенной тематике;
– гастрономические экскурсии;
– детские программы.
В старой части Львова проводятся различные мероприятия.
Фестиваль „Вспышка Рождественской Звезды“ – ежегодный
праздник-парад во Львове, который проходит на центральных улицах
и площадях Львова в пределах Рождественских празднований 7 – 9 января под названием „Большая Коляда“. Обычно основное событие фе-
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стиваля – это торжественный парад звездочетов, несущих Рождественские Звезды ручной работы, которые представлены не только галицкими рождественскими экспонатами, но и работами мастеров из других
регионов Украины. Завершается фестиваль конкурсом самой красивой
Звезды.
Городской Праздник Пампуха – ежегодный фестиваль львовского пампуха (традиционной рождественской выпечки на Галичине),
который проходит в рамках Рождественских празднований. Действие
происходит в центре Львова, на площади Рынок. В рамках праздника проходят галицкие угощения самыми разнообразными пампухами, выставка-конкурс самых оригинальных пампухов и традиционные
соревнования по поеданию пампухов на скорость. Также праздник
сопровождается галицкой колядой, выступлениями вертепов и праздничным шествием звездочетов.
Праздник Шоколада – ежегодный фестиваль шоколада для настоящих гурманов и сладкоежек. Проходит фестиваль на территории
Дворца Потоцких.
День города – празднование Дня рождения Львова, которое приходится на начало мая. Праздник является открытым мероприятием,
на котором преимущественно на территории Старого города организуются концерты, разные забавы для взрослых и малышей, представления уличных театров, интересные квесты, мастер-классы (Екскурсії
2021 pass).
21 – 22 августа ежегодно проходит фестиваль „Ночь во Львове“.
Каждый раз организаторы планируют более 100 ночных экскурсий (в
том числе и в подземелья Гарнизонного храма), атракций, перформенсов в музеях, галереях (У вихідні 2021 pass).
Итак, на примере Львова мы видим, что Украина имеет уникальные историко-культурные туристские и шире – социокультурные
ресурсы. Разные направления использования культурного наследия
активно развиваются в последние годы. Поскольку общие факторы
(увеличение свободного времени, доходов, мобильности населения,
расширение пакетных туров) привели к росту туризма в целом, а специфические (усиление ностальгии по прошлому, рост уровня образования, повышение социального статуса наследия, диверсификация туристической мотивации) – к повышенному спросу именно на наследие.
Новые события (фестивали, концерты и т.п.) создают предпосылки для
более комплексного востребования и роста популярности национального наследия.
В Законе Украины „О туризме“ (№ 325/95-ВР от 15.09.1995), указе
Президента Украины „О мероприятиях по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развитию креативных индустрий и
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туризма“ (№ 329/ 2020), распоряжении Кабинета Министров Украины
„Стратегия развития туризма та курортов на период до 2026 года“ (№
168-р от 16.03.2017) отмечаются такие проблемы, как недостаточный
уровень развития туристской инфраструктуры, несовершенство базы
данных по объектам культурного наследия, и одной из задач определено улучшение информационного обеспечения развития социокультурной деятельности.
В Украине есть живописные природные ландшафты, уникальное историко-этнокультурное наследие, самобытный быт и традиции.
Все эти факторы способствуют повышенному вниманию к прошлому.
Но при этом существуют среди других такие проблемы, как создание
позитивного образа региона как туристического продукта или инновационной социокультурной среды, активизация продвижения регионального исторического материального или духовного продукта на
внутреннем и внешнем рынках современных услуг.
Остаются недостаточно изученными вопросы исследования региональной ресурсной базы для развития туризма, информатизации населения, информационного и картографического обеспечения развития
социокультурной деятельности. Большой проблемой остается уровень
информированности населения о туристических ресурсах местности.
Для расширения путешествий необходимо разрабатывать новые тематические и комплексные маршруты, рекламировать их, на системной
основе разработать информационно-картографическое обеспечение.
Одним из путей решения этих проблем является проведение комплексных научных исследований географического направления в сфере историко-культурного наследия, то есть исследование рекреационно-туристических ресурсов, возможностей их использования и развития. Туристы, местное население, исследователи должны иметь доступ
и возможности обеспечения современной, достоверной информацией
о территории, регионе, местности, ее истории, природе, культуре населения.
Система информационного обеспечения предусматривает следующие уровни:
 текстовый – включает в себя научную, справочную, популярную,
информационную литературу;
 вербально-графический – фотоальбомы, буклеты, календари, открытки, рекламные проспекты, видеофильмы, интернет-сайты и т.п.;
 картографический – систему картографических произведений,
выполненных на разных носителях (интернет-порталы, карты, атласы,
путеводители, схемы, фотопланы, цифровые карты).
Особенности историко-культурного наследия обусловили необходимость междисциплинарного подхода к изучению, разработке и созданию информационной базы объектов в соответствии с тематикой, разде-
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лом, адресацией, полнотой, ценностью, уникальностью, выразительностью, изученностью и т.д.
Анализ развития социокультурной отрасли указывает на важность
как существенных изменений структурного характера, так и качественных изменений. В условиях повышения уровня образования, возрождения духовности населения историко-культурное наследие становится
влиятельным фактором развития туризма и социокультурной сферы
вообще. По нашему убеждению, государственные программы и отдельные законодательные и нормативно-правовые акты должны быть
подкреплены комплексом научных исследований и достаточным ресурсным обеспечением. Дальнейшее развитие усматривается в усовершенствовании нормативно-правовой базы туризма, привлечении
малого и среднего предпринимательства к культурному наследию,
развитии качественной инфраструктуры, разработке новых туристических маршрутов, активной рекламно-информационной деятельности,
современном картографическом обеспечении.
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КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СТАРАТА ЧАРШИЯ
В СКОПИЕ МЕЖДУ ОЦЕЛЯВАНЕТО И МОДЕРНИЗАЦИЯТА
Бесник Емини
Cultural Heritage of Old Bazaar in Skopje
Between Survival and Modernization
Besnik Emini
Резюме: Старата чаршия в Скопие заема централна част на града в продължение на векове. Там са разположени архитектурни сгради и паметници, които са
отражение на историята на града. През вековете на активен живот в града са изградени различни обекти, много от които все още присъстват в градската среда като
част от културното наследство. Но през последните десетилетия територията
на Старата чаршия на Скопие трайно намалява поради изграждането на модерни
и масивни конструкции.
По време на катастрофалното земетресение в Скопие през 1963 г. Старата чаршия е значително разрушена и след това е възстановена отново. Някои от
жизненоважните обекти са реконструирани, но други не са възстановени, а трети
изчезват завинаги.
Като център на града районът е богато документиран с изображения от различни пътешественици. Именно чрез тези визуални източници днес можем да реконструираме миналото и да видим промяната и трансформацията на мястото.
Освен това вътре в защитената територия са построени нови сгради, които
коренно променят облика на историческата градска част. Статията има за цел
да покаже чрез съпоставка на различни визуални материали бързия процес на трансформация на този ареал на културното наследство през последните години.
Ключови думи: Стара чаршия, Скопие, стари занаяти, културно наследство, османски паметници и др.

Introduction
The Skopje Old Bazaar is a complex urban and architectural fragment
of the past that still has an active life today. In the past, active life took place
in the streets of the Bazaar through the craft shops, but also through the
monumental buildings that have survived to this day (Стаменов, Чоловиќ,
Хорбај 1997: 3).
Over the years, the Bazaar has undergone transformations that the city
of Skopje itself has undergone. As the city progressed, so did the Bazaar;
when the city suffered, so did the Bazaar. As an important economic factor,
it was the driving force of the city and of the citizens who traded in it. It was
built with materials that were available throughout the centuries in which
it developed, and it was rebuilt with the same materials with which the city
was rebuilt.
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After the earthquake of 1963, the Bazaar was thoroughly reconstructed, whether part of the cultural monuments, or the economic part, i.e. its
shops. Then, modern electrical installations, a new water supply network,
underground sewerage, central heating installations from the city’s heating
system, telephone communication installations, public lighting, etc. were
provided.
With the weakening of the construction discipline, daily buildings in
the Bazaar are upgraded and renovated with modern materials, which very
often do not coincide with the construction tradition of the Bazaar. Also, the
frequent large objects around the protected core suffocate its atmosphere
and endanger its appearance, so there are large stylistic differences in its
appearance.
Due to frequent interventions in the underground installations, the
cobblestone that covered the surface of the streets of the Bazaar has been
changed, and a different performance is noticeable in terms of materials and
styles.
Although significant changes have been made, it is still among the
most visited places in Skopje, and a much-visited area by foreign visitors.
The Skopje Old Bazaar and Its Beginnings
The Skopje Old Bazaar is closely connected with its surroundings,
such as the Skopje Fortress, the Vardar River and the Serava River. The latter
once passed through the middle of today’s Bazaar. Now it flows through
underground canals and into the Vardar.
In the past, the territory where the Bazaar is located and its surroundings were a place where trade was done: either through periodic fairs, or by
organizing weekly market days. People from Skopje and the surrounding
settlements, as well as from other cities in the region, gathered at such trade
meetings. Craft products from more distant cities, such as Thessaloniki and
Constantinople, could be found in makeshift shops. Agricultural products
and livestock were sold at the mentioned location.
The Skopje Bazaar, according to current knowledge, originated in the
12th century, while as a formed urban-functional whole it appeared at the
end of the 15th century (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997: 3).
In the period of the 12th century, the protecting walls of the Skopje
Fortress also advanced. Since not all products could be sold in the market
day, some traders decided to spend the night in the market area and slowly
began to build improvized roofs for their goods. For greater security, these
improvized structures were preferred to be built inside the fortress walls
whose gates were closed at night. With the increase of these buildings, at the
end of the 12th century, the Skopje Old Bazaar began to take shape. Some
goods that were more expensive required the construction of safer facilities for their storage, which means a kind of shopping centre. The growth
of trade and crafts strengthened this part of the city which became a place
where many people moved.
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Skopje and the Old Bazaar Under Ottoman Rule
In 1392, Skopje become part of the Ottoman state, and major changes
were made in the Old Bazaar. The city became a military centre for the further expansion of the Ottoman Empire in the Balkans and Europe (БојаниќЛукач 1965/66: 6). Then, different buildings started to be built, with part
of the line still preserved today. For its needs, the Ottoman army produced
cannons in the Topaana neighbourhood.
Around 1436, the Sultan Murad Mosque was built. When Skopje became part of the Ottoman Empire, the structure of the population began to
change, and the number of Muslim families also increased. The name of
the city was pronounced by the Ottomans as Üsküp (Стаменов, Чоловиќ,
Хорбај 1997: 20).
In 1438, the Ishak Bey Mosque was built, as well as lodgings and a türbe along with a madrasa which was highly valued in the region (Стаменов,
Чоловиќ, Хорбај 1997: 25). The Turkish travel writer Evliya Çelebi counted it among the most famous madrasas in Skopje. It also had a library. As
part of the facilities on the complex, there was also an Imaret kitchen where
the peoples in need and students of the madrasa ate (Кумбараџи-Богоевиќ
1998: 29).
Towards the middle of the 15th century, other important buildings related to the needs of the economy and trade appeared in the city, such as the
Bezisten of Ishak Bey and several caravanserais, such as Suli An (Inn) and
Kapan An, public baths (hammams), etc.
Due to the fact that the Vardar River flowed near the Bazaar, the Stone
Bridge was built for better communication. Preparations for building this
bridge began at the end of the reign of Sultan Murad II, after 1450, while the
construction began much later – during the reign of Sultan Mehmed II the
Conqueror (1451–1481).
In the following period, the Isa Bey Mosque (1475), the Hajji-Kasam
Mosque (1489–1490) and the Mustafa Pasha Mosque (1492) were erected.
Between 1489 and 1497, Daut Pasha built a large caravanserai. The
Daut Pasha hammam has been preserved to this day.
Towards the mid-16th century, Kurshumli An was built. In 1572, a
clock tower was built near the Sultan Murad Mosque (Стаменов, Чоловиќ,
Хорбај 1997: 32).
Towards the mid-16th century, the St. Spas Church was renovated.
In the 16th century, it is considered that shops were intensively built
on certain crafts, which were mostly grouped as leather producers, coppersmiths, blacksmiths, and some others.
Evliya Çelebi visited the city of Skopje twice between 1661 and 1670.
He noted that the Bazaar had 2115 shops and buildings. According to this
travel writer, the city had 70 neighbourhoods with 10,000 houses. He also
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mentioned the Bezisten (covered bazaar), but that building does not exist
today (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997: 34).
In 1683, the Turkish army was defeated in Vienna. Six years later, the
army of the Austrian General Piccolomini, pursuing the weakened Ottoman
army, occupied Skopje and set fire to it after leaving it, and so the Old Bazaar
was destroyed. Thus, it can be said that 1689 was quite devastating for the
city.
In the immediate vicinity of the Skopje Old Bazaar, there was a Jewish
quarter where there were two synagogues: Ben Aaron and Ben Jacob.
Skopje was connected by a railway line with Thessaloniki in 1873,
with Pristina and Mitrovica in 1874, and with Serbia and Europe in 1888
(Каранфилски 1998: 44).
In 1878, the French travel writer Leon Igone noticed that the city had
about 30,000 inhabitants. Victor Rerar’s travel notes from 1896 on the Skopje Bazaar state that “the great Asian markets, the one in Bursa, Aleppo or
Damascus, compared to the Skopje one, are only pale and banal Turkish
sights”.
Skopje in the Post-Ottoman Period
After World War I, Skopje became part of the Kingdom of Serbs, Croats
and Slovenians. During this period, tall buildings began to be built around
the Skopje Old Bazaar, which overshadowed the view of it.
Also, several buildings built during the Ottoman period were demolished, such as the Burmali Mosque along with the tomb of Humo Shah Sultan. An officer’s home was built there, which was destroyed by the 1963
earthquake.
The Old Bazaar and the 1963 Earthquake.
The earthquake greatly changed the urban future of the city of Skopje,
and also had an impact on the Old Bazaar.
Major damage affected the Skopje Fortress, Suli An, Kapan An, Arasta
Mosque, Kazanjiler Mosque, and Kulchiler Hammam. They can be said to
have been completely destroyed. Minor damage affected Chifte Hammam,
Kurshumli An, the St. Spas Church, Bezisten, Qose Kadi Mosque, Sultan
Murad Mosque and other cultural monuments in the Old Bazaar (Стаменов,
Чоловиќ, Хорбај 1997: 44).
After the earthquake, a new urban plan was prepared for the city, and
the Skopje Old Bazaar became an important part of the city with great cultural and historical value.
The Stone Bridge
In historical sources, the bridge is first mentioned in the waqfname of
Isa Bey’s Alaja Mosque in 1469 (Кумбараџи-Богоевиќ 1998: 204).
It is not known who were master builders of this bridge. In its original
form, the bridge had 13 arches, with a total length of 329 steps, or 213,85 m
(Балабанов 1994: 64). The total width of the bridge was 6,33 m. It was seen

32

Cultural Heritage of Old Bazaar in Skopje

and described as such by the Venetian Jakobo Soronce. On his way to Constantinople (1575), he stayed in Skopje (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997:
54).
The bridge has suffered much damage over the centuries, and needed
to be repaired and rebuilt. There are historical data for some of these interventions. Thus, it is known for sure that the bridge was affected by the great
earthquake in 1555, and then four pillars were damaged. Evliya Çelebi, who
resided in the city in 1660–1661, copied from the marble slab the inscription
that was placed on the bridge during its reconstruction, which read: “When
people saw the reconstruction of this unparalleled bridge, they praised it
and said, ‘It is much more beautiful than it used to be’.”The reconstruction
was carried out in 1579 (Кумбараџи-Богоевиќ 1998: 208).
The bridge underwent other reconstructions both in 1817–1818 and in
1885. Until 1909, it had stone slab fences (Балабанов 1994: 66). Later, they
were replaced with metal fences because it was enlarged from both sides.
The last reconstruction of the bridge began in 1992, and again stone fences
were returned (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997: 55).
Daut Pasha Hammam
It was built with the funds of the Grand Vizier of Rumelia Daut Pasha,
who was on duty in Skopje in the period between 1489 and 1497 (Стаменов,
Чоловиќ, Хорбај 1997: 58).
The hammam has 13 domes, of which two large, three medium-sized,
two smaller and six small ones (Арсовски, Томиќ 1965/66: 36).
The two large domes are on the west side, and under them there are
15 individual rooms. The hammam was divided into two parts, with a waiting room and a room for undressing and storing clothes (Балабанов 1994:
69). The two large halls in the central space had decorated and ornamented
fountains. The fact that the hammam is divided into two symmetrical parts
shows that the hammam was intended for simultaneous use by men and
women (Кумбараџи-Богоевиќ 1998: 177).
After World War II, this hammam was restored and turned into an art
gallery that is still used for that purpose today (Балабанов 1994: 71).
The St. Spas Church
Towards the mid-16th century, the church dedicated to St. Spas was
built, presumably after the fire of 1689 (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997: 55).
At present, it is possible to enter the church through the stairs as a
result of the large deposits of earth that have been accumulated around its
walls, burying the building. The church also has a wooden gallery for female
peers. The artisan guilds and merchants from the Bazaar provided funds, as
a result of which, in 1824, one of the most beautifully carved iconostases
with dimensions of 10 by 6 meters was completed. Its construction took six
years. In the lodgings of the church are the premises of the National Conservation Centre in Skopje.
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Kapan An
This caravanserai was built in the 15th century. The rooms face the
inner courtyard (Кумбараџи-Богоевиќ 1998: 152).
The function of this facility was similar to other facilities of this type.
It served as a warehouse for traders, and as a place for people to spend the
night, with special stables for livestock. It was badly damaged in the earthquake but has been rebuilt (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997: 22).
Chifte Hammam
It is considered the second largest hammam in Skopje. The name implies that it was built to be used by both women and men at the same time.
Therefore, it was in two parts with separate entrances (Арсовски, Томиќ
1965/66: 36).
The hammam was built with the help of Isa Bey, son of Ishak Bey who,
like his father, built several monumental buildings such as the Kapan Inn
and the Isa Bey Mosque (Кумбараџи-Богоевиќ 1998: 170).
The hammam has been mentioned since 1531. Today, this space serves
as an art gallery (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997: 63).
Suli An
Suli An was built by Ishak Bey in the first half of the 15th century. The
rooms on the ground floor were used for accommodation of goods, while
the upper floor was intended for overnight accommodation of passengers
(Кумбараџи-Богоевиќ 1998: 150).
It is interesting to note that, during the 16th century, its purpose was
changed, with the lower and upper floors of the premises being converted
into shops, most of which were owned by Jews (Балабанов 1994: 79).
The inn was damaged during the earthquake of 1963, and after the
restoration it houses the Academy of Fine Arts, and in the upper part there
is the Museum of Old Crafts of the Bazaar (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај
1997: 65).
Alaja or Colorful Mosque and the Türbe of Pasha Bey
This mosque was built by Ishak Bey, the commander of the Ottoman
army stationed in Skopje. He was the son of the famous Yigit Pasha and the
father of Isa Bey. He was one of the bigger donors of buildings in Skopje
from the 14th century (Кумбараџи-Богоевиќ 1998: 29).
Besides the mosque, he also built a türbe dedicated to one of his sons
(Pasha Bey), a medrasa and lodgings. According to the preserved data, Alaja
or colorful mosque was built in 1438. In 1519, the mosque was rebuilt with
the help of Mehmed, the son of Haji Jinji, who was the grandson of Ishak
Bey (Кумбараџи-Богоевиќ 1998: 30).
It got its colorful name from the colorful tiles that decorated the
façades, but they collapsed in the great fire of 1689. Thus, the tiles remained
only in the tomb of Pasha Bey next to the mosque (Балабанов 1994: 82).
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Bit Pazar (Outdoor Market)
In the Bazaar itself, there is a space called Bit Pazar where various
goods are sold in rented spaces, mostly outdoors. In the past, sellers could
rent space for sale for a day, and they could also rent standard scales, which
they returned to the market management after the work was completed
(Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997: 76).
Kurshumli An
The caravanserai, now known as Kurshumli An, got its name because
it was covered with lead. There is no accurate data when it was built. It is
mentioned in the sources dating back to Mullah Muslidin Hoxha, son of
Abdul Ghani, in 1550 (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997: 71).
Unlike other buildings in Skopje, the stable of this inn has been preserved, which has its own separate courtyard on the west side of the building.
The stable is entered through two entrances, one from the inn and one from
the street. It could accommodate about 100 horses. In the upper part of the
inn were the rooms for the passengers, and in some of them there were wall
fireplaces. There were rooms for goods on the ground floor (КумбараџиБогоевиќ 1998: 157).
There is a large fountain in the middle of the yard. This building also
served as a prison at various times. Currently, there is a lapidarium in the
lower rooms, which is part of the Museum of North Macedonia. Next to
Kurshumli An are the ruins of the Gurchiler (Shengul) Amam, which was
built in the second half of the 15th century. It was damaged by the 1963
earthquake and has been preserved. In the area next to Kurshumli An are
the facilities of the Museum of Macedonia and the Centre for Conservation
and Restoration of Macedonia (Балабанов 1994: 87).
The Bezisten
The Bezisten is a building created as a result of a thorough renovation
of an older bezisten. According to the preserved data, the reconstruction
was made between 1899 and 1900 (Кумбараџи-Богоевиќ 1965/66: 45). Old
Bezisten was demolished and burned in 1689 during the Austro-Turkish
War, and is thought to have been built between 1445 and 1469 as a tribute to
Ishak Bey (Кумбараџи-Богоевиќ 1998: 145).
During the reconstruction of the current bezisten, the old foundations of the previous bezisten building were found (Кумбараџи-Богоевиќ
1965/66: 49).
Bezisten was a space intended for the sale of canvas and canvas products. Today, various activities are located in this space (Стаменов, Чоловиќ,
Хорбај 1997: 66).
Mustafa Pasha Mosque
According to the data contained in the marble slab, the mosque was
built by Mustafa Pasha in 1492 (Кумбараџи-Богоевиќ 1998: 57).
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Mustafa Pasha was a prominent Ottoman official who owned several
properties in Rumelia. Mustafa Pasha died in 1519 and was buried in the
tomb next to the mosque (Балабанов 1994: 96).
In the Old Skopje Bazaar and in the surrounding areas, there were several public fountains, which were maintained by people who were specially
hired for that work (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997: 25).
The Old Skopje Bazaar is the seat of several scientific, cultural, educational and sports institutions. As mentioned earlier, on the upper floor of
Suli An is the Museum of the Old Skopje Bazaar, which was formed with
a fund of 123 works of art with motifs from the Skopje Bazaar, 596 ceramic and metal exhibits found during archeological excavations in the Bazaar
and in Calais, and 257 ethnological items, products and accessories for work
of various trades (Стаменов, Чоловиќ, Хорбај 1997: 95).
The Old Bazaar Between the Past and the Present
Despite the fact that the Old Bazaar in Skopje is protected by law, it
has suffered and continues to suffer because of urban changes that are a
consequence of modern urban trends and pressure from builders. As a typical example of oriental bazaars in the Balkans, it is rapidly changing its
face under the influence of modern materials and styles (Арсовски, Томиќ
1965/66: 24).
In the past, the streets were named after the trades that prevailed in
that street. Some of the names are preserved today, such as Kazandziska,
Pushkarska, Kyurciska and Jorgandziska. Most of the old crafts have disappeared, unable to survive in the modern currents of the economy. For
example, today there is only one quilt shop left that produces quilts by hand
and in the traditional way.
In the past, the old crafts were organized into guilds. They were divided into Christian guilds, Muslim guilds and mixed guilds (Арсовски,
Томиќ 1965/66: 26).
The Old Skopje Bazaar has always represented a lively urban totality.
It has always been interesting for a number of foreign researchers and travel
writers.
The urban structure of Skopje in the 18th and 19th centuries is based
on the presence of the traditional concept of construction of the Ottoman
cities. The city received its first urban plan in 1914 through an international
tender (Дојчиноски 1997: 22).
Urban plans involving the Old Bazaar existed in continuity in 1922,
1924 and 1929. The implementation of later plans in 1948 and in 1955 were
interrupted by the earthquake in 1963 (Дојчиноски 1997: 22).
During the past years, the monuments and the life in the Old Skopje
Bazaar have been photographed by different travellers, and today they are
an important part of the historical sources on the life in the Bazaar.

36

Cultural Heritage of Old Bazaar in Skopje

The territory of the Old Skopje Bazaar is a very attractive space for investors who want to build high buildings in the protected area. These buildings change the harmony of the old traditional buildings.
On 13 October 2008, the Parliament of Macedonia adopted a law recognizing the Old Bazaar as cultural heritage of particular importance for the
country to be permanently protected (Службен весник на РМ 2008: 130).
The Old Skopje Bazaar is an attractive topic of public discussions and
debates. Various studies on it are conducted by young scientists who study
its urban elements in detail (Крстиќ 2021).
Through various digitally processed contents, certain locations in the
Old Skopje Bazaar can be viewed, and through that, a clearer overview of the
boundaries of the buildings belonging to the Bazaar can be seen (Виртуелна
карта на скопската чаршија 2021).
What is considered to be the oldest and most authentic element of the
Bazaar is the network of streets, which researchers say is beyond doubt. It
is a living organism, gradually and biologically developed according to the
needs and conditions of the field. The metabolism of the city and its needs
are the ones that formed these streets according to the required throughput,
density of movement, and location conditions. From the widest alley it enters into a smaller one, and then into an even smaller one, which draws a
comparison with the veins of a leaf while the impulse is introduced to the
smallest corner.
The rhythm also arises from the function and logical development of
the ground floor – shop, and of the first-floor ancillary rooms. Depending on
the economic power, but also on the rational need, they do not impose themselves aggressively on the street, but, depending on it, they change their
height, creating an ambience (Конески 2021).
Through some images of the Skopje Old Bazaar from the past and
from the current situation, we can see the transformation of its construction
and space.
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APPLICATIONS

The entrance of Kurshumli Han (1913) from the Albert Kahn collection

The Mustafa Pasha Mosque (1913) from the Albert Kahn collection
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View to Mustafa Pasha Mosque in November, 2021

Massive construction between Mustafa Pasha Mosque
and Museum of North Macedonia
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Chifte hammam entrance „before“

Chifte hammam entrance „after“
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An old handcraft not possible to be seen anymore in the Old Bazaar (1978)
(Photo from the collection of Joel Halpern)

Ordinary day in the Old Bazaar, 1954
(Photo from the collection of Joel Halpern)
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A handcraft resisting the modernization

Old buildings and the expansion of new contractions
in the advancing neighborhood
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A small old shop between two new shops

The last quilt shop
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КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Коста Костов
Cultural Heritage Through The Prism of Civil Education
Kosta Kostov
Abstract: This text represents an attempt to look at cultural and historical heritage
through the prism of civil education. The position is that civil education helps distinguish
between patriotism and nationalism. It teaches a more holistic approach towards heritage,
including consideration of its disadvantages. Civil and patriotic education may appear to be
in conflict, and their balance is a necessity for a successful education process in Bulgarian
schools.
Keywords: civil education; patriotic education; cultural heritage; civil trust.

Приемането на ангажимента за участие в настоящия сборник съвпадна с попадането ми на два текста, които до голяма степен насочиха
моите размисли по представената от мен тема.
Първият е от един образователен блог, на който неотдавна попаднах случайно. Той засяга полагането на първите матури от май 2008 г.
и е озаглавен „Неумиращият Андрешко – или защо оставиха децата да
преписват?!“ (Ананиева 2008). Текстът разглежда отношението на учителите квестори към провеждането на изпитите и тяхната „помощ“
към учениците. Основната теза, която е изведена, се отнася до това, че
ние сами „побългаряваме“ живота си – после все някой ни е виновен.
Удивителното за мен беше, че в коментарите към тезата веднага са намерени „виновните“: един изтъква, че не бива да се забравя, че 12 хиляди квестори са били принудени да работят от ранни зори в неделя,
без да им се плаща, а според друг целта на матурата е да се усвоят някакви милиони левове, а не да се установи нивото на подготвеност на
зрелостниците… и че всичко е една голяма лъжа. Последното очевидно
е опит за отклоняване от направения с огорчение извод на авторката на
текста, че не само учениците са добри в преписването и измамите.
Вторият текст е от нашата литературна класика. Алеко Константинов завършва „Бай Ганьо в Русия“ със следния призив: „...моля ти се
бе, бай Ганьо, взирай се по-дълбочко в европейския живот, дано му видиш лицето, стига ти се е натрапвало туй пусто опаки!“ (Константинов
1970: 82)
Как да се отнасяме в обучението по гражданско образование към
подобни примери и може ли то да ни помогне да бъдем по-отговорни,
да се научим да виждаме и „лицето“, а не само „туй пусто опаки“?
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Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование определя, че „гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели
и е свързано със знания за устройството на демократичното общество,
за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за
отговорно гражданско поведение“. Като смислов, а и прагматичен превод на тази дефиниция мога да предложа определението на главната
задача пред гражданското образование, което прави Христо Тодоров
(Тодоров 2021: 11–16): „Гражданското образование трябва да гарантира възможността на хората да упражняват правото си на участие като
граждани в политическия смисъл на думата“. То дава и ясно разграничение от всякакви партийни идеологически индоктринации, тъй като
гражданското образование се свързва със свободите на гражданите, а не
с техните определености.
В настоящия текст няма да разглеждам наследството в неговата
историческа и културна самоценност, а единствено през призмата на
отношението му към гражданското образование и към гражданското
съзнание въобще. Иначе казано, през призмата на неговото включване
в модерното общество, в което днес е единствено възможно организирането на ползотворно гражданско образование.
Най-често като добри примери за проява на гражданското общество в България даваме спасяването на българските евреи, създаването
на Обществения комитет за екологична защита на Русе... Общото в тях
е проявата на доверие и съпричастност към чуждото страдание. Моят
акцент обаче ще бъде насочен към липсата на доверие, тъй като нейното преодоляване е ключово за гражданското образование, а и неговата
най-трудна мисия. Затова бяха и тези отпратки към Андрешко (недоверието към държавата) и Бай Ганьо (недоверието към „ближния“ и
към чуждата култура). Същевременно не можем просто да отхвърлим
такъв тип реалности, защото те са част именно от нашето културно наследство. Основният патос (вкл. и като страдание, което е буквалното
значение на думата) на този текст е свързан с необходимостта от общуване и разбиране на наследството в неговата пълнота.
Да се върнем към Алеко Константинов (Константинов 1970: 76),
който определя Бай Ганьо като „грубиян и простак до мозъка на костите си“, но едновременно с това ни показва, че героят му „е проявявал
досега само животната си енергия“ и в него „се таи голям запас от потенциална духовна сила, която очаква само морален импулс, за да се
превърне в жива сила“. Не съм сигурен дали моралният импулс може
да направи от Андрешко и Бай Ганьо учители по гражданско образование, но съм сигурен, че те не могат да бъдат изолирани и поставяни
„в ъгъла“, а до тях трябва да се достигне и с тях трябва да се работи.
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Панко Анчев в своята статия „Образът на разпадналото се общество“
(Анчев 2014) описва Иваница Граматиков като „нищо повече от обрат
ната страна на бай Ганьо, негов пасивен антипод, инструмент на враждуващото зло. Той не е грубиян, отвращава се от методите на бай Ганьо,
но не се бори с „поднебесните сили на злобата“ и ги оставя да вършат
пъкленото си дело“. Очевидно е, че тази борба с „поднебесните сили на
злобата“ остава актуална и основният дефицит в българското общество
продължава да е доверието – така поне сочат резултатите от провежданите регулярни изследвания на европейските ценности (Кабакчиева
2019: 297–317). В тях най-отдалечените стойности от средните европейски резултати дават въпросите за доверието. На въпроса: „Считате ли,
че на повечето хора може да се има доверие?“, и през 2008 г., и през
2018 г. около 82 на сто от респондентите приемат, че „с хората трябва
много да се внимава“, а само около 18 на сто допускат, че на повечето
хора може да се има доверие. В началото на прехода, през 1990 г., отговорилите, че с хората по принцип трябва много да се внимава, също са
много – близо 70 на сто, но все пак са с 12% по-малко. Това е съществен
проблем пред гражданското образование, който днес е по-изострен, но
има своите дълбоки корени.
Тук ще представя две взаимосвързани проявления на този проб
лем, чието смекчаване е значима за гражданското образование задача.
За нейното решаване усилията трябва да бъдат насочени към обучението както на учениците, така и на учителите по гражданско образование, а към този извод ме насочи споделеният с редица колеги опит от
вече немалкото проведени обучения по гражданско образование.
Първото проявление е свързано с нашето двойствено отношение
към Европа и към чуждото. То също е наследено и първият ми пример
е от книгата на Милен Русков „Възвишение“ (Русков 2011: 163–168). Гичо
(главният герой в романа, описващ моменти от историята ни най-вече
от 70-те години на XIX век) обрисува един френски инженер по следния
начин: „Гледам го френеца – един строен такъв человек с европейски
опнати дрехи... Изискана работа! Красиво е да си европеец, туй ще ви
река!... желал бих и аз тъй да ся обличам, да ся издокарам тъй, като человек сред человеците, а не като азиатский някой поданик... Ех, рекох
си, животът е несправедлив... Той (френецът) е от германските народи.
Те са едри хора, снажни и левенти“, но крайната присъда, която Гичо
произнася след това описание, е съвсем друга: „... да ги иба в чукундурите“. Ние сме склонни хем да превъзнасяме чуждото (дори само защото е
чуждо), хем да го отхвърлим радикално (само защото не е наше).
Така е и до днес – виждаме Европа основно през кривите огледала
– било като манна небесна (европейските фондове) с вълшебни решения, било като строга учителка, която знае само да дава непосилни до-
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машни задачи на децата. Налагането на външни решения от Брюксел
(нищо че сме част от Европейския съюз) е „добро“ оправдание за тяхната обществена неприемливост, докато принципът на субсидиарността (носещ възможността за решение на адекватното ниво, но и отговорността за него) остава непознат или се приема само за фалшива фасада.
Всъщност първата важна стъпка в гражданското образование е самото осъзнаване на кривите огледала. Правилен образ на Европа едва
ли има – тя си остава незавършен проект и не е случайно, че нейната
основна сграда (на Европейския парламент) също има визията на незавършен проект. Стремежът за завършване на проекта неминуемо ражда противоречия.
Днес е особено видимо противоречието между европейското и
националните измерения на континента. То е определено като главно от последните председатели на Европейската комисия Жан-Клод
Юнкер и Урсула фон дер Лайен. Неговото проявление ще представим
основно през напрежението между патриотичното и гражданското
образование, което е и нашият втори акцент, който отчетливо присъства в публичното (включително и образователното) пространство,
но разговорите за него често се избягват или са деструктивни. В своята
статия „Европа между утопията и митовете на Модерността“ (Попов
2021: 17–47) Здравко Попов излага позицията си, че Европейският съюз
и националните държави са два проекта, които имат „различна и дори
противоположна природа и телеология. За да се осъществи пълноценно, Утопията Европа трябва да преодолее „историята и географията“
на Националните държави, сакрализирани и овластени в живота на народите“. Според Попов противоборството на тези две идентичности се
изостря тогава, „когато едната желае да замести другата“. Така се разкрива не само напрежението, а и възможностите за търсене на баланс.
През призмата на това противоборство ще опитам, перифразирайки думите на големия френски историк Жак льо Гоф, да погледна
към шансовете за успех на гражданското и патриотичното образование, които не са за подценяване, без да прикривам наследените трудности. Спомням си, че през 2008 г. провеждахме дни на ключовите компетентности с цел да ги популяризираме сред учениците и учителите.
Денят на ключовата компетентност „Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество“ беше проведен в град Велико Търново под формата на състезание между 4 ученически отбора, в които
бяха включени ученици, представляващи всяка една от 28-те области на
България. И в четирите отбора основният рефрен в изказванията беше
колко сме били велики в миналото (най-вече през Средновековието и
донякъде през Възраждането) и колко днес сме за окайване... Все пак
част от учителите след края на състезанието със загриженост споделиха
с мен своите опасения чрез основния педагогически въпрос „На това ли
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ги учим?!“. Този дисбаланс (между патетиката към миналото и нихилизма към настоящето) е разрушителен не само за гражданското, а и за
патриотичното образование.
Ще представя и още една проява на дисбаланс, която е много актуална, поне в европейски контекст. В едно интервю от началото на
90-те години на ХХ в., представено от мен в статията „Гражданското
образование в българското училище след промените от 1989 г. Кратък
обзор“ (Костов 2018), Жак Делор твърди, че гражданите все повече ще
осъзнават, че индивидът също така е социално същество и образованието трябва да участва в реконструирането на социалната тъкан. Този
призив не намалява значението на образованието в индивидуалност,
насочено към изграждането на критически мислещи и автономни личности, но то не следва да става за сметка на разрушаването на връзките
между тях, на социалната тъкан. Думите на Аристотел за невъзможността на съществуването на човека извън обществото (където той е
или животно, или Бог) се отнасят и за модерното общество. Човекът
винаги остава ограничен и за това свидетелства и най-общоприемливата днес идея (идеология) за правата на човека, които са нормативно
приети ограничени (по класическа рецепта най-малкото с обхвата на
юмрука) свободи с присъединените към тях отговорности.
Осъзнатите ограничения подтикват човека към търсене на идентичности и смисъл, които да го впишат в социалната тъкан. Национална идентичност (наред с религиозната, етническата, половата...),
независимо от измеренията на нацията като етническа или гражданска, подпомага човека в осмислянето на неговата самоценност. Здравко
Попов (Попов 2021) твърди, че европеецът не иска да загуби нито една
от двете си идентичности (национална и европейска) и предполага, че
това е може би „неговата драматична и чаровна съдба“.
Мисля, че гражданското образование може до известна степен да
смекчи този драматизъм. То може да отграничи патриотизма, ако не от
национализма, то поне от неговите крайни форми. Затварянето в себе
си (родова, национална история) необходимо възпрепятства проявите
на хуманизма. Извинението, че самите ние сме бедни, лесно оправдава отхвърлянето на бежанците, но притъпява и нашата чувствителност
към чуждото нещастие. Крайното недоверие към държавата („Обичам
страната си (интересно би било определянето на страната, като не забравяме, че и към хората около нас нямаме доверие), но мразя държавата“) прави невъзможен всеки реален израз на патриотизма, а го оставя само в сферата на митологията и подбужда нихилизъм и омраза.
През идентичностите си човек осмисля света и развива своята личност.
Проблемът е, че те могат и да затварят хоризонтите на човека, когато
той се затваря единствено в тяхната „правилност“. Добре е учителят
по гражданско образование да стъпва именно на тази основа, когато
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опитва да преодолява негативните нагласи и предразсъдъци на учениците. Важно е да се разкриват ограниченията от затварянето в идентичностите, без да се отхвърлят самите идентичности. Не с хората, а с
отхвърлянията е необходимо да се внимава. Похвално е да се стремим
да отхвърлим простащината на Бай Ганьо, но не и неговата предприемчивост, стеснения хоризонт на Андрешко, но не и съпричастността му
към съседа. Гражданският подход към патриотичното образование ни
помага да осъзнаем, че към наследството не може да подхождаме избирателно и да отделяме само победите, вдъхващи ни гордост.
Без да отричам напрежението между патриотично и гражданско
образование, тяхната заедност е заложена още от създаването на съвременната българска държава. Българското светско училище през XIX век
се стреми преди всичко да изгражда културно-историческата идентичност на българите, но още в края на същия век, през 1892 г., се въвежда
учебен предмет „Гражданско учение“. При въвеждането му целта не
е да се проблематизира българската идентичност, а да ѝ се придават
нови измерения: уважение към институциите на съвременната българска държавност и ограмотяване на българите за ценностните устои, на
които тя е положена.
Бих взел „назаем“ една идея от непубликуван все още текст на
Здравко Попов, в който той представя геометрията на модерното общество през вертикала на държавността и хоризонтала на гражданското общество. По вертикала в тази координатна система можем да разглеждаме патриотичното образование, което губи своите основи, ако
не се разгръща и по хоризонтала на гражданското образование. Основа
на модерното общество са гражданите и с това трябва да се съобразява
всеки патриотизъм.
Съчетаването на ценностите на националната културна идентичност и на гражданското общество може да бъде в основата на изграждането на здраво личностно самочувствие и на успешното обществено
развитие.
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НАСЛЕДСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОГРАМА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ
Радка Трифонова
Heritage and Civil Education
in an Extracurricular Activity Program
Radka Trifonova
Аbstract: Increasing expectations from the modern education system require a
responsible commitment to the training of young people so as to ensure a meaningful life in
the increasingly complicated system of public relations, international communication, and
market competition. Civil education provides cultural, upbringing and educational models
that can be used in the education of young people. It has a beneficial effect on spiritual
activity, and contributes to socialization and integration into society, as well as to the full
development of humans. For modern students, it is extremely important to participate
and to be involved in various activities, in the dynamics of school life. They need to feel,
experience, see and touch the education process.
The extracurricular form of work as a continuation of the lesson expands and deepens
the knowledge of students on the topic of heritage. It is preferred because it brings the
participants joy from the success achieved, and sparks a desire to use additional information
and to increase their interest in native and world history.
Keywords: heritage; civil education; history; school programme.

Днес, в периода на преход към неизвестна обществена форма, в
условията на цялостно преобразуване на досегашните навици, форми
на поведение, нагласи към света и хората сме свидетели на все по-нарастващо недоверие в способността обществото и отделният човек да
градят живота и отношенията си на разумна, справедлива и демократична основа. В наши дни редица традиционни ценности изгубиха
смисъл, все повече се разпространяват моралният релативизъм, затварянето в себе си, враждебността между хората. Подобни тревожни
тенденции налагат преосмисляне и нови основи на социализацията
на младите хора посредством опознаване на миналото, формиране на
гражданственост, перспективи за личностното им развитие.
Очевидно е, че в това отношение не може да се разчита само на
традиционните социални институции (семейство, училище, църква),
не и на едва прохождащото гражданско общество. Необходим е цялостен подход към проблемите на гражданското образование, един от
маркерите на който е социализацията на младите хора посредством културно-историческото наследство.
В настоящия текст е проблематизирана възможността за гражданска образованост на младите хора посредством работа с педагогиката
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на наследството. Идеята за конструиране на педагогическа технология
е реализирана чрез разработената програма за извънкласни дейности
в сътрудничество с музейната институция в гр. Тутракан.
Използването на извънкласната форма на работа като продължение на урочната разширява и задълбочава знанията на учениците
по темата за наследството. Тя е предпочитана, защото носи радост на
участниците от постигнатите резултати. Предизвиква желание да ползват допълнителна информация, повишава интереса им към родната и
световната история.
В центъра на историческото образование днес се поставя развиването на самостоятелно критично мислене, основано на съпоставянето
на различни гледни точки и на работата с широк набор от дидактични
материали, включително и такива, разработени чрез информационните и комуникационните технологии (ИКТ).
Съществена особеност на Държавния образователен стандарт
(ДОС) по история и цивилизации е, че заложените четири области на
компетентност не фиксират явления от един порядък. В тях като първа
приоритетна ос е изведена директната връзка между идеята, че съвременният свят има дълбоки корени в предходните цивилизации и в изучаването на миналото с цел разбиране на настоящето. Спецификата
на историческото познание „…да „живее“ в паметта на хората или в
паметниците на културата, в материални свидетелства и писмени документи, в натрупан социален живот, в заобикалящи ни сгради, създадени от предшествениците…“ (Калчев 2007: 11), открива перспектива
за развиване на историческата памет на подрастващите чрез формиране на отношение към нашето историческо наследство. Тази вътрешна
връзка между другите две основни цели на съвременното училищно
историческо образование кореспондира с възпитателната насоченост
на обучението по гражданското образование.
Теоретичните разработки и създадените добри педагогически
практики в областта на педагогиката на наследството са убедително доказателство, че в една програма за извънкласни дейности е възможно
реализирането на учебно съдържание, насочено към всекидневния живот и към дейността на гражданите в контекста на определено наследство и култура (Стойчева, Котларска 2015: 7).
Отправно значение при разработването на програма за извънкласни дейности имат осмислянето на заложената стратегия и изборът
на методи. Специално внимание следва да се отдели на дефинираните
в ДОС изисквания към резултатите на изхода на образователната степен и етап на обучение: ученикът да използва хронологични граници
и пространствени ориентири при обяснение на исторически събития,
да установява синхронност и асинхронност между събития и личности
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от националната и световната история. Р. Кушева обръща внимание на
приложимостта на тези умения към регионалните особености в историческото и културното развитие (Кушева 2006: 65). Именно чрез въвличането на учениците в изследователска работа, свързана с локалната история, се осигурява постижимост и на друга водеща цел в обучението по история и по гражданско образование, а именно – овладяване
от учениците на техники за самостоятелна работа с широк спектър от
източници и методи.
Основният принцип, заложен в концепцията за преподаване на
гражданско образование, е този на активното участие на учениците
още на етапа на придобиване и първоначално обработване на информацията. Той се съчетава и с разбирането, че актуалните въпроси от
всекидневието много бързо следва да се включат в орбитата на обсъжданата проблематика. На преден план, когато потенциалът на историята се използва за целите на гражданското образование, отново излиза
важността за подбора на методите на работа.
Водена от подобно разбиране, при разработването на конкретна
програма за извънкласни дейности по педагогика на наследството залагам система от интерактивни методи, сред които проектно - базирано обучение, ситуационен метод, ролеви игри и мозъчна атака. На тази
основа конструирам разнообразни дейности в дигиталното и физическото пространство на експозициите на Историческия музей в Тутракан.
„Не се опитвай да станеш само успяващ, а по-скоро-ценен човек.“
Тази мисъл на Алберт Айнщайн използвам като концепт за целите и
основа за набора от ценностни нагласи, които през годините се стремя да изграждам у учениците по време на преподаването на темите от
учебното съдържание по история и цивилизации, които кореспондират със съдържанието на обучението по гражданско образование. Подобен слоган на учебните цели, които се опитвам да постигна, е свързан
с разбирането, че за да се изгради един млад човек като гражданин на
страната си, той трябва да се научи да разбира проблемите, които стоят пред обществото в дадено историческо време, неговата дейност да е
съобразена не само с личните му интереси и вкусове, но и с проявите на
толерантност и разбиране към „другите“ в обществото. Възпитанието
чрез гражданско образование е обвързано със социалния диалог, сътрудничеството, солидарността, познаването на културно-историческото наследство и т.н. Техният ценностен аспект се оказва все по-значим в глобалния свят с неговата мултикултурна и мултидисциплинарна среда.
По какъв начин учителят може да подпомогне и да насърчи учениците да израстват като активни участници в тези процеси?
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Основна цел на гражданското обучение е изграждането у учениците на практически умения да посрещат предизвикателствата на новата
епоха. Ключов момент е и разбирането, че без да са налице сериозни
морални стойности, е невъзможно формирането на ценостна система,
адекватна на демократичното общество.
Като съвременен преподавател отчитам разликата между двете
основни понятия: „гражданско образование“ и „гражданска компетентност“, които съзнателно и отговорно се опитвам да приложа в пряката
педагогическа работа.
Приемайки, че гражданското образование е процесът на обучение и
възпитаване на гражданина, се изправям пред безкрайна серия въпроси, тъй като двете части на това понятие не са еднозначни в различните
европейски образователни традиции. За разлика от гражданско образование, което е предмет на преподаването, разглеждам гражданската компетентност като резултат от преподаването по предмета.
Справката със съществуващите дефиниции в научната литература
позволява да бъдат откроени следните основни положения:
– Гражданското образование включва организирани, систематизирани образователни дейности, които имат за цел да предоставят на
младежите и на възрастните необходимите знания и умения за участие в
политическия и социалния живот.
– Гражданското образование е мощно средство за изучаване на наследството на нашата държава. То се основава върху фундаменталните
принципи за човешки права, многопартийна демокрация и върховенство на закона (Вълчев 2001: 5).
– Чрез него се укрепват усилията на гражданското общество гражданите да бъдат добре информирани, да получават знания и да развият
демократична култура.
Посочените теоретични постановки са основание за разбирането, че
гражданското образование следва да се преподава съобразно контекста на
националното, социалното, културното и историческото наследство.
В наши дни наследството се идентифицира със съвременната употреба на миналото. Национално, общностно, индивидуално, то включва
„всички аспекти на средата“, всички движими и недвижими артефакти,
носители на нематериални записи на миналото, които настоящето използва като „знаци“ (Шакитано 2018: 8). Именно тези „знаци“ кураторите в музеите експонират по определен сценарий, за да разкажат истории с конкретна цел, смята американският историк Гр. Ашуърт. „Миналото е това,
което се е случило. Историята е опитът то да се опише и пре-създаде на
базата на достъпни и избрани записи. Наследството е тази полезна част от
миналото, която избираме в настоящето с определена икономическа, културна, политическа, социална цел в отговор на регистрирана нужда и според фиксирани изисквания“ (Сотирова 2017: 3). Съвременната употреба
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на миналото предполага преосмисляне на наследството, включително и
в часовете за извънкласни дейности в училище.
За учениците от изключително значение се оказва участието,
включването им в разнообразни дейности, в динамиката на училищното ежедневие. Те имат потребността да усетят, да преживеят, да видят и
да се докоснат до различните страни на образователния процес. Извънкласните форми на работа често са предпочитани от тях, защото им носят радост от постигнатите успехи, а желанието за търсене на допълнителна информация повишава интереса им към културата, литературата,
географията и краезнанието.
Още в края на XX и първите години на XXI век в редица европейски държави и в САЩ се налага една нова форма на представяне на културното наследство, изразяваща се в създаване на интерактивни музеи и
интерпретационни центрове (Конах 2017: 52 ). Недостатъчната им популярност в България логично поставя въпроса: „Как да ги използваме в
учебни часове за извънкласна дейност, за да популяризираме културното наследство?“. Търсенето на отговор на тези въпроси неминуемо води
до друг, по-сериозен въпрос: „Може ли една образователна програма за
тъкъв вид дейност да бъде ефективна част от опазването и опознаването на културното наследство?“. По мое убеждение преподаването на такъв тип знания не е за подценяване в рамките на училищната дейност.
Безспорен факт е, че именно „разбирането“ на наследството е основна
предпоставка за неговото опазване. Едновременно с това посредством
интерактивната дидактическа работа с ценности се провокират въпроси
у учениците, които ги сугестират в търсене на отговори. Така те се превръщат от консуматори и потребители на културно наследство в участници в процесите по неговото опазване.
В гимназиалната училищна възраст интересите, неформалната
идентификация и принадлежност, намеренията и плановете за бъдещето, очакванията за предстоящия независим живот постепенно започват
да доминират ежедневното училищно поведение на подрастващите. И
ако в този период училището не е в състояние да предложи среда и симулация, която успешно да удовлетворява тези приоритети, това определено провокира затруднения в бъдещата реализация. Физическата и
възрастовата зрялост на учениците им позволяват да учат много по-естествено и автентично, опирайки се на многообразие от комуникационни формати. Не само симулирайки реалностите, но и обективно участвайки в тяхното целенасочено изследване, анализ, оценка и представяне.
Затова наред с формалните учебни дейности, на този етап от своето образование учениците имат и други алтернативи, допълващи по неформални пътища тяхното усъвършенстване.
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Участието в специализирани обучителни програми, клубни дейности, конкурси и състезания им дава възможност да осъществят свой
принос, да създават продукти, които да са значими и ценни и отвъд пределите на класната стая и училището. В тази връзка работната и физическата среда на класа са сред приоритетите, за които следва да се положат
максимални усилия, особено що се отнася до тези техни измерения, които правят възможно използването на повече комуникационни канали,
носители, посредници, които са сред най-използваните от самите ученици в техния извънучилищен живот. Социални мрежи, информационни
масиви и бази данни, софтуерни продукти и мобилна техника са само
част от инструментите, които учителят и учениците следва да използват.
Безспорен факт е, че музеят е културна институция, която образова,
възпитава, информира. За да може да изпълнява тези функции съвместно с училището, трябва двете институции да намерят подходящи форми
за съвместна дейност. Стагниращо влияние върху този стремеж за съвместни дейности оказват ситуацията с COVID-19 и наложеното онлайн
обучение, които редуцират до минимум възможностите за присъствени
мероприятия с учениците. Ето защо при разработването на програмата за извънкласни дейности залагам на конкретни теми, които могат да
бъдат реализирани посредством различни образователни технологии,
основани на прилагането на новите технологии и използването на разнообразни дигитални инструменти. Целта е в часовете за неформално
образование ученикът да може да пипне, да усети, да чуе, да изработи,
да изиграе, т.е. да учи лесно и интересно. По този начин се провокира
любопитство, предоставя се възможност за самостоятелно „откриване“
и усвояване на знания. От друга страна, в програмата предлагам уникална възможност за използване на 3D и 4D мултимедийни продукти,
свързани с музейни експозиции.
При мотивирането на младите хора за работа с наследството на
родния край отчитам влиянието на следните фактори: актуална и интересна тема, отвореност към обществото, мултифункционалност на
класната стая, условия за креативност при усвояването на практически
умения и др. Осъзнавам, както сочи и С. Николаева, неизбежността на
проблемите, които съпътстват процеса на повишаване на качеството и
ефективността на училищното образование (Николаева 2011: 130). Един
от пътищата за решаването им виждам в прилагането на интердисцип
линарен подход.
Смятам, че в модерното образование преподавателите по обществени науки трябва да се стремят да предоставят на учениците условия за
усвояване на знания и умения така, че те (учещите) да успяват да разчитат и съхраняват посланията на културното наследство. Затова е важно
учителят да има ясна концепция за взаимодействието между отделните
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учебни предмети в културно-образователната област, която успешно да
приложи и при разработването на учебна програма по педагогика на
наследството за извънкласна дейност.
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Approaches to Updating the Russian System
of School History Education in the Era of the Twenties
Evgeny Vyazemsky, Olga Strelova
Abstract: The authors analyze the global challenges to education in the 2020s which,
due to their specificity, are called “the era of the Twenties”. In view of these contradictions,
the leading trends in the development of general history education are investigated in
modern Russia and in the subject “Concepts for the course of national history (2014 and
2020)”. The need for the development of a concept for the history education of schoolchildren
is argued. According to the authors, it is possible at the highest level of conceptualization
to update not only school history, but also the system of training and advanced training
of teachers in line with the leading trends in the socio-cultural development of society,
pedagogical science and practice in the 21st century.
Keywords: concept of teaching the History of Russia course; concept of history
education for schoolchildren in the 2020s; system of general history education.

Что изменилось в сфере образования за последнее время и
чем новое десятилетие („Эпоха двадцатых“) будет отличаться от
предшествующего? Очевидно, что в сфере образования это годы глубоких и масштабных перемен. Они обусловлены такими факторами, как:
– „информационная и технологическая революция“, под которой
понимается революционный скачок в научно-техническом прогрессе
(глобальная компьютеризация и цифровизация всех сфер общества,
появление новых профессий, формирование запроса на компетенции
ХХI века – „функциональная грамотность“), что позволяет и детям, и
взрослым обучаться дистанционно без обязательного посещения учебных заведений;
– выход на авансцену цифрового поколения (поколение Интернета, поколение Z – люди, начиная с 2001 г. рождения, которые начали
пользоваться интернетом с 5-летнего возраста, а подчас и раньше), которому присуща ориентация на „цифровой образ жизни“, что существенно влияет на базовые ценности, нормы и идеалы человека (Твенге
2019: 8–15);
– пандемия (COVID-19), которая позволила в течении 2020 – 2021 гг.
понять, в какой степени образовательные системы в современном мире
подготовлены для работы в новых условиях, проверить их реальную
эффективность.
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Нестабильность международных политических отношений, кризисные процессы в социально-экономической сфере и экологии, сфере культуры и массовых коммуникаций не могут не затрагивать сферу
общего и высшего образования, в том числе исторического, а шире –
социально-гуманитарного. Эти глобальные, по своей сути, процессы
трансформации цивилизации можно рассматривать как вызов для
национальных систем образования. Недооценка степени влияния глобального информационно-технологического, социально-культурного
контекста не способствует развитию отечественного образования. Считаем, что для ее развития необходимо осмыслить достигнутое за последнее десятилетие, понять сущность накопившихся проблем и предложить подходы к модернизации системы исторического образования
школьников.
В рамках национальных систем образования в современном мире
происходят поиски моделей обучения на основе применения цифровых технологий, осмысление новых возможностей и рисков. Одной из
мировых тенденций развития образования является смещение акцента с изучения прошлого опыта на прогнозирование будущего. Новый
тренд в образовании – формирование „грамотности в отношении будущего“. Корректное понимание этого подхода не отрицает ценности
знаний и опыта, накопленных человечеством в прошлом, но актуализирует формирование компетентностей, которые могут помочь обучаю
щихся не только ориентироваться в проблемах современного общества,
но и конструктивно решать их в условиях растущей неопределенности.
Проектирование образовательных систем должно учитывать и эту глобальную реальность (Неборский 2020: 62–74).
Сложная ситуация с пандемией COVID-19 показала актуальность
переосмысления методологии классического (академического) образования, построенного на основе прямой контактной коммуникации
преподавателя с обучающимися, целью которой является трансляция
знаний. Глобальные риски, одна из них – пандемия COVID-19, становятся международным фактором трансформации национальных сис
тем образования всех уровней и ступеней.
Мировая тенденция освоения компетентностного подхода и отказа от линейных, количественных показателей оценки образовательных результатов постепенно распространяется и на страны с развитой
системой классического школьного и высшего образования, включая
Россию.
Образовательная система современной России за первые двадцать лет ХXI века прошла значительный путь, но существующие правовые нормы, социально-педагогические условия, уровень подготовки
кадров, а также ментальные стереотипы прошлых лет не позволяют
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управленцам и педагогам привести систему образования в полное соответствие с запросами меняющегося российского общества, международными трендами развития образования.
Учитывая тенденции развития образования в современном мире,
можно прогнозировать, что основными трендами развития образования в России в ближайшее десятилетие будут:
– формирование образовательной среды, построенной на основе
двух феноменов – physical space и digital space (Песков pass) – это ключевое требование к организации учебного процесса в информационном
обществе;
– внедрение дистанционного обучения, которое в смешанном
формате будет взаимодействовать с обычным;
– формирование новых компетенций (грамотностей), необходимых для жизни и деятельности в цифровой экономике и социальной
сфере;
– переход от устоявшегося и привычного аудиторного обучения
к самостоятельной работе обучающихся под руководством преподавателя;
– освоение проектной деятельности (коллективной и индивидуаль
ной);
– применением практики проблемно ориентированного обучения и др.
Цифровая революция, которая происходит в современном мире,
отражается на российской средней и высшей школе. Это влияние можно рассматривать как „размывание“ унаследованной из прошлого методической основы школы, ослабление дидактических и методических
основ предметного обучения.
Эксперты отмечают, что уже в ближайшие пять-семь лет искусст
венный интеллект, который станет общедоступным (предполагается,
что он будет опираться на огромный массив облачных образовательных ресурсов, которые будут выполнять функцию поддержки), попав
в руки каждого школьника, сделает фактически бессмысленным значительную часть действующих школьных регламентов и контрольных
процедур. При реализации этого прогноза учитель не сможет точно
и доказательно определить выполнил ли школьник домашнее задание самостоятельно, или за него это сделал электронный помощник
(Двенадцать решений 2018: pass). В этих условиях привычная академическая модель обучения, основанная на традиционном контроле за
„усвоением“ знаний, придет к своему логическому завершению. Для
сохранения школы как ключевого института социализации необходима перестройка школы как образовательного института. Процесс обучения в перспективе должен быть построен на основе интереса школь-
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ников, их постоянной мотивации участвовать в образовательном процессе, командной работе, практической деятельности.
Экспертный прогноз показывает, что влияние цифровых технологий на образовательный процесс двояко. С одной стороны, цифровые
технологии управления учебной деятельностью LMS-технологии (от
англ. learning management system) – это программное приложение для
администрирования учебных курсов в рамках дистанционного обучения. По прогнозам экспертов, они высвободят до 30% времени, которое
добросовестный педагог тратит сегодня на бюрократические и рутинные процедуры (например, на проверку домашнего задания и заполнение электронного журнала). Предполагается, что LMS-технологии
радикально изменят труд учителя, сделают его более творческим и человеко-ориентированным. Эксперты прогнозируют, что LMS-технологии позволят в каждый момент „видеть“ успехи и трудности каждого
обучающегося (школьника и студента), вовремя реагировать на проб
лемы в освоении образовательной программы.
Значимое последствие цифровой революции – взрывной рост
доступной (и, возможно, потенциально полезной) информации в самых разных формах – причем не только в традиционно текстовой, но
и в визуальной, звуковой. Этот рост информации порождает когнитивный вызов – он требует постоянного поиска и конструирования содержания образования в школе и вузе, высоких скоростей его обработки и
обновления (актуализации).
Подчеркнем, когнитивная трансформация не снижает важности
знаний, но разрушает роль традиционных институтов образования как
монопольных источников их формирования.
Эта тенденция еще не стала предметом глубокого научного изучения, но уже можно прогнозировать масштабные изменения в системе
образования, которые предстоят России в ближайшее десятилетие. Таковы в самом общем виде тенденции развития образования в России в
глобальном мировом контексте, обусловленным взрывным ростом информационных технологий.
Серьезной проблемой в современном мире может стать сочетание цифровых технологий с консервативными (подчас архаическими)
моделями обучения. Обобщая сказанное выше, подчеркнем, что, по
мнению Д. Н. Пескова, специального представителя Президента РФ по
вопросам цифрового и технологического развития, в 2020-е годы ряд
сценариев, которые сами по себе противоположны друг другу, будут
происходить параллельно (Песков pass).
Сейчас преждевременно прогнозировать конкретные контуры
новой системы образования в России на уровне общего образования.
Сложно сказать, в каких формах в России реализуется мировая тенден-
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ция к персонализации содержания и образовательной деятельности
школьников. Вместе с тем уже понятно, что основные факторы процесса обучения (цели, содержание, средства и способы обучения, проверки и оценки образовательных результатов) подвергнутся значительным
изменениям. В частности, бумажный, текстовой и монологический
учебник перестаёт быть монополистом-носителем учебного содержания и передаёт часть своих функций (коммуникативных, социализирующих, координирующих и др.) электронным средствам обучения и
дополнительным информационным ресурсам, становясь только одним
из компонентов открытой и поликультурной информационно-образовательной среды.
Сам процесс обучения школьников под воздействием бурного
роста информационных технологий будет терять строго вертикальную
иерархию (учитель – ученики) и трансформироваться в направлении
расширения горизонтальных и персонализированных интерактивных
коммуникаций (учитель – ученик – ученики – социальные сети, общественные организации и т.д.). Поэтому потребуется более активное,
чем прежде, вовлечение в образовательный процесс тьюторов для сопровождения индивидуальных образовательных программ, учебных и
социальных проектов, познавательно-коммуникативных практик обучающихся.
В свою очередь необходимы новые инструменты и индикаторы,
позволяющие формировать и диагностировать широкий круг компетентностей, востребованных для жизни в открытом, многокультурном,
сложном и неопределенном мире. В качестве перспективного для России варианта рассматривается модель PISA (Programme for International
Student Assessment), главным объектом исследования и оценки которой
является функциональная грамотность пятнадцатилетних учащихся. В
международных документах она определяется как способность человека полноценно функционировать в современном обществе на основе широкого круга знаний, умений, компетенций, опыта, ценностных
установок и т.п. Функциональная грамотность – один из базовых показателей социального и культурного развития населения, потому что
она гарантирует право и создает основу обучения человека на протяжении всей жизни.
Начиная с PISA-2018, функциональная грамотность включает в
себя шесть компонентов („грамотностей“): читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая, креативное мышление и глобальные компетенции. Весьма вероятно, что уже в ближайшем будущем в круг „новых грамотностей“ войдут цифровая и экологическая,
а также информационная безопасность личности. Все компоненты
функциональной грамотности восходят к способности человека зани-
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мать активную гражданскую позицию, владеть приемами аналитического и критического мышления, ценить права других людей и их человеческое достоинство, взаимодействовать во имя общих целей с теми
людьми, чьи интересы отличаются от своих собственных, принимать
эффективные решения в нестандартных ситуациях и т.п.
Но в программных документах и учебно-методических рекомендациях (Приказ Рособрнадзора № 590 2019: pass) лидерство российских школьников в международных исследованиях рассматривается,
главным образом, как свидетельство высокого качества национальной
системы образования. Отсюда все более интенсивный мониторинг
„формирования функциональной грамотности“ в регионах России,
еженедельная отчетность учителей о „проделанной работе“ в неизменившихся условиях (объемные учебники, ориентация на предметные
результаты, массовое обучение, классно-урочная система и т.д.).
Недостаточно изученным фактором обновления системы общего образования в 2020-е гг. являются психологические особенности
современных школьников. Что известно педагогам о „цифровом поколении“? Как меняются высшие психические функции „поколения
Z“, „поколения Интернета и селфи“ (термины применяются для людей, родившихся в период с 1997 по 2010 гг.)? Какие изменения происходят в способах и формах их взаимоотношений с окружающими, в
восприятии действующих социальных практик, в культуре памяти и в
восприятии прошлого? Какое содержание общего образования дейст
вительно нужно школьникам, которые „завтра будет прокладывать
центральный курс развития человечества“? Отечественные социологи,
психологи и педагогики в русле мировой тенденции к исследованию
„поколения Интернета“ в последние годы активизировали свои исследования в этой области и уже составили первый „портрет“ цифрового
поколения России (Солдатова, Рассказова, Нестик 2018).
В первой части данной статьи мы охарактеризовали глобальные
тенденции развития общества и образования, которые имеют наднациональный характер и влияют на российскую систему образования.
Во второй части рассмотрим эти тенденции применительно к сфере
исторического образования.
Обратимся к стратегическим документам, определяющим перспективу развития исторического образования в России. В октябре 2020 г. на
коллегии Министерства просвещения РФ была утверждена новая Концепция преподавания курса „История России“ (Концепция преподавания курса… pass). В ней, как и прежде, главное внимание уделяется
Историко-культурному стандарту (ИКС – далее), в текст которого внесен ряд содержательных и структурных положений:
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– теперь ИКС предваряет „Ядро содержания“, еще более концентрированный и формализованный перечень основных предметных
единиц учебного курса „История России“;
– перечни обязательных исторических персоналий, терминов и
дат просто перемещены в приложение, но сохранили роль ориентира
в разработке контрольно-оценочных материалов для государственной
итоговой аттестации и выпускных проверочных работ (ГИА и ВПР);
– нарратив по отечественной истории продлен до современности
(2020 г.);
– исчезли „трудные вопросы истории“, которые при критически-творческом к ним отношении могли трансформироваться в дискуссионные и проложить на учебных занятиях и внеклассных мероприятиях дорогу к историко-культурному диалогу (Вяземский, Стрелова
2015: 62–69);
– завершился заявленный в 2014 г. переход на линейную структуру обучения истории в 11-м классе (таким образом советская модель
обучения истории в линейно-хронологической последовательности
была полностью восстановлена);
– в старшей школе предлагается исключить из обязательной час
ти учебных планов интегрированный курс „Россия в мире“ и рекомендовать его только в качестве элективного при углублённом изучении
гуманитарных и общественно-научных предметов.
Концепция преподавания курса всеобщей истории в нынешней
модели школьного исторического образования – это не более, чем формальность, которую после долгих обсуждений (2016 – 2021) обещали
принять в конце 2021 г. (но это обещание не выполнено). В. Р. Мединский, помощник Президента РФ, предельно четко объяснил „второй
план“ всеобщей истории: „Историческая политика напрямую связана
с нашей способностью трактовать собственную историю и путь развития <…> Хватит оправдываться – надо насаждать, надо продавливать
свою точку зрения.“ (Мединский 2020: 7).
С Концепцией преподавания учебного курса „История России“
бесславно завершилась эпоха экспериментов с содержанием и структурой исторического образования. Педагоги так и не услышали ни о преимуществах концентрической структуры исторического образования и
причинах приверженности ей подавляющего большинства современных стран, ни и о достижениях линейного обучения истории в российских школах по Концепции 2014 г. (Концепция нового учебно-методическото комплекса… pass).
Концепция 2020 г. полностью отвечает современному государственному заказу в области образования и воспитания российских
школьников, оформленному предварительно в поправках к Конститу-
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ции России и ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“ (Федеральный закон №304-ФЗ 2020: pass). Каковы в этих реалиях горизонты
развития общего исторического образования в ближайшее десятилетие? Именно они определяют круг идей, действий и возможностей,
а не, наоборот, рамки и условия, ограничивающие прогностические
проекты и сценарии.
Считаем, что вместо концепция учебного предмета или его компонентов (учебные курсы, УМК, процесс преподавания, педагогические технологии и т.п.) необходима концепция развития исторического
образования как педагогической системы.
Образование в силу своей сущности устремлено в будущее. Функции сохранения и трансляции культурного наследия человечества в
условиях сложности и неопределенности современного мира уступают
свои позиции функциям „поддержки разнообразия“, „генерирования
возможностей развития личности, культуры и общества“.
Сформулируем ряд проблемных вопросов, осмысление которых
необходимо для проектирования Концепции развития исторического
образования в России на 2020-е гг.:
– Какие проблемы современного мира Концепция должна выявлять и предлагать их решение?
– На какие вызовы Концепция исторического образования должна реагировать (например, вызовы глобального информационного
общества; бурного развития цифровых технологий, цифровых гуманитарных исследований, искусственного интеллекта, технологий обработки и анализа больших объемов данных (англ. Big Data)?
– Какие проблемы и риски для современного человечества и многокультурного российского социума, в частности, Концепция должна стремиться регулировать и по мере возможности предотвращать
средствами гуманитарного образования?
– Какие тренды развития современной исторической науки и социально-гуманитарного знания необходимо учитывать и какие – экстраполировать в педагогическую теорию и практику обучения истории?
В этом контексте базовые принципы Концепции нуждаются в
глубоком научно-педагогическом осмыслении и корреляции с современными философскими, психологическими, историко-культурологическими подходами к определению базовых понятий и анализу соответствующих феноменов.
В Концепции исторического образования необходимы глубокий
историко-дидактический экскурс в специфику исторических источников и способов работы с ними в информационном обществе, а также
анализ современных практик формирования критического мышления,
развития креативности, коммуникабельности и готовности к сотрудничеству.
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Творчески работающие педагоги уже подготовлены к восприятию новых направлений и научных школ в исторической науке, включая локальную, устную, гендерную историю. Но появились и новые
формы презентации исторических знаний и исследований прошлого:
публичная история, прикладная история, media-studies и др. (Сафронова 2020). В Концепции полезно проанализировать ресурсы новых
направлений презентации исторических знаний и ремифологи ации
образов прошлого. Академическое сообщество историков еще до конца не определилось ни с новыми понятиями, ни со своим участием в
коммуникативных, презентативных и реконструкторских практиках.
Однако интерактивные и эмпатические формы „работы с прошлым“
становятся все более популярными и востребованными, в том числе и
в молодежной среде. Сегодня в мире существует около 300 университетов, которые предлагают образовательные программы по публичной
истории. Их выпускники легко находят себе работу в музеях, архивах,
библиотеках, мемориальных комплексах, а также в средствах массовой
информации, устраиваясь подчас лучше, чем выпускники классических исторических факультетов. Концепция исторического образования, устремленного в будущее, не может игнорировать эти запросы и
тенденции.
Еще одно направление в современных гуманитарных исследованиях связано с понятием „память“. В актуальном для педагогической
практики определении память – это способ конструирования людьми и отдельными группами своего прошлого, его репрезентации и
использования в определенных целях. Современные историки изучают архивную, автобиографическую, политическую, историческую,
коммуникативную, коллективную, культурную и многие другие виды
памяти (Ассман 2018), но в российских стандартах и учебниках эти
идеи игнорируются (Стрелова 2015: 93–102), школьные учебники и уроки истории с юбилеями „не работают“, хотя „историческая память“ в
дни юбилеев актуализируется.
С 2016 г. Министерство образования и науки РФ (сейчас – Министерство просвещения РФ) ежегодно готовит Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры (Письмо Минпросвещения России 2020:
pass). В Концепции исторического образования на 2020-е гг. Календарь
может быть осмыслен как ресурс гражданско-патриотического воспитания школьников, актуализации специального – коммеморативного
– направления в содержании гуманитарного образования, разработки тематических уроков коммеморативной направленности на основе
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историко-культурологического и – антропологического, многофакторного, системно-деятельностного подходов.
Все сказанное выше об исторических юбилеях, коммеморации,
исторической памяти, публичной и прикладной истории подводит к
пониманию того, что в современном обществе помимо школы, учебника и учителя истории „с прошлым работают“ самые разные институты, общественные организации, ассоциации, движения, учреждения
культуры и др. Этот сущностный момент не получил отражения в концепциях 2014 и 2020 гг., но не может быть проигнорирован в третьем
десятилетии XXI в.
„Учебно-проектная деятельность“ учащихся тоже достойна гораз
до большего внимания, поскольку „поисковая модель обучения“ и
„обучение как исследование“ становятся определяющими в передовых
дидактических теориях и практиках. В Концепции исторического образования полезно актуализировать задачу перехода к реальным индивидуальным проектам старшеклассников и наметить пути ее решения.
Разумеется, реалистическая концепция развития исторического
образования в 2020-е годы должна включать и аналитико-технический
(ресурсный) модуль, в котором необходимо проанализировать состоя
ние материальной базы организаций общего образования для решения задач ХХI века. При этом ключевым индикатором в этом ресурсном модуле будет вопрос о готовности школ и учителей использовать
цифровые технологии образования, обеспечивая цифровую трансформацию образования не в ущерб его гуманистическим основам.
И, конечно, ключевым условием реализации Концепции развития исторического образования в 2020-е гг., залогом её реалистичности
будет адекватный уровень подготовленности педагогических кадров,
а также качество педагогического образования и системы повышения
квалификации (профессиональной педагогической компетентности)
педагогических кадров.
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ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТ
В АКАДЕМИЧНАТА ДИСЦИПЛИНА
„ПРОЕКТИ В ГЕОГРАФСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Стела Дерменджиева, Тамара Драганова
Basic Rules and Requirements for Formulating
a Project Titlein in the Academic Discipline
“Projects in Geographical Research”
Stella Dermendzhieva, Tamara Draganova
Abstract: The article presents basic rules and activities in project development in the
process of project-based training of geography students in the context of the project name.
The normative units of the project are systematized and presented. Specific recommendations,
advice and shared experience for formulating the name of a project are presented, which are a
reflection of the authors’ many years of work on projects.
Keywords: project; project-based training; geography and economics; project name.

Въвеждането на проектното обучение не е нова и революционна
идея във висшето образование, но динамичните промени във всички
области на съвременния живот изискват от студентите предприемчивост, способност да вземат самостоятелни решения и да се адаптират в
непознати ситуации.
Основните изисквания за организация на академичната дисциплина „Проекти в географските изследвания“ са да се основават на опи
та и компетентностите, превръщащи учещите се студенти в желаещи
и способни да учат; да е спираловидно конструирана; да се стимулира
дивергентното и творческото мислене при решаване на проблемна ситуация; да подсигурява възможности за постигане на обратна връзка.
Но има и друга връзка с прилагането на проектно базираното обучение
в съвременното училище, където то се разглежда като: нова педагогическа технология, метод на познание, начин за организация на учебно-познавателната дейност, начин за постигане на дидактическите цели чрез
детайлна разработка на проблема.
В търсене на разнообразни подходи, насочени към постигането
на тези цели, проектното обучение е едно от най-подходящите в подготовката на бъдещите учители по география, защото се основава на
проект за развитие на познавателните и творческите умения и на способностите за развиване на критическо мислене при прилагане на научните знания за решаване на практически проблеми.
Проектът може да се разглежда като тема за проучване (изследване) в контекста на образователните задачи, чието успешно разработва-
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не изисква както теоретични познания, така и практически действия.
От тази гледна точка се поставят теми за разработване или проучване,
които са подчинени на програмните изисквания и на образователните
цели. Това не изключва интердисциплинарния подход при проектното
обучение.
Академичната свобода в преподаването на студенти по география чрез проектното обучение е свободата към изследване и творчески
изяви, свободата за обучението като израз на научноизследователска,
художественотворческа, проектна и иновационна дейност в съвременното висше образование (Закон изм. и доп. 2020а: 13; Закон 2010б: 1).
Проектното обучение е образователна технология, ориентирана
не към интеграцията на фактически знания, а към тяхната промяна и
преобразуване в нови в процеса на прилагането им в проектната работа. Активното включване в реализирането на тези проекти дава възможност да се апробират нови подходи и методи за мислене, учене
и действане. Фокусът е върху практическата дейност, изпълнена чрез
екипна работа, която насърчава формирането на по-задълбочено творческо и самостоятелно мислене.
Работата по проект позволява да се реализират такива акценти
в обучението като самостоятелното проучване, анализиране и селектиране на информация, възможности за дискутиране по проблеми и
работа в партньорски екипи.
Мястото и значението на проектите в българската образователна
система на ниво училище са част от няколко нормативно-съдържателни
вектора по Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО):
 част от задължителните мениджърски дейности на институцията училище: осъществяване на дейностите чрез участие „в национални и
международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на
образованието“ (ЗПУО 2016: 10);
 сегмент от дейности при оценяването на резултатите от обучението на учениците, където „текущите изпитвания се осъществяват в
процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене“, като оценяването
на представените проекти в устна, в писмена и/или практическа форма
се реализира по предварително формулирани критерии (ЗПУО 2016:
39; Наредба № 11 2016: 10, 13);
 всеки проект на учебник по география и икономика е своеобразен модел на проектно ориентирано взаимодействие, защото проектът на учебник е произведение, резултат от творческа дейност на даден
авторски колектив и отражение на държания образователен стандарт
(ДОС) като модел за самостоятелно учене и подпомагане на цялостното обучение на учениците (Наредба № 10 2017: 13–16);
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 в нормативната законова рамка е декларирано и основното право на всеки ученик – да участва в проектни дейности (ЗПУО 2016: 57);
 в цялостната организация на дейностите в училищното образование по ДОС се изисква при самоподготовката на учениците да се
реализира подготвяне на „домашни, проектни задания и/или задачи“;
институцията училище има задължението да публикува домашните
задачи и проекти на официалната училищна интернет страница/платформа (Наредба № 10 2016: 8);
 общата подкрепа за личностно развитие се осъществява по
ДОС за приобщаващото образование чрез участие на учениците в
общински, областни, национални и международни проекти, както и
в „изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и
спортно-туристически дейности по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище“, в това число и дейности, свързани с разработване на научно-изследователски проекти,
творчески проекти и проекти, свързани с иновации в образованието
(Наредба 2017: 8, 17–18, 21, 24, 43);
 проектното обучение е въведено с държавните образователни
стандарти като съвкупност от изисквания за резултатите от обучението
по 11 учебни общообразователни предмета за придобиване на общообразователна подготовка по деветте групи ключови компетентности.
Симбиозата между интерактивни методи (метод на проектите и др.),
съвкупността и взаимозависимостта от знания, умения и отношения
при ДОС на ниво очаквани резултати, интердисциплинарните и интрадисциплинарните връзки, взаимодействия и синтез са хорологичния дистрикт и холистичната зрялост „за личностното развитие на индивида през целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция
и участие в социалния живот, както и за пригодността му за реализация
на пазара на труда“. (Наредба № 5 2015: 1–2; Дерменджиева, Драганова
2018: 4);
 ДОС по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование е конструиран на възможността за придобиване на компетентности по рамковите изисквания за осъществяване на проекти по
различни тематични области (Наредба № 13 2016: 4–6; Дерменджиева,
Драганова 2018: 4–5).
Обучението по география в различните образователни степени
и институционални равнища е обвързано с нормативно-регламентираните тематични области, носител и изпълнител на съдържателната
рамка чрез проектното обучение.
Методът на проектите или проектно ориентираното обучение по
география в училищна и академична среда е систематично-структурно, интердисциплинарно-комплексно и практико-приложно ориенти-
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рано и изследователско учене за изпълняване на цялостната дейностна
концепция: идея – планиране – материализиране – оценяване, и с определен образователно-възпитателен модел на методологичните основи:
цялостност и интегритет на знанието, реализъм и прагматизъм, възпитание и антропоцентричен модел, дидактически прагматизъм (Дерменджиева, Събева, Димитрова 2010: 325–336; Дерменджиева, Димитрова 2009: 553–571; Дерменджиева 2021: 712–716).
Цели на висшето образование са подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата, което в съвременното образование е напълно приложимо и изпълнимо, измеримо и резултативно чрез метода на действие
и правене, опит и изследване – методът на проектите (Закон 1995а: 1).
Проектно базираното обучение не е ново образователно явление
в географското образование и е обвързано с конструктивисткия модел
за учене и преподаване като рационално съчетаване на теоретично знание и практическо приложение. Успехите и реализацията на студентите по география след завършване на академичното образование са резултат и неделима част от цялостния обучителен цикъл, от развитието
и надграждането на широка гама от ключови компетентности, които
гарантират адаптивна и целенасочена реализация на пазара на труда.
Проектно-ориентираното обучение в географското образование
и в методиката на обучението по география е изследвано по отношение на понятийната същност и характеристиките на проекта, цели и
задачи, фази на прилагане и модели на интегриране на ИКТ, видове и
индикатори на проекта и др., като обучение с активна и целенасочена,
дейностна и практическа основа и насоченост (Ангелова-Ганчева 2007:
20–21; Дерменджиева 2014а: 392–397).
В методиката на обучението по география и икономика са систематизирани практикувани методологии с приложно значение: умения и компетенции за проектиране и ефикасно планиране на етапите
на работа; търсене на източници, системно и избирателно събиране
на информация; анализ на информацията; синтез и формулиране на
изводите; критическа проверка на собствената дейност и на дейността на другите участници в проекта; вземане на решение и представяне
на проекта; развитието на творческите способности и активизирането
на обучаемите; оптимално използване на „груповия потенциал”; стимулиране на критично и креативно мислене; създаване на атмосфера
на откритост и сътрудничество; центрирането към учене чрез търсене,
изследване, правене, откриване, групово ориентиране (Дерменджиева
2014б: 224–233; Дерменджиева, Димитрова 2009: 553–571; Дерменджиева 2021: 709–718; Цончева, Драганова 2006: 241–260; Драганова, Цончева
2008: 100 –106).
Методът на проектите като образователна и педагогическа технология е приложим и в академичното обучение на студенти по гео-
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графия във ВТУ, от една страна, като метод на преподаване, от друга
страна, като метод на обучение и учене и от трета страна, като учебна
дисциплина „Проекти в географските изследвания“ (избираема учебна дисциплина към Модул 8. – бакалавърска програма, специалност
„География“). Изследването в настоящата статия обхваща само една
от академичните дисциплини, свързана с проектно обучение, защото
студентите в бакалавърски и магистърски програми изучават и други
учебни дисциплини, които са свързани с „метода на проектите“ като
избираеми и задължителни учебни дисциплини.
По учебна програма тематичното съдържание по „Проекти в гео
графските изследвания“ включва анотация на учебната дисциплина,
методи на обучение и оценяване, език на преподаване, съдържание на
темите, библиография, съставител, протокол от Катедрено заседание,
на което е обсъдена и гласувана учебната програма.
Темите са общо 26 и обхващат цялостната съдържателна рамка на
проектите като методология за разработване и управление на проекти
в географските изследвания в рамките на 30 академични часа лекционен курс – табл. 1.
Тематично съдържание по учебна програма за учебната дисциплина
„Проекти в географските изследвания“
Таблица № 1
№

Теми

бр. часове

1.

Проект – същност и дефиниции на понятието „проект“

1

2.

Основни характеристики на проекта

1

3.
4.

Подготвителен етап на проекта. Източници на проекти.
Идентифициране на заинтересованите страни
Име на проекта – специфики, идеи, проверка на името,
абревиатура и какво не трябва да се съдържа в името
на проекта

1
1

5.

Видове проекти. Видове ресурси по проекта

1

6.

Идентифициране и формулиране на проекта – анализ
на проблемите (дърво на проблемите)

1

7.

Описание и обосновка на проекта. SWOT анализ. PEST
анализ. Целеви групи

2

8.

Екип на проекта. Ролята на екипната работа в проектна среда.
За разликата между група и екип – сравнителни ракурси

1

9.

Цел на проекта – дърво на целите. Задачи по проекта

2

10.

Очаквани резултати от проекта. Специфични и измерими,
междинни и крайни резултати. Приложимост на резултатите

1
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Определяне на основните и допълнителните елементи
11. на проекта. Цикъл на проекта. Фази на проекта. Логическа
матрица и етапи на проекта
Дейности. План-график на дейностите – работна програма.
12. Времетраене на проекта и времеви график. Структуриране
на дейността и определяне на зависимостите
13. Бюджет на проекта. Количествено-стойностна план сметка

2
2
1

14. Изпълнение на проекта. Проектен мениджмънт

1

15. Управление на риска на проекта
16. Индикатори на проекта. Индикатори за ефективност
17. Оценка на съществуващи рискове за изпълнение на проекта

1
1
1

18. Устойчивост на проекта и мултипликационен ефект

1

19. Оценка на проекта, наблюдение и мониторинг

1

Документиране на проект. Паспорт на проект.
Лого, слоган, цветна марка и рекламни подаръци на проекта
21. Отчитане на проект
20.

22. Дигитални платформи за създаване и управление на проекти
23.

Медиите за проектните дейности – комуникационен план,
колаборационни техники на взаимодействие

24. Презентиране и защита на проекта. Рефлексия
25.

Често допускани грешки при кандидатстване.
Проекти, които предизвикват недоволство

26. Полезни съвети за успешен проект

1
1
1
1
1
1
1

Предмет на настоящото изследване са основните правила и дейности при разработване на проект по една от темите в табл. 1. – тема
4: Име на проекта, като се представени четири опорно-съдържателни
вектора, по които са посочени конкретни изисквания, препоръки, съвети и споделен опит за формулиране на име на един проект, което е и
рефлексия от дългогодишната ни работа по проекти:
1. име на проекта – визия, съдържание и мисия;
2. идеи за създаване на име на проекта;
3. проверка на работното име на проекта;
4. какво не е желателно да се съдържа в името на проекта?
Името на един проект трябва да е:
® ясно, кратко и недвусмислено;
® уникално и неповторимо;
® идейно, провокативно, креативно;
® „говорещо”, въздействащо и съдържателно – да грабва вниманието и да развива асоциативната мисъл;
® носител на социална значимост;

80

Основни правила и изисквания за формулиране на заглавие

® носител на краеведския принцип като водещ избор в името за
тема на проекта (важи за проекти в географските изследвания и според
изискванията за кандидатстване);
® рефлексия на проекта и да се отнася конкретно за разработения
проект, да е релевантно на идеята за проекта;
® персонално създадено за проекта – да не е копиран модел от
друг проект, а да е създадено за кандидатстващия проект;
® убедително – да насочва мисълта към полезността и облагите от
проекта;
® съдържащо позитивен мотив, положително и развиващо съдържание и контекст;
® носител на географския фокус и географското пространство,
към което е насочен обхватът на проекта (важи за проекти в географските изследвания);
® съобразено и внимателно конструирано съобразно грантовата
схема и изискванията на донора и програмата;
® съставено в съответствие с правилата на книжовния български
език;
® атрактивно и лесно запомнящо се, гарантиращо разпознаваемост;
® ритмично и приятно за произнасяне;
® разписано на български и английски език за по-добра комуникация на всички проектни страни (в зависимост и от изискванията за
кандидатстване).
Примерни идеи, препоръки и технологии за създаване на име
на проекта – името може да е по моделите, представени на фиг. 1.

Фиг. 1. Примерни модели за създаване на име на проект
При разработване на проект е важно да се реализира проверка
на работното име на проекта – табл. 2.
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Реализиране проверка на работно заглавие на проект
Таблица № 2
ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ИМЕТО НА ПРОЕКТА, КОЙТО СТЕ ЗАМИСЛИЛИ,
може да СЕ

НЕ Е

НЕ

помни лесно

създадено и ползвано;

нарушава авторски права
(да се търси в Гугъл,
в регистри и др.);

изписва лесно

носител на негативни
асоциации и насложени
във времето отрицателни
спомени и факти;

провокира негативни мисли,
подигравки и смях;

произнася лесно

вече съществуваща
марка (търговска,
образователна и др.);

съдържа
обидно-асоциативна теза;

обърка с друго
име на проект

перифразиране
на име на познат проект;

съдържа стилистични и граматически неточности, пунктуационни и правописни грешки;

коректен изказ

често срещана фраза
и израз от ежедневието.

съдържа битовизми,
жаргонни думи и фрази
или морално неписана
теза с отрицателен знак.

В името на един проект е желателно да НЕ СЕ СЪДЪРЖАТ:
 много прилагателни и тяхното изброяване;
 отрицателни формулировки – да не гради бъдещите основи
върху „негативи” или „горчив опит”;
 информация за несвършена работа, проблем, който да се афишира чрез името на проекта;
 тирета, числа и цифри (единично присъствие е допустимо);
 информация, която да обърква читателя и да е двусмислена;
 обидни квалификации;
 дискриминационни моменти, думи, фрази, хипотези и тези;
 политически пристрастия;
 непознати и сложни думи, както и чуждици, които не са познати на целевата група;
 много глаголи и тяхното синонимно повторение и наслагване;
 неясни смислови сентенции и мъдри мисли, които не са авторски;
 реклама или елементи на реклама;
 информация за бюджета на проекта (освен ако това е изискване
за кандидатстване);
 информация за донора или похвали и благодарности към финансиращата организация.
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Всички представени правила, идеи, изисквания, препоръки и съвети за име на един проект не претендират за универсалност и изчерпателност; могат да бъдат допълнени и видоизменени според вида на
проекта, според проблематиката на проектните предложения, според
изискванията на донора или програмата, според целевите групи и целите на проекта и др.
Проектното образование е един от пътищата, чрез които може да
се разширяват познанията по конкретна проектна тема, но освен това
развива и някои качества от социално значение. Студентите трябва да
планират проектите така, че да са фокусирани върху важни теми или
компетентности от учебните програми по география и икономика.
Съдържанието трябва също да отразява онова, което е от съществено
значение за темата, а за студентите съдържанието трябва да изглежда
значимо от гледна точка на собствения им живот и интереси. Много
подходящо е да има интегрирано знание и „въвеждащо събитие“, което ангажира интереса. За да стане проектът смислен за студентите, колкото по-голяма е ролята на тяхното мнение и избор, толкова по-добре.
Студентите винаги намират работата по проекти по-смислена,
ако провеждат същинско изследване. Но проектите, основани на образователния процес по география и икономика, трябва да осигуряват на
учениците възможност за изграждане на компетенции, като: критично
мислене, умения за сътрудничество и общуване, творчество и иновации, които ще им послужат добре на работното място и в живота.
Академичната дисциплина „Проекти в географските изследвания“ цели постигане на по-високи образователни резултати, стимулиране на интереса към географията и географското образование, провокиране на студентска активност. Представянето на някои методологични идеи е опит за постигане на важни съвременни образователни цели
– активно придобиване на знания, обвързване на учебното съдържание
с практиката, учене в житейски контекст и евентуално учене чрез сътрудничество.
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БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА
В ЧУЖБИНА И МУЗЕИТЕ
Илиана Илиева-Дъбова
Bulgarian Sunday Schools Abroad and Museums
Iliana Ilieva-Dabova
Abstract: One of the main characteristics of our time is the high dynamism and the
rapidly occurring changes in all spheres of life and science. Bulgarian schools abroad are
called upon to spread the Bulgarian language and culture among children and young people
living outside Bulgaria. The cultural heritage of Bulgaria and the Bulgarians is significant
and has its place in the world’s cultural treasury. To know the achievements of Bulgarian
culture and to recognize them as close to the students abroad is a responsible and difficult
task. For its implementation, Sunday schools seek support not only from parents. Virtual
visits to museums, and especially conducting lessons together with museum specialists, are
a powerful tool for influence and training. This is achievable through the usage of modern
information and communication technologies.
Keywords: museums; e-learning; Bulgarian schools abroad; culture.

В ситуация на пандемия се наблюдават промени във всички сфери на обществения, икономическия и културния живот. Интензивни
промени се наблюдават и в областта на образованието. В училище
бурно навлизат нови методи, нови отношения, нови технологии. През
последните десет - дванадесет години сме свидетели на увеличаване на
броя на неделните училища в чужбина. Причините за това явление
са няколко, но основната сред тях е желанието на част от българската
диаспора в странство да запази езика, обичаите и традициите у своите
деца. Самите неделни школá се различават едно от друго в зависимост
от това в коя държава се създават; какъв е контингентът от ученци, които се обучават; какво е равнището на подготовка на педадогическия
персонал и пр. Но общите неща между тях са несъмнено много повече.
Обучението в българските училища в чужбина се извършва по
адаптирани програми, одобрени от МОН. В неделните школá се изучават български език и литература, история на България, география
на България, провеждат се разнообразни допълнителни извънкласни
занятия. Стремежът на всяко училище е да направи дейността си привлекателна за българчетата в чужбина и да осигури изпълнението на
мисията на обучителния център – постигане на поставените образователни и възпитателни цели.
Неделните училища функционират в особена среда и имат специални задачи. Те се създават в чужди държави, в които учениците посещават местни училища. Децата растат и се развиват в чуждоезикова
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среда. Често дори в семейството рядко се говори български език. Седмичната натовареност на децата е голяма, защото след редовните занятия те посещават извънкласни и извънучилищни занимания – танци,
чужди езици, спорт и пр. Част от учениците много рядко посещават
България (два-три пъти за 5–6 години) и личният им опит е твърде
ограничен в тази посока. Българските неделни училища в чужбина са
средища на просветна и културна дейност, която се крепи на три основни групи участници: деца, учители и родители.
Все по-честото избягване на класно-урочните методи и замяната
им с по-разчупени вече се приема за нещо не само нормално, но и
очаквано от учениците. Една друга страна от промяната е навлизането на специализираните софтуерни продукти и интернет базираните платформи за учебна дейност. Проблемите, пред които се изправя
съвременният учител, са многобройни и многопосочни. Справянето с
тях до голяма степен е оставено на таланта, уменията, знанията и нагласите на самия учител. Училището днес се различава твърде много
от училището вчера, а може би още повече от училището утре.
На фона на тези сериозни изпитания се откроява дейността на
българските неделни училища в чужбина. Техният брой непрекъснато
расте, а с това – и техните нужди – в педагогически, методически, материален и пр. план.
Тези школá са твърде динамична част от българското образователно пространство. Появили се, за да отговорят на една голяма нужда на българските семейства, които живеят зад граница, те постоянно
търсят пътища за своето развитие съобразно съвременните тенденции
в образованието. През последните години и особено през последните месеци сме свидетели на засилен обмен на педагогически опит, образователни ресурси и практики сред определена част от учителите в
тези школá. Засилват се и контактите в тази посока и между неделните
училища и тези в България. За да се привлекат и задържат децата и
особено младежите, е нужна висока организационна и педадогическа
култура от страна на училищните екипи. За осъществяването на тези
цели има различни пътища и начини. Всяко училище и всеки учител
търс най-подходящите методи и средства както за своите ученици, така
и за собствените възможности и интереси в педагогиката. Сред българските училища в чужбина се открояват и такива, които много често
се превръщат в малки лаборатории за педагогически експерименти.
Броят им съвсем не е голям, но самото им съществуване е свидетелство
за появата на определени тенденции в развитието на неделните български училища. Без съмнение стремежът да се отговори на нуждите
на съвремието налага динамична педагогическа работа от нов тип.
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Българските училища в чужбина имат определени особености,
които ги отличават напълно от други образователни институции –
както от училищата в България, така и от тези в съответните държави,
в които се намират те.
Един от най-големите проблеми, пред които се изправят учителите в тези образователни центрове, е оскъдното време за пряка работа с учениците, с което разполагат. Ангажираността на децата извън
неделните школá с български учебни дейности е много сложна задача.
Така че времето се оказва най-ценният ресурс за неделните училища.
В неделните училища се изучават български език и литература,
история и цивилизации и география и икономика по програми на
Министерството на образованието и науката. Всяко училище развива
и своя система от извънкласни дейности, чието разнообразие е наистина забележително. В клубове, работилници, ателиета, студиа, кръжоци се прави и невъзможното да се съхранят у децата, живеещи в
инородна среда, българският дух и самосъзнание.
През учебната 2019/2020 и 2020/2021 година неделните български
школá се изправиха пред ново предизвикателство – пандемията от
COVID-19. Бързо трябваше да се настройва цялостият учебно-обрзователен процес на съвсем нова (за голяма част от училищата) вълна
– дистанционното обучение, което по-късно започнахме да наричаме
ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда). И в това време на
изпитания – физически, психически, икономически, социални и пр. –
българските училища в чужбина трябваше да се съобразяват основно с
разпоредбите на местните държавни органи. В различните краища на
света те не бяха драстично отличаващи се, но все пак бяхме поставени
в необичайна ситуация. В Испания, автономна област Каталуния, тези
мерки се оказаха най-строги и най-продължителни.
Една от новите (и прекрасни според нас) възможности, които се
появиха с масовото навлизане на обучението от разстояние в електронна среда в неделните училища, е възможността да се посетят част от
българските музеи. Някои от тях много щедро отвориха вратите си за
нашите деца и с голямо внимание, изключително професионално и
добронамерено, ни поведоха из лабиринтите на българското историческо познание и разкриваха тайните на музейните хранилища. Тази
разработка е и израз на нашата лична благодарност към тези чудесни
хора, които много сърдечно, много топло и с голям професионализъм
приеха идеята за подготвяне и провеждане на съвместни виртуални
уроци на неделните училища и музеите.
Настоящата разработка представя дейността в БНУ „Свети Седмочисленици“ (Тарагона – Реус) и БНУ „Св. св. Кирил и Методий“
(Барселона) на тема: „Българската просвета през Възраждането“, коя-
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то е посветена на 175-годишнината от откриването на първото класно училище от Найден Геров в Копривщица, както и дейността в БНУ
„Св. св. Кирил и Методий“ (Барселона) на тема: „Животните и птиците в България“ – съвместен урок с Регионален природонаучен музей в
Пловдив, в лицето на госпожа Светлозара Казанджиева.
Цялостната дейност по двете теми [Приложение 1] – планиране,
подготовка, реализиране (осъществяване), анализиране на резултатите – обхваща периода от началото на януари до средата на месец юни
2021 г.
През учебната 2020/2021 година по темата „Българската просвета
през Възраждането“ се извърши съвместна работа със следните български музеи:
Таблица 1. Сътрудничество с български музеи
Музеен
уредник

Училище

Класове

„Жив музей Копривщица“ – разположен
в сградата на първото
класно училище
22.05.2021
в България „Св. св.
Кирил и Методий“,
създадено
от Найден Геров

Нели
Йончева

БНУ
„Св. св. Кирил
и Методий“
(Барселона)

VI, IX, X
клас

Исторически музей
Перущица – „Дано17.04.2021 вото училище – като
част от урока Априлско въстание 1876“

Марио
Джасим

Българско неделно
училище „Свети
Седмочисленици“
(Тарагона – Реус)

VI, IX, X, XI
клас

Българско неделно
Анна
училище „Свети
Болгурова Седмочисленици“
(Тарагона – Реус)

VI, IX, X, XI
клас

Период

Музей

23.05.2021

Регионален исторически музей
„Стою Шишков“,
Смолян

6.06.2021

Специализиран
музей Трявна –
„Старото школо“

8.05.2021

Национален музей
на образованието –
Габрово (като част
от училищните
тържества, посветени
на 24 май)
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VI, IX, X, XI
Българско неделно
клас
училище „Свети
и гости децаСедмочисленици“
та от I, IV, V
(Тарагона – Реус)
и VII клас
БНУ
„Св. св. Кирил
и Методий“
(Барселона)

учениците
от всички
класове
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Първият етап от този обемен труд обхваща процеса на планиране. Учителят избира темата на проекта. Изяснява изискуемите по
адаптираната учебна програма по история и цивилизации за средна
образователна степен за обучението, организирано в чужбина, очаквани резултати. Анализира особеностите на децата в двете училища
и внимателно преценява с кои музеи да установи контакти. Трябва да
отбележим, че не всички музеи в страната изявяват желание да работят
с неделни училища, и то от разстояние.
Определя се видът на урока, който ще се проведе съвместно с музея. Ние преценихме, че най-подходящ за нашите условия е обобщителен урок на тема: „Българската просвета през Възраджането“.
Цели:
Да се преговорят и обобщят програмните знания за историческото развитие на просветното дело в българските земи през Възраждането.
Задачи:
1. Да се преговори учебният материал за развитието на просветата в българските земи през възрожденската епоха.
2. Да се направят обобщени изводи за развоя на просветното дело
в българските земи през изучаваната епоха.
3. Да се затвърдят уменията за работа с исторически извори:
а исторически документи;
б. веществени исторически извори.
4. Да се усъвършенства умението за изразяване на български език.
5. Да се подчертае мястото на просветата в българския духовен
живот и ролята ѝ за развитието на българската нация и култура.
6. Да се разкрие значението на историческата наука за развитието
на човешките общества.
7. Да се засили любопитството и наблюдателността на децата и да
се формират практически умения.
8. Да се усвои работата с електронна платформа WriteReader и да
се изготвят електронни книжки по темата.
По време на този етап се подбират нужните информационни източници и се прави списък с научната литература, която ще се предложи на учениците.
Това е и моментът, в който се изработва заедно с музейните работници план на съвместната дейност. Представят се образователните
цели и задачите, обсъждат се поетапно различните действия, които ще
се предприемат от страна на музея и от страна на българското неделно
училище.
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Представят се темата, целите и задачите пред учениците и родителите. Цялостен детайлен план на дейностите се разработва заедно с
учениците.
По време на втория етап, подготвителния, учениците се запознават с предложените материали по темата. Търсят други източници
(обикновено филми или кратки клипове) на информация. Подготвят
научни съобщения, презентации в PowerPoint, Google Slides или друга
избрана от тях форма, характеризират исторически личности. Учениците от VI клас подготвят опитна постановка – плитки кутии, молив
без гумичка, сол, грис или друг материал, който по време на възстановката ще замести пясъка, върху който са се учили да пишат децата през
Възраждането. Музеите предоставят информация за съхраняваните от
тях артефакти и документи, които децата проучват. По време на този
етап се разглеждат и изследват сайтовете на музеите. На учениците от
VI клас се представя констукторът за електронни книжки WriteReader
и децата изработват своите материали.
По време на този етап често се включват и активни родители,
които заедно с децата си проучват музейните експонати.
Подготвя се специална покана за всички родители и ученици,
които могат не само да наблюдават, но и да участват във виртуалното
занятие.
При осъществяването на планираната дейност (трети етап – реа
лизиране) в определеното време всички ученици заедно с учителя и
родителите „влизат“ в музея. Това се осъществява в подходяща и за
двете страни платформа. В представената дейност са използвани
Vedamo, BigBlueButton, Google Meet и Zoom.
Учителят въвежда в темата на занятието. Обяснява какви са целите и задачите му. Представя предварителната работа, извършена
съвместно с музея. Учениците представят своите дейности – научни
съобщения, презентации, характеристики на исторически личности,
анализи на исторически източници от музея, електронни книжки
в WriteReader. Тъй като работата, която учениците са извършили, е
обемна и се изисква много време, за да бъде представен и достойно
оценен трудът на всеки, част от тези материали се представят в предишни часове, за да може всеки не само да предложи на вниманието
на съучениците си своята работа, но и да види резултатите от труда
на останалите деца. Тъй като всяко училище посещава повече от един
музей, представянето на ученическия труд е разпределено равномерно така, че всяко посещение да е интересно и да обогатява знанията на
децата, да развива творческия им потенциал и да ги приобщава към
чудесния свят на българската история и култура.
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Музейните специалисти представят музейните сбирки, разказват
интересни момени от развитието на българското образователно дело
през Възраждането. Тук се проявява индивидуалното лице на всеки
музей. Представят се сградите и се правят виртуални обиколки. „Дановото училище“ в Перущица, „Живия музей“ в Копривщица, Националния музей на образованието – Габрово); осъществява се урок в
музея – такъв, какъвто се е провеждал по време на Възраждането – съпроводен с въпроси към всеки ученик (Специализиран музей – Трявна
– „Старото школо“); представят се възрожденските просветни традиции в региона; поздрав със стихове и песни от страна на децата на музейните работници (Регионален исторически музей „Стою Шишков“
– Смолян). Всички уроци са съпроводени от презентационни материали, разработени от музеите – клипове, кратки филмчета, мултимедийни презентации.
Учениците от VI клас изпълняват опитните си постановки, към
които се присъединяват и родители. Краят на всеки урок завършва със
задаване на въпроси към музейните специалисти от страна на ученици и родители (в това отношение родителите на учениците от БНУ
„Свети Седмочисленици“ (Тарагона – Реус) са винаги много активни).
Интересни въпроси задават и гостите на уроците – по-малките деца в
двете училища.
Обикновено тези уроци продължават повече време (доста повече) от предвиденото, но точно това е и мерило за успеха на тази форма
на учебна дейност. Когато всички стоят пред компютрите и продължават да питат, да искат да знаят и не се вълнуват особено от напредналото време, става ясно, че учителят е успял да изпълни успешно целите
и задачите, които си е поставил, в по-голяма степен от планираното.
Последният етап (анализиране на резултатите) се извършва
в две направления – установяване на равнището на усвоения учебен
материал(този момент не е обект на настоящата разработка) и попълване на анкетна карта от учениците [Приложение 3]. Резултатите от
анкетите се обобщават и анализират.
Анкетните карти са попълнени от 34 ученици – 18 от Българско
неделно училище „Свети Седмочисленици“ (Тарагона – Реус) и 16 от
БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Барселона).
В настоящата разработка ще обърнем внимание само на няколко
момента от анкетата. Прави впечатление, че учениците посещават музеи като част от учебната програма в местните училища (Въпрос Nº1),
но никога не са участвали в урок, проведен в музей (Въпрос Nº2). Без
съмнение (Въпрос Nº 3) тази форма на работа се харесва от децата и те
смятат, че чрез урок в музей научават повече (Въпрос Nº6). Това се отчита и в оценъчните тестове, които учениците решават. Но по-високи-
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те резултати могат да се дължат и на факта, че върху точно този материал те са работили по-задълбочено и са го проучили по-внимателно.
Подготовката, която осъществяват за този тип уроци обаче, е много
по-продължителна и по-детайлна (Въпрос Nº5). Това те споделят и в
разговори при обсъждане на дейността на класа. Желанието на децата
да участват в други подобни занятия е показателно за цялостното им
отношение към проведените дейности (Въпрос Nº4). Един много важен момент (Въпрос Nº 7) е желанието да се посетят музеите на живо.
Тема „Животните и птиците в България“ е осъществена като съвместен урок с Регионален природонаучен музей – Пловдив.
Цели на урочното занятие:
Да се запознаят учениците с най-характерните особености на животните и птиците в България и тяхното географско разпространение,
като се обърне по-специално внимание на птичия свят.
Задачи:
1. Да проучат особеностите на животните и птиците в България.
Да се обърне внимание на географското им разпространение.
2. Да се потърсят имената на бозайниците в игрословицата от работен лист „Бозайници“ (изготвен от Светлозара Казанджиева).
3. Да се открият кои са животните и техните латински наименования от същия лист.
4. Да се попълни работен лист „Птици“ (изготвен от Светлозара
Казанджиева).
5. При необходимост да се търси информация в интернет, за да
се завърши листът.
6. Да се представят заглавията на електронните книжки на учениците – растения и животни в България.
7. Да се разкрие значението на науката за опазването на различните видове.
8. За домашна работа – да се проучат посочените клипчета от канала на РПНМ – Пловдив в YouTube – „Река на биоразнообразието“ и
„Горите в България“, и да се попълни работен лист „Ботаника“.
Дейността по подготовка и провеждане на занятието продължава няколко седмици и преминава през четири основи етапа [Приложение 2].
През първия етап – планиране – учителят избира темата на урока. Изяснява изискуемите по адаптираната учебна програма по география и икономика за V–VII клас за обучението, организирано в чужбина, очаквани резултати. Анализира особеностите на децата в двата
класа (паралелката е смесена) и внимателно преценява с кой музей да
установи контакти. Трябва да отбележим, че не всички музеи в страната изявяват желание да работят с неделни училища, и то от разстояние.
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Определя се видът на урока, който ще се проведе съвместно с музея. Влиза се в контакт с музейните работници. По време на този етап
се подбират нужните информационни източници и се прави списък с
литературата, която ще се предложи на учениците.
Това е и моментът, в който се изработва заедно с музейните работници план на съвместната дейност. Представят се образователните
цели и задачите, обсъждат се поетапно различните действия, които
ще се предприемат от страна на музея и от страна на българското неделно училище.
Представят се темата, целите и задачите пред учениците и родителите. Цялостен детайлен план на дейностите се разработва заедно с
учениците.
По време на втория етап, подготвителния, учениците се запознават с предложените материали по темата. Изпълняват поставените
дейности:
● Запознаване с текста в учебника по темата;
● Проучване на две филмчета – „Птиците на Пловдив“ и „Река на
биоразнообразието“;
● Запознаване с констуктора WriteReader. На учениците е поставена задача да изработят по две книжки – една за животно или птица
и една за растение; указанията са представени в Образователен блог.
● Разпечатване на работните листове от сайта на музея – разработени от Светлозара Казанджиева.
Подготвя се специална покана за всички родители и ученици,
които могат не само да наблюдават, но и да участват във виртуалното
занятие.
При осъществяването на планираната дейност (трети етап – реализиране) в определеното време всички ученици заедно с учителя
„влизат“ в музея. Това се осъществява в подходяща и за двете страни
платформа. В представената дейност е използвана Vedamo. Гости на
часа са ученици от 4. клас.
Учителят въвежда в темата на занятието. Обяснява какви са целите и задачите му. Представя извършената предварителна работа и
поставените на чиновете работни листове. Много интересно и вещо
госпожа Казанджиева повежда децата из залите на музея. Показва им
различни интересни обекти, заедно осъществяваме обиколка на Регио
нален природонаучен музей – Пловдив.
Децата задават въпроси и попълват работните листове.
Разделяме се с обещанието, че през лятото децата ще посетят музея (ако пандемичната обстановка позволява).
В следващия час продължава работата по този етап. Учениците
представят попълнените работни листове и споделят изработените
електронни книжки в WriteReader. Оказва се, че любимото животно е
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лисица, а любимата птица е орел. Децата споделят впечатленията си
от двете филмчета на музея, които са гледали вкъщи.
Последният етап (анализиране на резултатите) се извършва в две
направления – установяване на равнището на усвоения учебен материал
(този момент не е обект на настоящата разработка) и попълване на
анкетна карта от учениците. Резултатите от анкетите се обобщават и
анализират.
Без съмнение този тип учебни занятия се подготвят дълго време,
изискват много работа от страна на учителя, по-натоварващи са в някои отношения за учениците, но резултатите си заслужават.
При внимателен анализ на всички страни на проведената дейност може да се направят редица изводи, но един от най-важните е, че
българските училища в чужбина са онези стожери на българщината,
които реално подпомагат съхраняването на корените на нашите деца
в странство и откриват пред тях и хоризонти, които в местните училища са недостъпни. Пред българските училища в чужбина, работещи в
различни държави, в които често образователните процеси се развиват на високо равнище, стои много остро проблемът за качеството на
занятията. За да дойдат ученицте в неделното школó и за да останат,
преподавателската работа трябва да е на нивото на местното училище,
ако не и по-добра. Едно от средствата за постигане на това е съвместната работа на училищата и българските музеи.
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ
Славенка Кутева
Educational Programmes of the Regional Museum
of History in Plovdiv
Slavenka Kuteva
Abstract: The article presents the educational programmes at the Regional Museum
of History in Plovdiv. Closer cooperation with schools is encouraged through educational
programmes. A solution is sought to certain problems: how to involve young people in
Bulgarian history and in more in-depth study of it, how to develop creative skills, and how
to form an emotional attitude to the historical and cultural heritage? Good practices are to
be shared.
Keywords: museum; educational programme; Regional Museum of History in
Plovdiv; historical and cultural heritage.

В съвременния, бързо променящ се глобален свят музеите заемат
важно място в обществения живот, а тяхната образователна функция
придобива все по-голямо значение. Не правят изключение от тази тенденция и българските музеи. Настоящата публикация има за цел да
представи в общ план дейността на един от водещите сред тях в област
та на разработването и реализирането на образователни програми –
Регионален исторически музей – Пловдив, и провеждането на музеен
урок с учениците от 8. клас на местната ПГТ „Гоце Делчев“.
Музеите като институции събират, съхраняват, изследват и представят културно и природно наследство. Това наследство е богат източник на знания – за родовата памет, за ценностите и традициите, за развитието на занаятите и изкуствата, за научните открития. На тази база
се реализира образователната функция на музеите.
Според Ек. Цекова посредством образователните си функции
„музеите не само обогатяват знанията на своите публики, а изграждат
ценности и мироглед, влияят върху взаимоотношенията между хората,
благоприятстват контактите между общностите“ (Цекова 2013: 93). Образователната дейност на музеите отдавна е призната от специалистите за равностойна по значимост на съхраняването и опазването на културното наследство. Изтъквайки това, Катя Попова стига до извода, че
„съхраняването и опазването на културното наследство е предизвикано
от нуждата поколенията да се образоват, и същевременно то изисква и
предизвиква образователен процес“ (Попова 2015: 223).
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В сравнение с традиционната класна стая музеите предлагат специфична образователна среда и възможност за обучение. Музейните
колекции дават възможност за връзка с определено историческо време,
място или събитие. Чрез музейното образование се осмисля историческата стойност на експонатите, развиват се умения за критическо мислене и умения за учене през целия живот. Ето защо според И. Мишкова
от голямо значение е „създаването на цялостна система за работа на музеите с децата и обогатяване на методиката на преподаване посредством
уроци с предмети и специални музейни турове“ (Мишкова 2015: 238). Тя
подчертава, че „музеят има свой път и своя собствена образователна
задача – формиране на ценностно и емоционално отношение към културното наследство“ (Мишкова 2015: 238).
Музеят предоставя възможността за пряко наблюдение на експонатите, а в някои, макар и редки случаи и за физически контакт. Посетителите се превръщат в изследователи, а това дава по-добро разбиране
за предметите или събитията. Чрез музея хората учат за миналото, те
се „потапят“ в човешките преживявания от миналото, а образованието
започва с преживяването (Tallboys 2005: 8). Твърденията на Tallboys за
преживяванията в музея са подкрепени и от K. Prabhas. Според автора чрез музейното образование музеите предлагат „учебна ситуация, в
която посетителите преживяват учене“ (Prabhas 2015: 71–72). Учебната
ситуация е „състояние или среда, в която всички необходими елементи
за насърчаване на ученето са налични“. Учебното преживяване е „умст
вена или физическа реакция, то се случва чрез гледане, слушане или
правене на нещата, които трябва да се научат и чрез които се постигат значения и разбирания на елементите, които трябва да се научат“
(Prabhas 2015: 71–72).
Преживяванията в музеите най-общо могат да бъдат разделени
на две категории – такива, които са пряко свързани с училищната среда, и други, които осигуряват по-широк поглед към общата култура
на посетителите. Разбирането за значимостта на образователната роля
на музея предпоставя необходимостта от активизиране на работата в
посока както на формалното, така и на неформалното образование и
привличането на по-широк кръг от посетители.
Взаимодействието с общността и популяризирането на нейното
културно наследство от страна на музеите се провокира и от по-широкото включване на наследството в новата учебна документация и в училищните учебници за средното училище, въведени след приемането на
новия Закон за предучилищното и училищното образование в края на
2015 г. (Държавен вестник, бр. 79, 13 окт. 2015, pass).
Сътрудничеството между музея и училището се превръща в един
от приоритетите на съвременното образование. Всяко посещение в му-
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зей дава възможност на учениците да съпоставят различни свидетелства от миналото на страната, да допълнят и разнообразят знанията
си, да усъвършенстват умения и компетенции. Нормативна опора за
подобна дейност във формалното образование са две от областите на
компетентност в Държавния образователен стандарт по предмета история и цивилизации: II. Национално и световно историческо и културно наследство; IV. Източници на историята. Конкретните очаквани
резултати, свързани с източниците на историята, са насочени към:
 Извличане и интерпретиране на информация от писмени документи, карти, изображения, схеми, диаграми.
 Критично отношение при работа с различни исторически източници.
 Създаване с помощта на съпътстващи въпроси на писмен текст
по зададен исторически проблем и/ или върху исторически източници.
 Търсене, подбор и обработване на информация с помощта на
ИКТ по зададени показатели.
Музейните образователни програми представляват „специфичен
интердисциплинарен продукт, който съчетава образователни, педагогически и творчески елементи“ (Кьосева 2015: 110). Спецификата им се
определя от музейните колекции, региона, в който е ситуиран музея,
и от очакванията на посетителите. Чрез образователните програми се
популяризира културното наследство по лесен и достъпен начин.
Като специфичен музеен интердисциплинарен продукт музейните образователни програми в България започват да се създават през
90-те години на XX век. РИМ – Пловдив е един от първите, които се
ангажират с такава дейност. По оценка на специалистите част от използваните подходи, форми и формати „вече са добре отработени и
дават осезаеми резултати. Друга част са в процес на създаване и усъвършенстване“ (Бонева, Русев 2017: 142).
Желанието на Регионален исторически музей – Пловдив да насърчи сътрудничеството с училищата е публично оповестено на неговия
официален сайт. В тази връзка той „предлага образователни програми, музейни уроци, работни ателиета и прожекции на исторически
документални филми. В музея могат да се провеждат ученически четения, дискусии, турнири, викторини, срещи с различни интересни
личности и други. Образователните програми дават възможност музеят да разшири диапазона на взаимодействие с училището за по-успешно решаване на определени задачи: приобщаване на младите към
българската история и култура, по-детайлно изучаване на историята
на родния край, развитие на визуална грамотност, творчески способности, формиране на самостоятелна оценка, личностно и емоционално
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отношение към историческото и културното наследство“ (РИМ – Пловдив, pass).
В Регионалния исторически музей в Пловдив, създаден през 1951 г.
като научна и културна организация за издирване, изучаване, опазване
и представяне на културните ценности за миналото на Пловдив и пловдивския край за периода от XV–XX век, се съхраняват над 60 000 музейни предмета. Сред тях са уникални колекции от хладно и огнестрелно
оръжие, ордени и медали, военно снаряжение, лични вещи, печатни
издания, облекло и предмети от градския бит, снимки и документи. Част
от тях са изложени в експозициите „Българско възраждане“, „Книгоиздаване в
България през втората половина на XIX и началото на XX век“ и „Съединение
на България от 1885 г.“. Музеят разполага и с Музеен център за съвременна
история (РИМ – Пловдив, pass).
Експозицията „Българско възраждане“ е открита през септември 1961
г. в къщата на Димитър Георгиади. Тя представя мястото и ролята на Плов
див и пловдивския край през Възраждането – икономическия подем на
града, хайдутството като форма на съпротива срещу османската власт,
борбите за народна просвета и самостоятелна църква. В нея се проследява и националноосвободителното движение в пловдивския край,
участието на населението в Априлското въстание (1876 г.) и Освобождението (1877–1878 г.).
Експозицията „Книгоиздаване в България през втората половина на
XIX и началото на XX век“, открита на 22 май 1975 г., се помещава във
възрожденска къща, в която е живял големият български книгоиздател
Христо Г. Данов. Тя разкрива приноса на дейци от Пловдивско в книгопечатането и книгоразпространението, като в една от стаите е представен работният кабинет на Христо Г. Данов с негови лични вещи. Във
фонда на музея се съхраняват учебници, учебни пособия и помагала,
издавани от Хр. Г. Данов.
Експозицията „Съединение на България от 1885 г.“ е открита на 19
септември 1985 г. в сградата, която е била построена за Областното събрание на Източна Румелия. Тя проследява дейността на Временното
руско управление в освободените български земи, съпротивата срещу
решенията на Берлинския конгрес, изграждането на БТЦРК, обявяването на Съединението и неговата военна защита – Сръбско-българската
война (РИМ – Пловдив, pass).
Информацията от сайта на Регионалния исторически музей в
Пловдив за предлаганите образователните програми в тези три експозиции е представена в следния обобщен графичен вид:
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Таблица 1. Образователни програми на РИМ – Пловдив
Експозиция
„СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 1885“
Степен
на
образование

1.–4. клас

Образователни програми
Програма
„Аз посещавам
музей“ – първа
част

Дигитални ресурси

Тема
● „Какво е това
музей?“
● „Раждането
на музея“
● „Експонат“
● „Колекция“

„Игра
на детектив“

Електронен
каталог „Съхранена● „От нашия пратеник в та памет за Съединението от 1885 г.
миналото“
в българските музеи,
● „Пловдивската
архиви, библиотеки
възрожденска къща“
и частни колекции“;
● „Градски
360° разходка
възрожденски
в експозицията:
костюм“
„Късчета памет“ ● „Писмото и неговите http://saedinenieto.bg;
спътници – марка, клей- http://digital.plovdiv.bg
мо, печат“
● „Урокът
на оръжието“
● „Аз не руша,
аз помня и създавам“
● „Пътят на книгата“

5.–7. клас

8.–12. клас

„Аз посещавам
музей“ – втора
част

● „Историческият
музей“
● „Как живеят вещите
в музея“
● „Посетител в музея“
● „Как да си направим
музеен кът в училище?“

Музейни
уроци

● „На среща
с главния управител“
● „На среща
със Захарий...“
● „По начин
най-благороден“
● „История и предпоставки за създаване
на Европейския съюз“
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Обзорни
лекции

Тематични
лекции

● „Борба срещу
несправедливите
решения
на Берлинския
конгрес“
● „Подготовка
и осъществяване
на Съединението“
● „Хроника на
Сръбско-българската
война – 1885 г.“
● „Комитетите „Единство“ в борбата срещу решенията на
Берлинския конгрес“
● „БТЦРК и подготовката
на Съединението“
● „Военните
и Съединението“
● „Доброволците
в Сръбско-българската
война“
● „Ценни реликви
от Съединението
на Княжество
България с Източна
Румелия, съхранявани
в Регионален
исторически
музей – Пловдив“

Експозиция „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“
Степен на образование

Образователни програми
Програма

1.–4. клас

„С любов и майсторство през вековете“

5.–7. клас

„Всички заедно“

8.–12. клас

Музейни уроци
Обзорна лекция
Тематични лекции

Експозиция „КНИГОИЗДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX В.“
Степен на образование
1.–4. клас
5.–7. клас
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Полезна информация относно подготовката и провеждането на
образователните програми в музея са съдържа в специално обособената подрубрика „Учители“. Чрез нея се отправят предложения към учителите за предварително посещение и уточняване с музеен специалист
на темата и вида на експонатите, с които желаят да работят. Също така
педагогическите специалисти мога да се запознаят с експозициите,
библиотеката и картотеката на музея, както и с оригинални предмети,
за да преценят кои от тях биха представлявали интерес за учениците.
Наред с това музеят предоставя работни листове, помощни текстове и
други материали за допълнителна работа (РИМ – Пловдив, pass).
По-разширена информация в помощ на учителите може да се
намери в брошурата „Наръчник за учители“, която Регионалния исторически музей в Пловдив издава през 2019 г. с финансовата подкрепа
на Министерството на културата. Тя е достъпна в PDF формат в посочената по-горе подрубрика „Учители“ на сайта на музея. Наръчникът съдържа напътствия и идеи за провеждане на занимания в музейна среда, примерни сценарии за музейни уроци, работни листове и насоки за
работа с различни източници (Наръчник... 2019).
Важна част от дейността на музея е съвместната му работа с университетите, която е неразделна част от образователната му стратегия.
Най-често срещаната форма на сътрудничество между двете институции е студентската практика в музея. Музеят предлага на студентите
свободно своите ресурси – подходящо помещение за работа, библиотека, картотека, открит музеен фонд за пряк досег и работа с оригинални експонати в присъствието на музеен специалист. Предоставя се възможност за свободен достъп до компютър, в който се съхранява голям
обем информация – оригинални фотографии, сканирани оригинални
текстове, теоретични разработки, библиография, мултимедийни презентации и др. В музея студентите се запознават с основите на музейното дело и се научават да разбират спецификата на музея в цялото
многообразие на неговите функции, да се ориентират в експозициите
му, да формират практически умения по създаването на експозиция с
исторически профил, научават каква е същността на фондовата работа,
как се попълва научната документация, как се подготвят беседи, музейни уроци и др. (РИМ – Пловдив, pass).
Музеят е един от малкото в България, които предлагат и образователни програми за посетители със специални потребности. Установен е контакти със ССУ за ДУС „Проф. Д-р. Стоян Белинов“ в Пловдив.
Заниманията се провеждат след предварителна уговорка.
Направеният преглед на образователните програми позволява да
се откроят техните силни и слаби страни.
Като силни страни могат да се посочат: наличието на образова-
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телни програми за различните степени на образование; възможността за съобразяване на програмите с конкретните цели на обучението
и необходимостта от запознаване и работа с отделни експонати на музея; наличието на образователни програми за хора със специфични
потребности; наличието на наръчник за работа с учители; виртуалните
разходки в експозициите.
Образователната дейност на музея би била по-ефективна, ако се
създадат QR кодове към повече музейни експонати (засега само 10 от
експозиция „Съединение на България 1885 г.“ имат такива кодове), както и електронни каталози и за другите две експозиции – „Българско
възраждане“ и „Книгоиздаване в България през втората половина на
XIX и началото на XX в.“. Добре би било да се разшири обхватът на
образователните програми в експозицията, посветена на книгоиздаването, и за гимназиалния етап на образование.
Ситуацията, в която попадна българското училище в условията
на световната пандемия, и преминаването към обучение в електронна среда от разстояние на практика не позволяват вече втора година
оптимално да се използва образователният потенциал на музея. Това
провокира идеята, предложена от Мария Карадечева – главен уредник
в Регионалния исторически музей – да „заведем“ музея в училище. Тук
би следвало да се отбележи, че М. Карадечева работи в отдел „Съединение на България 1885 г.“ от 1987 г., а от 1989 г. се занимава с образователните програми в музея. Специализирала е в Полша и САЩ и
има реализирани проекти с учебни и методически пособия – „Късчета
памет“ и „Памет за утре в музейната работилница“ (РИМ – Пловдив,
pass; Музеите като социални и образователни пространства…, pass).
Инициативата „Музей в куфар“ е свързана с посещението на музеен специалист в училище, който запознава учениците с предварително
избрани експонати от музейните колекции.
В час по история и цивилизации в 8. клас на ПГТ „Гоце Делчев“
(Пловдив) проведохме онлайн урок упражнение, в който бе приложена образователна технология за работа с музейни експонати на тема:
„Стратегия за визуално мислене“. Според очакваните резултати, заложени в учебната програма, такова занятие дава възможност:
 да се подобрят уменията на учениците за извличане на информация от исторически източници, в случая – от изображение;
 да се усъвършенстват уменията на учениците за подбор и обработка на информация по зададена задача;
 да се правят заключения на база на исторически източник с различен произход и съдържание;
 да се оценява значението на историческите източници за разбиране на миналото;
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 да се развие способност за аргументиране на собствено мнение;
 да се възпитават любов към родната история, патриотизъм и
родолюбие.
Акцентът в рамките на конкретната тема бе поставен върху работа с изображение. На предварителна среща с музейния специалист
решихме да запознаем учениците с произведение на изобразителното
изкуство като източник на историческа информация. От експонатите
на музея избрахме литографията „Съединение на Северна и Южна
България“ от Николай Павлович [вж. Приложение №1]. Изборът на
това произведение е мотивиран и от факта, че изобразеното събитие –
Съединението, е пряко свързано с историята на нашия град.
Дигитално изображение на литографията, предоставено от музея, бе изпратено предварително на учениците, за да могат да се запознаят с него.
Урокът започна с въведение относно езика на музеите – експонатите.
Експонатите биват предмети, документи, фотографии или произведения
на изобразителното изкуство. Произведенията на изобразителното изкуство като оригинални културни документи са носители на различна информация. Очертана беше и задача пред учениците: без да познават автор,
епоха или стил на произведението, да достигнат до извода кое историческо
събитие е представено, има ли то връзка с нашия град?
В процеса на работа първата задача на учениците беше да запазят
1 минута пълно мълчание, да наблюдават картината, да се опитат да се
„потопят“ в нея, за да получат максимална информация за детайлите.
Смисълът на това едноминутно мълчание е излизане извън забързаното ежедневие и даване на възможност на сетивата да се пренастроят на
друга вълна.
След това учениците трябваше да отговорят на въпроса: „Какво
виждам на картината?“. Условието бе всеки ученик да отговори на този
въпрос само с една дума. Всеки следващ ученик не трябваше да повтаря
отговора на предходния.
Бяха проведени два тура. При първия тур отговорите на учениците бяха плахи и притеснени. Думите, които получихме като отговор,
бяха: лъв, ланец, жена, щит, венец, пушка, корона, мъж, меч, планина,
знаме, небе, оръдие, наметало, граната, дрехи, майка, кръст. При втория тур учениците започнаха да се отпускат, да стават по-самоуверени,
да виждат повече детайли – мъгла, надписи, турско знаме, българско
знаме, семейство на заден план. Помогнахме на учениците с насочващи
въпроси: Какво виждате на преден план в картината? Какво виждате на
заден план? Какво е изобразено в средата на картината? Какви надписи има
по лентите на знамето? Чрез тези въпроси „заострихме“ вниманието
им и те започнаха да откриват и тълкуват символи:
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● две жени, на чиито наметала са изписани буквите „Б“ и „Т“.
По-високата жена е с корона и изписана буква „Б“ – тя символизира
Княжество България. По-ниската жена е с изписана буква „Т“ – това е
Тракия и символизира Източна Румелия. Двете жени са се прегърнали;
● един лъв с вдигнати предни лапи, готов за защита;
● жена, чиито крака са вързани с верига и гюлле, а над нея се вее
турското знаме. Тя символизира Македония;
● на лентите на знамето са изписани „Пирот, Сливница, Гургулят,
Драгоман“. На най-горната лента учениците разчетоха „Съединение 6.
Септември 1885 г.“.
Така в края на втория тур учениците стигнаха до извода, че изобразеното събитие е Съединението на Княжество България с Източна
Румелия.
На въпроса „Някой виждал ли е тази картина?“ всички ученици
единодушно дадоха отрицателен отговор.
Картината е рисувана от Николай Павлович, български академик,
приел за своя мисия рисуването на исторически картини. Самият той
е участвал в Сръбско-българската война. Картината се казва „Съединението на България от 1885 г.“. Рисувана е една година след войната.
Тези факти дадоха възможност на учениците сами да констатират, че
картината може да се приеме за достоверен източник на информация,
защото авторът е участник в събитията.
На въпроса „Има ли връзка между изобразеното историческо събитие и нашия град?“ учениците дадоха няколко отговора: Съединението
е обявено в град Пловдив; има паметник, който е посветен на Съединението; има площад, който носи името „Съединение“; това е национален празник, който се чества в Пловдив.
В края на занятието музейният специалист даде допълнителна
информация за връзката на Пловдив с делото на Съединението, израз
на което е взетото през януари 1993 г. от членовете на Общинския съвет
решение 6 септември да бъде обявен за празник на града.
Проведеният бинарен урок потвърди убеждението, че музейни
образователни програми могат да бъдат успешно използвани и за целите на формалното образование по история.
От педагогическа гледна точка следва да се посочи, че проведеният в класната стая бинарен урок с музеен специалист даде желаните
резултати: мотивира учениците за повече знания; съдейства за подоб
ряване на умения и създаване на нови компетентности; въздейства позитивно на самочувствието; даде възможности за личностна изява; разшири знанията за историята и културното наследство на родния край;
допринесе за възпитаване в ценности; насърчи използването на интуицията, фантазията и други когнитивни ресурси.
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КРАЕЗНАНИЕТО И МЯСТОТО МУ В ОБУЧЕНИЕТО
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В 10. КЛАС
Драгомир Дачев
Local Lore and Its Place in History Education in Grade 10
Dragomir Dachev
Abstract: Bulgarian local lore has been connected with Bulgarian education from the
very beginning when it originated in the mid-19th century. Its development is a long and
dynamic process that depends on the political and social processes in the country. Currently,
local lore is trying to adapt to the new social, political and technological conditions so as
to retain its position as an important historical science for Bulgarians. That is why it is
essential to successfully integrate local lore into the history education in Grade 10.
Keywords: local lore; education; history teaching.

Краезнанието, което до 50-те години на XX в. бива назовавано с
термина краеведство (Ковачев 2007: 23), е обществена наука, свързана с
историята, географията, етнологията, литературата и др. Често краеведските изследвания се припокриват с тези на локалната история, а
понякога е възможен паралел и с микроисторията.
В България връзката между краезнанието и образованието е налице още от средата на XIX в., защото именно учителите са едни от
първите просветни дейци, занимаващи се с издирването, описването и
съхранението на материални и писмени документи за родната история
(Ковачев 2007: 22). В средата на XX в. краезнанието започва да се изучава
в училище, като е включено в програмите на определени учебни предмети – история, география, биология и др. То остава част от училищното образование и понастоящем, като е застъпено главно в часовете по
родинознание и география.
Обучението по история и цивилизации в 10. клас, което е фокусирано изцяло върху историята на българските земи от Праисторията до
Съвременността, предоставя добра възможност учениците да се запознаят с историята на своя роден край, използвайки функционалностите
на краеведския подход.
Начало и развитие на краезнанието в България
За основоположник на краезнанието в България се смята Юрий
Венелин (Ковачев 2007: 20), който е изпратен от Руската академия на
науките да посети териториите в Османската империя, населени с българи. През 1830–1831 г. той прави обиколка из България, като посещава
Варна и Силистра и събира множество сведения за историята и фолклора на народа ни. По-късно, през 1837 г., изпраща две писма до видния
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просветен деец Васил Априлов, в които отправя апел към габровеца да
събира и да му изпраща всякакви материали, свързани с българските
народни песни, носии, обреди и обичаи, вярвания и суеверия (Змеев
1993: 9–10).
Интересът към локалната история в България се променя динамично през следващите две столетия. С краеведски изследвания се
занимават редица от известните дейци на Националното възраждане
– Георги Раковски, Петко Рачев Славейков, Любен Каравелов, Марин
Дринов и др. (Ковачев 2007: 21).
След Освобождението държавата полага усилия да институционализира краезнанието. Сред издадените нормативни актове основополагаща роля имат: Закон за издирване на старини и за спомагане на
научни и книжовни предприятия (1890 г.), Закон за народното просвещение (1909 г.), Закон за старините (1911 г.) (Ковачев 2001: 54, 68–70). С
тях се определят институциите и специалистите, които имат задължението да се занимават с издирването и съхранението на важните за България артефакти отпреди 1878 г. През 1906 г. Атанас Иширков публикува своето „Упътване за изучаване на селищата в българските земи“.
В него са обяснени обстойно всички важни аспекти, които трябва да се
вземат предвид при проучване на родния край. Трудът на проф. Иширков е насочен предимно към учителите, чиято краеведска дейност до
този момент е фокусирана главно върху фолклористиката и етнографията (Недков 2006, pass).
В периода до Втората световна война се появяват първите краеведски рубрики в периодичния печат, а през 1938 г. Гунчо Гунчев започва
издаването на първото научно краеведско списание в България – „Архив за поселищни проучвания“1 (Ковачев 2007: 23). Ангажирането на
обществения и на специализирания печат с тематиката на локалната
история свидетелства за засилващия се интерес от страна на българите
към историята на родните им селища.
След края на Втората световна война и налагането на съветския
политически модел в България българското краезнание променя целите си, подобно на останалите обществени науки. Причини за това са
промяната в националните политики на държавите от Източния блок
след смъртта на Сталин през 1953 г. и изместването на фокуса от интернационалното към родното. Българската комунистическа партия
осъзнава пропагандната сила на локалната история, както и ролята на
самата история за издигането на патриотичния дух на българина. През
следващите години държавата инвестира значителни средства в развитието на краезнанието.
Засиленият интерес към местната история след 60-те години на
ХХ в. намира израз в нарастването на броя на научните публикации по
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темата, както и в разширяването на организационната дейност в тази
посока. Към всяка регионална библиотека е създаден отдел „Краезнание“ (Ковачев 2007: 23). На музеите, библиотеките и архивите е разпределена отговорността по издирването и съхранението на българските
старини, като музеите се занимават с предметите, библиотеките – с
печатните материали, а архивите – с документите. Освен тези институции с краезнание се занимават и редица обществени организации
– Българско историческо дружество, Българско географско дружество,
различни туристически дружества и др. (Ковачев 2001: 10–11). Активната намеса на държавата, която поставя темата за старините като приоритет с оглед на развитието на патриотизма у българина, допринася за
разгръщането на плодотворна краеведческа дейност, чиито резултати
могат да се забележат и днес.
След падането на тоталитарния режим в сферата на българското краезнание се наблюдават противоположни тенденции. Новият демократичен и технологичен свят създава предпоставки за участието на
по-голям кръг хора в изследването и запазването на старините. Тяхната
дейност, от една страна, увеличава значително специализираните краеведски изследвания, но от друга, често е непрофесионална и недобре
популяризирана, заради което остава непозната за широката аудитория (Панчева 2018: 29–30). Познаването на местната история не намира
място сред основните приоритети на държавата, което рефлектира и
върху статута на краезнанието.
Новите акценти в образователните политики са повлияни от влизането на България в Европейския съюз, както и от засилената вестернизация в страната в годините на Прехода. Въпреки отворения достъп
до редица европейски програми, инвестиращи в изследването на локалната история, поколенията, родени след 1989 г., израстват по-често
със силно развито чувство за глобализация и техният поглед е насочен
навън, а не навътре към родното. Показателен факт за подобно твърдение е продължаващата емиграция на млади хора от България (вж.
Стоянова 2018, pass). В този контекст релацията национално – глобално
придобива особено значение и предпоставя проблема за мястото на
краезнанието в българското образование.
Краезнанието и историческото образование
В епохата на Възраждането личността на учителя е определяща за
връзката на краезнанието с образованието. След Освобождението тази
връзка се издига на институционално ниво. Със Закона за народното
просвещение от 1909 г. на музеите и библиотеките са възложени отговорности относно събирането и запазването на определени исторически артефакти (Ковачев 2001: 68). Значението на изучаването на родния край е посочено и в едни от първите методики по история и по гео

113

Драгомир Дачев

графия в България – „Методика по история“ от 1929 г. и „Методика на
обучението по география“ от 1934 г. на Димитър Костов (Ковачев 2001:
85, 88). В първата той разяснява колко е важно, когато е възможно, учителят да изхожда при подготовката на уроците си именно от местните
исторически паметници, в училище да се носят стари предмети – книги,
оръжия, монети и др., и да се припомнят старите предания и народни
обичаи. В обучението по география краезнанието е застъпено в началното училище чрез предмета „Родинознание“, за да може ученикът да
се въведе в географското познание през опознаването на родното място.
В годините след Втората световна война се разработват редица нови
научни трудове по краезнание. Мястото му в образованието се изследва
от Невена Попова, Вера Якимова, Христо Ботушаров и др. (Костова pass).
Някои от авторите поддържат идеята за национална политика за повдигане на патриотичния дух на българина, като смятат, че именно чрез
познаването на родния край това може да бъде постигнато.
През 50-те и 60-те години на XX в. броят на периодичните издания, занимаващи се както с краезнание, така и с неговата методика,
също расте. Те подпомагат работата на учителите при използването на
краепознавателния подход в обучението. Краеведската дейност е застъпена за първи път и в учебните програми от 1950 и 1952 г. на Министерството на народната просвета предимно в тези по география, геология
и зоология.
Крачка напред в теоретичен план прави монографията „Училище
и краезнание“ на Марин Ковачев, която излиза през 1989 г. В нея авторът разглежда въпросите за предмета, целите и задачите на краезнанието, както и кои са основните насоки, с които учителят трябва да се
съобрази при използването на краеведския подход (Костова pass).
След промените от 1989 г. краезнанието продължава да играе
важна роля в образованието, опирайки се на успехите, постигнати в
предходните десетилетия. То успява да запази позициите си и поради факта, че по-голяма част от учителите и експертите в областта на
образованието са израснали във времето, когато е било обект на специална грижа от държавата, която е осигурявала нужните ресурси за
развитието му. С времето обаче тази подкрепа постепенно намалява.
Процесите на демократизация засягат и образованието. Положителната либерализация, която освобождава учителя от строгата и тромава
нормативна уредба, през последните години го изправя пред нов масив нормативни документи, регламентиращи промените, заложени
от новия образователен закон. Проблемите, които засягат основите на
българското образование, в частност рефлектират и върху отношението към краезнанието. Показателен пример са учебните екскурзии, лагерите и походите, които са пряко свързани с опознаването на родното и
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се практикуват в продължение на десетилетия, включително през първото десетилетие на Прехода, а понастоящем са по-скоро изключение.
Краезнанието губи част от своите позиции и на университетско ниво
(вж. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Образователни програми, pass),
което в дългосрочен план рефлектира върху бъдещите начални учители, както и върху учителите по литература, история, изобразително
изкуство и музика, които се оказват с дефицити в подготовката по отношение на краеведската методика и възможностите за приложението
ѝ в училищното образование.
През 2016 г. в България влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование, чиято цел е модернизация чрез
въвеждането на европейските ключови компетентности за учене през
целия живот. Това е най-значимата промяна в родното образование за
последните тридесет години. Изработени са нови учебни програми по
всички предмети, а гимназиалното образование е разделено на два етапа, като във втория гимназиален етап фокусът е поставен върху обучението в профилите и професиите.
В новите учебни програми краезнанието остава застъпено най-вече в началния етап, където в обучението по родинознание в 1. и 2. клас
и в обучението по човек и общество в 3. клас ясно е посочено, че ученикът трябва да израсне, познавайки родния край и връзката на човека
с родината. Ясно позициониране на ролята на локалното като важен
аспект за образованието е налице едва в учебната програма по география и икономика (профилирана подготовка), където в Модул 5. –
„България и регионална политика“, който се изучава в 12. клас, като
очаквани резултати са отбелязани способностите на ученика да анализира, обяснява и прогнозира политико-икономическите аспекти на
своята общност. Връзка с краезнанието, макар и много по-слаба, може
да се открие и в учебната програма по география и икономика за 10.
клас, където в дейностите за придобиване на социални и граждански
компетентности е посочено, че ученикът трябва да проявява интерес
и съпричастност към проблемите на локалната общност. Препратка
към проучването на родния край има в учебната програма по география и икономика за 7. клас, както и в учебната програма по история и
цивилизации за 10. клас. Обвързването обаче е направено в частта за
дейностите за придобиване ключовите компетентности. Предвидено е
извеждане на учениците от училище и организиране на екскурзионна
дейност, което като форма на извънкласна дейност не ангажира пряко
учителите. Така, макар и да присъства в учебните програми, краезнанието рядко бива използвано за целите на предметното обучение.
По-големи възможности за работа с локалната история има във
втория гимназиален етап, особено в профилираните гимназии, в които
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учителите са оторизирани да разработват собствени учебни програми
за избираемите модули. Нормативно предоставената възможност открива перспектива пред преподавателите по история и цивилизации
и по география и икономика да насочат, под една или друга форма, фокуса на обучението по водения от тях учебен предмет към изучаването
на родния край.
Прегледът на теоретичните разработки в областта на краезнанието показва, че през последните години е налице засилен интерес към
теоретизирането на връзката на краезнанието с училището. В тази посока следва да се споменат имената на Яна Рашева-Мерджанова и Захарий Дечев (Рачева 2013: 90), които се опитват да обособят краеведската
педагогика в самостоятелна педагогическа наука. По идея на Захарий
Дечев от началото на учебната 2021/2022 година 12 училища и всички детски градини в община Бургас участват в общинската програма
„Моят град Бургас“, чрез която учениците се запознават както със забележителностите и символите на града, така и с историята на своето
учебно заведение (Рачев 2021, pass). Регионалният исторически музей в
Русе също предлага подобна инициатива чрез образователната си програма „Русезнание“, която е разделена на различни модули, подходящи за учениците от различни възрасти.
Както вече е посочено по-горе в текста, краезнанието присъства в
училищното образование. Прякото му приложение обаче е застъпено
единствено в началния етап, както и в учебните програми по география
и икономика за 10. и 12. клас. От друга страна, предпоставки за практическото му прилагане могат да се намерят в дефинираните в Държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка
по история и цивилизации четири основни области на компетентност
(Наредба №5 2015: 70–72), които кодират в себе си сериозен потенциал
за прилагане на краепознавателния принцип в преподаването на родната история и в първия гимназиален етап.
Обучението по история и цивилизации в 10. клас, което е последно от общообразователната подготовка в средното училище, определено предоставя на иновативния учител възможности за насочване на
вниманието на младото поколение към историята на родния край.
Идеи за педагогическа технология, включваща краезнанието
в обучението по история и цивилизации в 10. клас
Обучението по история и цивилизации в 10. клас е фокусирано
върху българската история, като проследява обществено-политическите и културните процеси, развиващи се в пределите на страната ни от
праисторическия период до Съвременността.
В настоящия текст е предложена идея за педагогическа технология, която се нарича „Границите на моя град/село“. Тя е подходяща за
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реализация чрез проектна дейност в края на учебната година, когато
учениците вече са запознати с всички периоди от историята на България. При изпълнението ѝ се упражняват много от заложените в обучението знания, умения и отношения (прилагане на хронологични и/
или пространствени ориентири при обяснение на териториални и/или
обществени промени, откриване на причини и последици, извличане
и интерпретиране на информация от писмени документи, карти, изоб
ражения, схеми и диаграми, проявяване на критичност при работа с
различни видове исторически източници, разграничаване на исторически факти от интерпретации за тях и търсене и подбиране на информация чрез ИКТ), както и някои от ключовите компетентности (компетентности в областта на българския език, дигитална компетентност,
умения за учене, социални и граждански компетентности и инициативност и предприемчивост).
Целта е учениците да се запознаят с историята на своя роден край,
фокусирайки се върху един специфичен микроисторически елемент –
промените в границите на дадено населено място. Темата на задачата
цели универсалност, т.е. да бъде приложима за изпълнение както от
възпитаници на някое столично училище, така и от ученици, живеещи
в малко населено място.
Педагогическата практика е интерактивна и интердисциплинарна, тъй като залага на междупредметните връзки на историята с географията, информационните технологии, изобразителното изкуство и
др. области на предметното познание. Тя предоставя на учениците възможности за екипна работа при проучването на различни видове исторически източници. Дейностите, чрез които учениците ще събират
необходимата информация, предполагат досег с работата на различни
местни и общински институции и провеждане на интервюта с експерти от различни административни звена.
Основната задача, върху която учениците ще работят, е насочена
към проучване историята на родното място – първи сведения за възникване на селището, хронологизиране на отделните етапи в развитието му, конкретизиране на основни събития за всеки отделен етап и осмисляне на взаимовръзката на отделните етапи от местната история и
значимите събития и процеси от историята на България.
Ролята на учителя в подготвителната фаза на проекта е много
важна. При представянето на темата той трябва да обясни как ангажирането на учениците с изпълнението на задачата ще бъде полезно
за тях самите. За целта е препоръчително да се планира провеждане
на самостоятелно занятие. В рамките на часа учителят преценява по
какъв подходящ начин (с представяне на изображение, видео, архивен
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документ, чрез своя разказ и т.н.) може да заинтригува учениците и да
ангажира интереса им.
В хода на обсъждането на изследователската задача учителят очертава отделните етапи на проектната работа, чрез които ще се постигне реализацията на крайния продукт. Учениците се разделят на екипи. Предоставя се време за обсъждане и изготвяне на план за изпълнението на
задачата, както и за разпределяне на ролите и ангажиментите на всеки
участник в групата. Уточняват се общият времеви график на проекта и
критериите за оценка, според които преподавателят ще осъществява
мониторинга на ученическите дейности. Учениците самостоятелно решават какъв ще бъде техният финален продукт – презентация, филм,
блог, албум или друг подходящ формат, илюстриращ промените, настъпили в родното селище.
В зависимост от възможностите на учениците и желанието на
учителя, изследването може да бъде разширено и към темата за границите да бъдат включени допълнителни елементи – улици, паметници,
обществени и жилищни сгради и др. Така последващият анализ може
да използва данни от топонимията на селищната среда, паметниците
в землището на населеното място, промените в архитектурата на сградите и др.
За да се постигне качествен резултат при изпълнението на задачата, преподавателят трябва да бъде добре подготвен в теоретико-практически аспект. Необходимо е например да се отдели специално време
за разясняването на спецификите, свързани с използването на свидетелствата на устната история, техниката за провеждане на интервю,
работата с архивни документи, изпращането на запитвания и комуникацията с институции – община, читалища, библиотеки и др., използването на интернет базирани ресурси – уебсайтът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приложението Google Earth и опцията
Timelapse, която показва чрез сателитни снимки развитието на населеното място през последните 30 години2, и др.
Сложността на задачата при използването на проектно базирано
обучение и допирните точки с учебното съдържание по други учебни
предмети в 10. клас прави подходящо взаимодействието между преподавателите по история и цивилизации, география и икономика и
информационни технологии. Така, от едната страна, реализацията
на част от дейностите може да бъде разпределена в часовете по трите
учебни предмета, а от друга – се осигурява необходимата специализирана подкрепа от страна на различни преподаватели. Всичко това
оказва влияние върху стремежа за постигане на по-високо качество на
крайния резултат.
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Заключение
Краезнанието в България има своята дълга и динамична история. От
самото му начало в средата на XIX век, когато страната ни все още не е постигнала своята политическа независимост, то постепенно се утвърждава
в годините след Освобождението, когато са приети първите нормативни документи, целящи официализирането му. Впоследствие то достига своеобразен връх в развитието си през втората половина на ХХ век,
макар и обвързано с държавната политика на тоталитарната власт. От
края на 90-те години на миналия век краезнанието е принудено да се
адаптира към засилените европоцентрични обществено-политически
процеси и развитието на технологиите.
Позицията на краезнанието в българското образование също се
променя до голяма степен идентично с измененията, настъпили при
самото него. В годините преди Втората световна война има няколко
опита за определянето на неговия теоретико-методически апарат, но
определено най-плодотворни са десетилетията на 60-те, 70-те и 80-те
години на ХХ век, когато са публикувани множество научни трудове
по темата. След 1989 г. краезнанието губи част от престижа си в образованието, като в наши дни е застъпено предимно в обучението от началния етап. В учебните програми за общообразователна подготовка
по история и цивилизации никъде не е фиксирано самостоятелното
място на краезнанеито и не се откроява значението му за разбирането
на родната история.
Бележитият български краевед Марин Ковачев в свое интервю
споделя, че от краезнание се интересуват само възрастните (infoPleven
2013). Пътищата за промяна на настоящата ситуация следва да се търсят,
от една страна, в промяна на националната политика към инвестиране
в изучаването и съхранението на родното, а от друга – в превръщането
му в по-атрактивна научна област, която да бъде актуална за учениците.
БЕЛЕЖКИ
1
Списанието излиза до 1940 г. Издаването му е възобновено през 1991 г.
2
Редно е да се уточни, че функцията на Google Earth – Google Timelapse
не е толкова полезна за България, защото голяма част от старите спътникови
снимки са с лошо качество.
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Във време, в което дигиталните технологии навлязоха активно в
образователния процес, наред с прилагането на традиционни форми и
методи на работа, се налага и активното използване на дигитални инструменти за повишаване на качеството на преподаване и придобиване
на ключови компетентности. Използването на дигитални инструменти
в образователния процес трябва да съдейства за формирането на дигитална компетентност у учениците.
Като дигитални компетентности се разглеждат знанието, умението и нагласата на човека умерено, критично и отговорно да използва
дигитални технологии (Компетентностите…: 20, pass). Те се реализират във всеки един аспект на участието на човек в обществото и се разглеждат като особено важни за професиите на бъдещето.
Дигиталните компетентности са сред осемте ключови компетентности, описани в Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот (Европейска референтна рамка…, 2006: pass). През 2017 г. Европейската комисия публикува Digital
competences (DigCom 2.0 pass). В този документ са идентифицирани
пет основни области на дигиталните компетентности:
1) Информационна грамотност
2) Комуникация и сътрудничество
3) Създаване на дигитално съдържание
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4) Сигурност
5) Решаване на проблеми.
Заложени в политиките и нормативните документи на Европейския съюз, дигиталните компетентности са отразени и в Националната
квалификационна рамка на Република България (2012 pass) и Рамката
за дигитални компетентности на гражданите (2013 pass). На ниво образователна политика дигиталните компетентности са разписани в Държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, а
оттам са прeведени и в учебните програми по отделните предмети.
В прогимназиалния етап на училищното образование дигиталните компетентности се изучават чрез отделен предмет и чрез интегрирането на информационно-комуникационни технологии (ИКТ)
в останалите учебни дисциплини. В учебната програма по история и
цивилизации за 7. клас те са формулирани чрез изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет в областта на компетентност
„Източници на историята“, където от учениците се очаква да могат да
използват дигитални инструменти за търсене, обработка и представяне на информация по зададени показатели (Учебна програма…, 7. клас
pass).
Настоящата разработка предлага модел за развиване на дигитални компетентности в обучението по история и цивилизации в 7. клас
чрез интегриране на наследство и използване на съвременни ИКТ в
урок упражнение „Да (пре)открием възрожденско Търново“. Урокът е
разработен с прилагането на интердисциплинарен и компетентностен
подход и на интерактивни методи за работа.
Включените инструменти и подходи за работа дават възможност
урокът да бъде проведен в дигитална среда за нуждите на обучението
в ОРЕС.
Прилагат се разнообразни интерактивни методи – беседа, мозъчна атака, групова работа, ролева игра, учене чрез преживяване, които
да ангажират вниманието на учениците и да допринесат за активизирането им в процеса на учене. Предвидена е работа с три дигитални
платформи – menti.com; MS Teams и padlet.com.
Платформата menti.com дава възможност да бъде зададен въпрос
към учениците и отговорите им да се визуализират в реално време.
Учителят може да използва този дигитален инструмент за мозъчна атака, обратна връзка, анкети, оценки, гласуване. Учениците отговарят на
поставен от учителя въпрос през своето дигитално устройство, като се
вписват с еднократен цифров код за достъп. Урокът е разработен като
част от дейностите на СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново по проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“. Училището си партнира с Регионалния исторически музей – Велико Тър-
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ново и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а финансирането по проекта е
осигурено от Фондация „Америка за България“.
В предложения урок упражнение платформата Menti (mentimeter.
com) се използва за събуждане на интереса в началото на учебния час.
На учениците е поставена задачата: „Запишете три културно-исторически паметника, които можем да видим във Велико Търново“. Областта на дигитална компетентност, която се развива, е създаване на
съдържание (създават дигитално съдържание, използвайки дигитални
инструменти).
В хода на занятието учениците се ангажират с ролева игра, която
се осъществява в платформата MS Teams на Office 365. Понастоящем тази
образователна платформа е най-широко използваната в училищната
система, позната е на учениците и учителите и дава възможност за синхронно обучение в дигитална среда. За ролевата игра се използва възможността на платформата за разделяне на учениците в малки групи.
Задачата на учениците е да влязат в ролята на граждани, които
да изготвят предложение за съхранение и запазване на възрожденския
облик на старата градска част на Велико Търново и да го представят
пред Общинския съвет. Те трябва да проучат предварително подготвен
от учителя набор от документи, за да разкрият автентичния вид на жилищната архитектура от възрожденската епоха.
Обособени в малки групи, учениците работят по заданието от
определена роля: координатор (планира и съдейства за разпределение
на задачите и помага на другите, ако имат затруднения); изследователи
(проучват и обобщават необходимата историческа информация); автори (съставят текста на писменото предложение по зададен модел на
заявление); посредник (проучва реда за подаване на писмено предложение до Общинския съвет на Велико Търново); презентатор (представя
работата на групата пред класа).
Изследователската задача включва работа с дигитално културно
наследство. Учениците трябва да направят виртуална разходка из зала
„Икони и занаяти – Възрожденска архитектура, 1“ в музея „Възраждане и Учредително събрание“ на РИМ – Велико Търново, откъдето да съберат информация за възрожденските къщите по определени показатели: местоположение, размер, строителни материали, външен облик,
външна украса, околна среда. От сайта „Старо Търново“ те използват
научната статия „Старинните търновски къщи“, за да допълнят събраната в музея информация.
Областите на дигитални компетентности, които се развиват с
описаните дейности, са: обработка на информация (търсят информация онлайн, използвайки търсачка; запазват файлове и съдържание);
комуникация (общуват и споделят файлове и съдържание с помощта
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на прости инструменти; спазват правила за комуникация онлайн); създаване на съдържание (създават дигитално съдържание, използвайки
дигитални инструменти; редактират съдържание, създадено от друг
човек); сигурност (предприемат основни стъпки за защита на своите устройства; не разкриват лична информация в онлайн пространството);
решаване на проблеми (намират подкрепа и помощ при използване
на дигитални технологии).
Предвидена е задача за домашна работа, която да бъде изпълнена
в платформата Padlet (padlet.com). Това е дигитален инструмент за комуникация между учители и учениците чрез визуализация по определена тема. Най-често той е определян като стена, върху която учениците
могат да отговорят на въпрос чрез текст, изображение, видео, линк и
др.
Учениците получават набор от снимки на стари търновски възрожденски къщи. Задачата им е да открият тези къщи в наши дни, да
направят своя снимка пред къщата и да я споделят на картата на Велико Търново в платформата Padlet.
Областите на дигитални компетентности, които се развиват, са:
създаване на съдържание (създават дигитално съдържание, използвайки дигитални инструменти) и сигурност (не разкриват лична информация в онлайн пространството).
Предвидените дейности в урока подпомагат учениците да осмислят възрожденското архитектурно наследство чрез интерактивни
задачи с използване на дигитални инструменти. Развиването на дигиталните компетентности на младите хора се осъществява в контактната зона на взаимодействие с изучаваното учебно съдържание по български език и литература, информационни технологии и технологии
и предприемачество. Предложеният набор от дейности в учебния час
съдейства за формирането на дигитални умения по петте основни области в основно ниво на владеене.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО
В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Димка Димитрова
Opportunities for Integration of Heritage into Teaching
Bulgarian Language and Literature
Dimka Dimitrova
Abstract: The text presents some conceptual ideas for communication with the cultural and historical heritage in the process of teaching Bulgarian language and literature in
view of the concepts of key competencies and functional literacy. A special challenge is the
realization of connections between the abstract linguistic theory and the particular objects
– bearers of historical memory. The different directions of integration are commented on –
in terms of objectives and in view of the methods and techniques used, didactic tools, and
educational design. Methodological options are offered for the use of activities and strategies
that develop different competencies in students, while influencing their motivation and activity in the learning process. The need for a wider use of the digital resources of various
museums in both face-to-face and distance learning is justified.
Keywords: cultural heritage; integration; Bulgarian language teaching.

Подтик за появата на този текст е работата по проект, една от целите на който е да покаже методически варианти за интегриране на
наследството във и чрез обучението по история и цивилизации, български език и литература и изобразително изкуство. Особено предизвикателство е осъществяването на връзки между абстрактната лингвистична теория и конкретните обекти – носители на историческата памет. По тази причина обикновено съотнасянията са индиректни и се
градят на базата на компетентности с универсален характер – за работа
със справочна информация от различни носители и източници, за текстовъзприемане и текстоизграждане.
Текстът представя някои концептуални идеи за общуване с културното и историческото наследство в обучението по български език
и литература с оглед на концепциите за ключовите компетентности и
за функционалната грамотност. Коментират се различните посоки на
интегриране – по отношение на целите, на използваните методи и похвати, на дидактическите средства и образователния дизайн. Предлагат
се методически варианти за използване на дейности и стратегии, чрез
които се развиват различни компетентности на учениците, като в същото време се влияе върху тяхната мотивация и активност в учебния
процес. Обосновава се необходимостта от по-широко използване на
дигитализирани ресурси на различните музеи както при присъствено
обучение, така и при обучение от разстояние в електронна среда.
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Кои са основанията да се търсят възможности и средства, от една
страна, за интегриране на наследството, разбирано като културни придобивки, създадени от предишни поколения, в уроците по български
език и литература, а от друга, за осъществяване на интегративна образователна среда?
На първо място, потенциалът, който наследството съхранява в
себе си, неговият ценностен характер. Нарастващата значимост на наследството в съвременния свят се проявява в интерпретациите, които
се правят, и в разширяване на значението, което се влага в него. Според Рамковата конвенция на Съвета на Европа от 2005 г. понятието „наследство“ включва съвкупността от „ресурси, наследени от миналото,
които хората идентифицират, независимо от собствеността върху тях,
като отражение или израз на своите постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания и традиции“. Разширяването на дефиницията за
наследството приобщава към него всички прояви от взаимодействието
на природата и хората в течение на времето, позволява системното му
осмисляне като по-обемно понятие в сравнение с краезнанието например. Наблюдава се промяна в социалните структури, материалната
среда и нравствените норми, които играят роля в процеса на културното сближаване с миналото, тъй като е налице дистанция между паметта, която се споделя в среда, подчинена на традиционния светоглед и
норми, и онова, в което тя се превръща след подбор и промяна.
Особено значими са нагласите и ценностите, които се формират
при общуването с наследството, тъй като техните проекции засягат дейността на гражданина в контекста на определено наследство и култура
(Кушева 2000: 63) и кореспондират с проблема за тяхното съхраняване,
опазване и препредаване на поколенията.
На второ място, променят се потребностите на учениците и образователната среда, в която се обучават. Различни обществени процеси
провокират промени не само в държавните стандарти за образование,
но и в подходите, формите, средствата и стратегиите за обучение. Непрекъснато нарастващият обем от информация и „предизвикателствата на дигитализацията налагат преосмисляне на традиционните взаимодействия между училището и музея като институции, свързани с
образованието, идентичността и историческата памет на съвременните поколения, и поставят на дневен ред въпроса за нова педагогика на
преподаване и учене във виртуална среда“ (Георгиева 2021: 224).
На трето място, пандемичната обстановка през последните години ускори процеса по дигитализиране на наследството. Появата на дигитални музейни ресурси – 3D модели и виртуални разходки, отваря и
разширява достъпа до музеите и културните паметници, като позволява на подрастващите да наблюдават и изследват обектите независимо
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от мястото, където живеят и се обучават. По този начин е възможно
именно през призмата на наследството училището все повече да се
превръща от инструмент за трансфер на културни ценности в място,
където се създава култура и се формира идентичност. Използването
на дигиталното наследство в рамките на формалното и на неформалното училищно образование е съвременна и динамична форма, която
открива нови перспективи за сътрудничество между музеите и училището като институции.
Всеки от учебните предмети съобразно особеностите на усвояваното познание и основните си цели има свой подстъп към наследството, предлага специфични възможности и средства за интегриране на
наследството в учебния процес. Концепциите за ключовите компетентности и за функционалната грамотност са теоретична база за постигане
на единомислие и съвместимост на дейностите в конкретни методически ситуации по различните учебни предмети. Съвсем логично обаче в
този процес водеща роля има обучението по история и цивилизации.
Държавните образователни стандарти по история и цивилизации задават концептуалния модел на междупредметните връзки и ясно открояват възможностите през работа с наследството да се развиват и
други ключови компетентности като комуникативна, социална и гражданска, умения за учене, както и културна компетентност и умения за
изразяване чрез творчество.
Основният свързващ компонент и база за осъществяване на полезен трансфер на знания между различните учебни предмети (в конкретния случай имаме предвид учебните предмети история и цивилизации,
изобразително изкуство, български език и литература) е езикът като:
● универсално средство за общуване и неговата основна комуникативна функция;
● система, чиято най-висша единица – текстът, е основен преносител на информация, от една страна, а от друга, представлява процес
на подбор, подреждане и употреба на езикови ресурси за постигане на
конкретни комуникативни цели;
● посредник между поколенията – езикът осигурява връзката
между поколенията и създава чувство за общност и социална конфигурация;
● мост към култура/култури – тази роля на езика създава предпоставки учениците да овладеят определено количество културни кодове
за взаимодействие с културната среда и нейните обекти.
Що се отнася до областите и посоките на интегриране, то може да
ги определим по отношение на:
● целите: усъвършенстване на уменията за работа с информация
от различни източници, включително и на електронен носител; усвоя-
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ване на похвати и стратегии за самостоятелно учене чрез наблюдение,
анализ и сравняване на предмети от материалното наследство; развиване на критическото мислене въз основа на работа с разнообразни източници на историческо познание.
● методите и похватите – прилагането на различни подходи: компетентностен, интердисциплинен, мултикултурен, мултиперспективен и др., както и на интерактивни стратегии като учене чрез действие,
предметно ориентирано, проектно-ориентирано обучение и др., съчетаващи различни стилове на учене и набор от ценности, необходими за
осмисляне на миналото.
● средствата за обучение – използване на виртуални разходки в
музеи и на 3D модели на музейни експонати и въвличане на учениците
в учебни дейности, които да провокират изследователски интерес у тях,
да предоставят алгоритми за работа и различни похвати за действие,
както и възможности за самооценка.
В обучението по български език трудност при работа с наследството поражда обстоятелството, че предвиденото за изучаване в учебните
програми учебно съдържание се отличава с висока степен на абстрактност, а историческите обекти имат конкретен, материален характер.
Затова и контактът между лингвистичното и историческото познание
е предимно опосредстван. Ще очертаем някои възможности за работа
с музейни експонати.
Особено важно за съвременния човек е да умее да извлича и обработва информация от различни източници (в това число и на електронен носител) и да я използва с определена цел в конкретна речева
ситуация за осъществяване на комуникативните си намерения. В основната си част рецептивните умения се формират по време на обучението в средното училище. Поради това първо ще разгледаме случаите, в
които може да се съчетаят възприемане, извличане и обработване на
информация от някакъв източник (вербален, невербален) и работа с
обекти на наследството. На учениците може да се поставят следните
задачи:
● да се запознаят с информацията от паспорта на музейния експонат и да я използват, за да отговорят на въпроси за историческия
обект или за да разпознаят негово изображение.
● да прочетат текст, в който се описва конкретен предмет от експозицията, без да е пряко назоваван в текста; след това да се разходят
сред експозицията, да открият описания обект и да запишат наименованието му като заглавие на изходния текст. Подобни задачи имат
характер на гатанки и предизвикват интереса на учениците, които с
охота се включват при изпълнението им. Самите виртуални разходки
в различните зали на музея приличат на сходни ситуации, използвани
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в електронните игри. Геймификацията като възможност за обогатяване на образователната среда влияе положително върху мотивацията на
учениците.
● да търсят и използват информация от сайта на музея и да представят наученото пред своите съученици, като се даде възможност на
обучаваните сами да изберат формата и средствата за презентиране
(текст от определен речев жанр – репортаж, интервю, информационна
бележка и др.; презентация; постер; някакъв вид изображения; видеоклип и др.).
● да проучат времето и обстоятелствата около откриването на интересна находка, да се запознаят със съдбата на човека, който е попаднал на нея, както и от кого и как е предадена в музея. Тази задача за
събиране на информация може да се допълни с представяне на информацията по определен начин и с някаква цел, т.е. рецептивната задача
да се допълни с продуктивна задача.
Чрез рецептивните задачи се развиват уменията на учениците самостоятелно да събират и обработват информация от разнообразни
източници, да преценяват нейната значимост и надеждност, да подбират начина и формата, чрез които да я представят на други участници
в общуването, за да изпълнят поставената комуникативна задача. Работата по укрепване и развиване на изброените умения продължава и
при осъществяване на разнообразни продуктивни дейности, както ще
стане ясно от следващите коментари и примери.
Обектът от наследството може да се използва като импулс за създаване на текст, принадлежащ към различен функционално-смислов
тип – описание, повествование, разсъждение. Няколко примера за подобни задачи:
● да съберат информация и да изготвят паспорт на музеен експонат;
● да аргументират или разяснят твърдение, изказано по повод на
обект от експозицията;
● да формулират теза или антитеза, като се опират на събраната
по време на виртуалните разходки информация;
● да изразят своята позиция за ролята на определен обект, на музея или на наследството в живота на съвременния човек;
● да опишат предмет от музейната сбирка;
● да наблюдават и сравняват музейни експонати, като е възможно да създават текстове, които съчетават вербален и невербален компонент;
● да разпознават символи и мотиви във външния вид на експонатите и да тълкуват значението им, като използват предишните си познания;
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● да създават съчинение по въображение относно появата и съдбата през вековете на даден предмет от музейната експозиция;
● да изготвят дипляни, брошури, постери, чрез които да се представят експонат, експозиция, музей, изложба;
● да влязат в ролята на археолог, който трябва да подготви подробно описание на намерен предмет;
● да си представят, че са попаднали на ценна историческа находка, и да споделят какво биха изпитали в този момент и как ще постъпят, като аргументират решението си.
Особено ефективно с оглед на целите на обучение е въвличането
на учениците в рецептивно-продуктивни дейности, тъй като по този
начин се отработват и рецептивните, и продуктивните умения, т.е. при
извършването на тези дейности участниците в общуването попадат в
комуникативна ситуация, която изисква от тях да възприемат информация от текст/текстове (имаме предвид най-широкото разбиране за
текста като определен дискурс) и на тази база изграждат свой текст от
определен речев жанр. Възможно е учителят да посочи характеристиките, на които да отговаря бъдещият текст (например план, резюме,
отговор на научен въпрос и др.), като се съобрази с предвиденото в
учебната програма учебно съдържание, но може да делегира правото
на този избор на автора на речевия продукт, приучвайки учениците
да вземат решения за текстовете, които изграждат, и да носят отговорността за тяхното качество, яснота, убедителност, истинност и т.н. Тъй
като рецептивно-продуктивните задачи може да са твърде разнообразни и с различна степен на трудност, учителят преценява и подбира коя
от тях да използва или как да съчетае рецептивния и продуктивния
компонент. Ще посочим някои възможности за конструиране на подобен вид задачи, при които от учениците се очаква:
● да използват информацията за музейния експонат, която е записана в неговия паспорт, и да попълнят празните места в текст.
● да се разходят сред експозицията, търсейки конкретна информация, за да попълнят празните места в даден текст. На следващ етап
учителят може да използва създадения текст, за да отработва езикови
знания и умения. Ако например е конструирал задачата така, че учениците да изброяват обекти или признаците им, след това може да разгледа синтактичната роля на попълнените думи – те ще са еднородни
части, и да продължи работата по правилата за пунктуационното им
оформяне. Когато комуникативната работа, както е в това предложение, предхожда езиковата, ученикът първо опознава значимостта на
изучаваното езиково явление с оглед на употребата му в общуването,
а това помага на обучаващия се да осъзнае защо е необходимо да се
изучава съответната езикова единица или категория, т.е. прилагането
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на такъв прагматично ориентиран подход ще повлияе положително и
върху мотивацията за работа.
● да разглеждат дигитални копия на вестници, списания и книги от епохата на Възраждането например и да допълват познанията
си за творчеството и дейността на определен автор. Възможно е при
изучаване на публицистичен стил в 9. клас да правят съпоставки със
съвременните медии и оформянето на текстовете (заглавия, подзаглавия, рубрики, графично оформяне и др.) в тях.
Работата с наследството и неговите обекти може да се съчетае и
с дейностите, чрез които се отработват езикови умения и се разширяват знанията на учениците за ресурсите на езика, за техните различни
функции и употреби. Например текстовете, съпътстващи музейните
експонати, може да се използват за ексцерпиране на необходимия езиков материал, с който да се развиват уменията да разпознават, анализират и трансформират езиковите единици. Пример за подобна задача
е следващата: Прочетете текста, който съдържа допълнителна информация за музейния експонат […]. Препишете всички местоимения (съюзи,
предлози и др. под.), употребени в него, и определете вида им. Възможно е
да се използват музейните експонати, за да се обогатява речникът на
учениците с нови думи, като се илюстрира значението им, или за да
се запознаят с предмети от миналия бит на хората, което би улеснило разбирането на изучаваните по литература художествени текстове.
Етнографските музеи и сбирки са богат източник на лексикален материал при изучаване на активна и пасивна лексика (архаизми, историз
ми) – тема, включена в учебната програма по български език за 9. клас.
Обектите на наследството може да се използват като импулс за конструиране на илюстративен материал – думи, словосъчетания, изречения, необходим за уроците по български език или при изпълнение на
задачите за домашната работа.
По-широки възможности за интегриране на наследството в обучението по български език и литература предоставя използването на някои интерактивни и извънкласни форми за работа – работа по проект,
кръжок „Млад изследовател/езиковед“ и др. под., които обаче няма да
коментираме сега. Специално внимание заслужава и връзката между
обучението по литература в средното училище и литературните музеи
и техните експозиции.
Най-пълноценна възможност за интегриране на наследството и
на обучението по различни учебни предмети предоставят т. нар. бинарни уроци, понеже позволяват паралелно да се работи в няколко посоки, от една страна, а от друга, да се развиват ключови компетентности
на учениците и умения с универсален характер. В тези случаи е особено
важно да се определи кой е водещият предмет, най-често, когато гово-
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рим за наследството, съвсем логично тази роля поема обучението по
история и цивилизации, а обучението по български език има допълваща, съпътстваща функция. При осъществяване на бинарните уроци се
постигат едновременно няколко ефекта:
● интегриране на знания от различни области с цел решаване на
общ проблем;
● сливане на процеса на усвояване на знания и формиране на умения и компетентности с тяхното практическо прилагане за постигане
на конкретна прагматична цел;
● по-плътно емоционално насищане на урока, тъй като учениците общуват с двама учители;
● развиване на критичното мислене въз основа на работа с разнообразни исторически източници;
● разбирането на съвременния свят чрез разбиране на миналото;
● изграждането на историческа памет чрез познаване на значими
паметници на регионалното, националното и световното историческо
и културно наследство (Кушева 2000: 61);
● повишаване на интереса на учениците и засилване на мотивацията им за активно участие в учебния процес.
Споделените методически идеи убедително показват, че работата
с педагогическото наследство създава условия учениците да обогатяват своите познания, включително и по български език и литература,
и да конструират значения, като взаимодействат с конкретни обекти
(предмети от музейни експозиции, галерии и др.), включително и в дигитализиран вид. По този начин се обогатява интеракцията в учебния
процес, а изследваните предмети се превръщат в ценен информационен ресурс към теми от учебното съдържание и стимул за пораждане и
продължаване на комуникация в урока.
БЕЛЕЖКИ

Проектът „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“
се реализира от СУ „Емилиян Станев“ в партньорство с Регионалния исторически музей във Велико Търново и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Финансовата подкрепа за проекта е осигурена от Фондация „Америка за България“.
Целта на проекта е да се разработи методология за работа с наследството в
дигитална среда, приложима както при обучение в електронна среда от разстояние, така и в традиционната класна стая. За реализирането на тази идея е
създаден дигитален архив с над 50 музейни експоната в 3D формат. Те са част
от три специално подготвени виртуални разходки в музеи на Велико Търново
– Археологически музей, „Възраждане и Учредително събрание“ и „Сарафкина къща“.
1
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Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage
for Society. Faro, 27/10/2005. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/treaty/199, последно посетен на 19.01.2022 г.
3
Вж. Наредба № 5 за общообразователната подготовка от 30.11.2015 г. –
ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.
4
По-нататък като бележки ще направим препратки към конструирани
и консултирани от нас задачи, използвани от учителите при създаване на работните листове от електронното помагало Педагогическа лаборатория: работни листове за обектно-базирано обучение (Велико Търново: Слово, 2021),
което може да бъде разгледано чрез този линк https://museumvt.com/wp-content/uploads/2021/09/Rabotni-Listove_28.08.2021_password.pdf.
5
Виж в електронното помагало на с. 63, зад. 3.
6
Подобен тип гатанки има в зад. 1, с. 63 на електронното помагало.
7
На такъв принцип е изграден работният лист за великденските хлябове
– виж в електронното помагало с. 49–52.
8
Виж в електронното помагало с. 64, зад. 5.
9
Виж в електронното помагало с. 67, зад. 7. В случая учениците при изпълнение на задачата създават невербален текст.
10
Виж електронното помагало с. 41, зад.1.
11
Виж цит. Помагало с. 65, зад. 1.
12
Виж в електронното помагало с. 94, зад. 4.
2
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ИНТЕГРИРАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО
В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В 6. КЛАС
Радослав Димитров
Integrating Heritage
into Bulgarian Language Teaching in Grade 6
Radoslav Dimitrov
Abstract: This paper focuses on methods and exercises related to the work on a
text presenting the cultural heritage of the Bulgarian National Revival. The main aim
is to expand students’ knowledge about their ancestors’ life at that time, to develop their
communication skills and the ability to extract information from an unknown text, as well
as to consolidate and master some of the teaching material, set out in the curriculum for the
6th grade.
Keywords: cultural heritage; integration; Bulgarian language teaching; methods.

В условията на съвременния свят животът ни е изключително
свързан и все по-зависещ от технологиите във всички сфери. Достъпът
до почти неограничена информация ни дава възможност да проверим
изключително бързо и лесно всичко, което ни интересува. Но какво
всъщност ни интересува и намира ли място сред интересите ни това,
което сме наследили от предците си като бит, традиции, празници,
архитектура, артефакти, свързани с хилядолетната ни история? Това е
проблем на цялото общество, но ние като педагози ще насочим вниманието си към подрастващата част от нацията, т.нар. поколение Z и
поколение Алфа.
За да бъде успешен процесът на обучение, уроците трябва да бъдат съобразени с характерните за тези поколения поведение, навици и
начин на разбиране на действителността. При тези ученици преобладаващият стил на учене е чрез преживяване, от което следва, че ефективното обучение би трябвало да включва повече прилагане на знанията и уменията, участие и пробване, дейности, свързани с преживяване,
или т.нар. „учене чрез правене“ (learning by doing). Както е казал Конфуций: „Чувам и забравям, виждам и запомням, правя и разбирам“.
Това предизвикателство за обучението на учениците изисква
адаптивни и иновативни методи на преподаване, а използването на
дигиталните средства и създаването на интерактивна учебна среда в
обучението е желателно, дори наложително. „Интерактивните методи
изискват партньорски взаимоотношения и диалогов вид комуникация
между децата в малката група и между всички участници в дейността, съдействат за преодоляване на бариерите в общуването, стимулират мисленето, генерирането и обмяната на идеи, спомагат за изясня139
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ване на вижданията, изграждат толерантност в общуването, развиват
умения за изслушване, възприемане, обсъждане на схващане, мнение
или отношение, различни от собственото. Това са методи за създаване на благоприятна атмосфера, организиране на комуникация; методи за смяна на дейности; методи за мисловна дейност; методи за смислотворчество; методи за рефлексивна дейност; интегративни методи
(интерактивна игра, която се явява комплекс от изброените методи
на интерактивното обучение)“ (Тополска 2005). Именно употребата на
такъв тип методи, интерактивни, позволява да събудим интереса на
съвременните деца към живота от близкото и далечното минало, да
възпитаме у тях чувството за национална гордост и отговорност към
културното наследство, да започнат да приемат паметниците на културата не само като туристически дестинации, на които да се „тагнат“
(отбележат в социалните мрежи) или от където да си вземат магнитче.
Това е една от целите на Европейската година на културното наследство (2018), която продължава да се осъществява чрез Европейската рамка за действия в областта на културното наследство – чрез пряко изучаване или анализиране на културното наследство учещите да
натрупват знания, интелектуални умения и по-широк кръг от компетентности по въпроси като поддържането на културното наследство
или благосъстоянието на обществото.
Изключително ползотворен в тази насока е проeктът „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“, по който през 2021 г. СУ
„Емилиян Станев“ (В. Търново) започна работа. В дейностите по проек
та училището си партнира с РИМ – Велико Търново и с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, финансовото обезпечаване на проекта е подсигурено
от Фондация „Америка за България. Целта е да се разработи методология за работа с наследството в дигитална среда, приложима както
при обучение в електронна среда от разстояние, така и в традиционната класно-урочна система на образование. Едни от основните дейности
са: конструиране на комплект работни листове за интерактивна учебна
работа с наследството в дигитална среда и създаване на дигитален архив с 3D музейни експонати и виртуални разходки в музеи на Велико
Търново: Археологически музей, музей „Възраждане и Учредително
събрание“ и музей „Сарафкина къща“, към които е осигурен свободен
достъп на сайта на РИМ – Велико Търново.
Плод на този проект е разработването на урок по български език
(в условията на електронно обучение), с който чрез виртуална разходка
до един от тези обекти да бъдат постигнати две основни цели: учениците да затвърдят знанията си за еднородни части в простото изречение, да упражнят уменията си за откриването им в текст, да редактират
грешки, свързани с тяхната употреба, както и да развиват рецептивните
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и продуктивните си умения, от една страна, и запознаване с историята
и дейността на един от известните паметници на културата във Велико
Търново – Сарафкината къща, от друга.
Очакваните резултати от проведения урок са съобразени с компетентностите, заложени в учебната програма по български език и литература за 6. клас. „С цел развиване на социокултурните компетентности
тази програма включва теми и дейности, насочени към овладяване на
умения за извличане и обработване на информация от научни и от
официално-делови текстове, представени в различни информационни
източници; усъвършенстват се уменията за използване на информацията в различни комуникативни ситуации. По отношение на развиваните езикови компетентности програмата предлага теми и дейности,
свързани с овладяване на особености на научни и на официално-делови текстове. Разширяват се знанията за местоименията, за неличните
глаголни форми и за системата на глаголните времена. Въвеждат се:
променливо Я; еднородни части в простото изречение; сложно съчинено изречение; съюз, междуметие и частица. В учебната програма като
комуникативни компетентности се определят компетентностите на
учениците да възприемат и да създават различни текстове. Във връзка с усъвършенстване на комуникативните компетентности в устното
и в писменото общуване в 6. клас се развиват умения за аргументиране
на мнение и за толерантно участие в диалог, изграждат се умения за
създаване на следните видове текст: отговор на научен въпрос, обява,
делова покана“ (Учебна програма 2017: 1).
В началото на урока е представен научен текст, свързан с историята на Сарафкината къща и изложената в нея експозиция, представяща
бита, облеклото, традициите и празниците на българите от възрожденската епоха. „Текстът е основната единица на човешкото общуване.
Той е продукт на речева дейност, която обикновено съпътства останалите човешки дейности. В същото време текстът е езикова единица,
най-високо стояща в йерархията на езиковата система. Той се гради от
елементите на тази система и се подчинява на нейните правила. Текстът е обаче единствената езикова единица, чрез която може да се реализира основната функция на езика – комуникативната“ (Димитрова
2019а: 13). Това е причината именно изходният текст да бъде в основата
на урока и чрез рецептивни и лингвистични упражнения, свързани със
съдържанието му, да бъдат постигнати поставените урочни цели. Условието на първата задача, поставена на шестокласниците, е1:
Направете виртуална разходка в музея „Сарафкина къща“, като следвате линка: (http://museumvt.com/virtual-trip/sarafkina-house/index.php). Попълнете пропуснатите думи, като използвате впечатленията си и събраната по време на разходката информация.
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За изпълнението на втората част от задачата (допълването на
текста), изискваща повече време и усилия, учениците работят по групи, както е отбелязано по-долу в скобите.
Построената през 1861 г. Сарафкина къща се намира на старинната
улица „Генерал Гурко“ във възрожденската част на града. Първоначалната
идея била красивата сграда да служи за жилище и работно място, но преди
да бъде завършена, собственикът ѝ, търговецът Димо Сарафина, починал и
тя била наследена от съпругата му Анастасия Сарафката. Така името на
стопанката става име и на къщата и тя е популярна сред местните хора
като Сарафкината къща.
(Първа група) Към настоящия момент Сарафкината къща е музеен
обект, където се представят етнографски изложби. На ........ етаж са оформени ........ експозиционни зали. В центъра е залата „...................“, в която е
представена обстановката във възрожденска гостна. В нея има ....... и ..........,
а на стените са закачени ........................ и ................. .
(Втора група) Вдясно от тази зала е залата „.......................“, в която са
изложени .......... и ............, колоритни забрадки и прекрасни сребърни и позлатени накити –..........., ..........., .........., ......... . Особено внимание заслужава
сокаят, който представлява ............................., характерно за ................ край.
(Трета група) В съседната зала „..........................“ е експонирана впечатляваща колекция от глинени съдове: ..........., .........., .........., ........., ...........
от Търновския регион, датиращи от XVIII – XIX век; домашни иконостаси
и икони примитиви; резбовани сандъци,............ и просфорни печати.
(Четвърта група) Вляво от централната зала е залата „....................“,
посветена на облеклото и неговата украса. Още с влизането погледа привличат ............. и ............. костюм, изработени от домашнотъкани платове. Празничните носии са допълнени с плетени.............; тъкани и синчани
........., ........ и ................
(Пета група) Последната зала „.....................“ е посветена на обредните
предмети. Виждат се разнообразни обредни хлябове – коледни, сватбени и
..................., защото хлябът е най-важен за фолклорния човек и е „безкръвното“ жертвоприношение при всички обреди. Показани са още: .................,
.............. ............ яйца, венци и китки.
Първата задача по вид е рецептивно-продуктивна и нейното изпълнение е свързано с виртуална разходка в къщата музей. Учениците
трябва да последват линка от условието, да разгледат експозицията на
два от етажите и да попълнят пропуснатите места в текста. Трябва да
се отбележи, че попълнен вариант на текста не присъства никъде във
виртуалната разходка и за откриването на липсващите думи се използват невербални средства. „Този вид упражнения са по-сложни и изиск
ват владеенето на комплекс от разнородни умения, напр. умения да се
разчитат таблици, схеми диаграми и разчетената информация да се
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съотнася или интегрира с информацията от езиковия текст. От друга
страна, точно с подобни текстове ще се налага да общуват реципиентите, при това не само в учебна обстановка“ (Димитрова 2019б: 107).
В условията на електронна среда всяка от групите работи в отделна стая, като учителят наблюдава как се организира изпълнението на
задачата във всяка стая и какво е поведението на учениците при груповата работа. Този тип задачи стимулират любопитството, тъй като са
много по-различни, а начинът, по който учениците откриват информацията като движение и организиране на пространството, много наподобява компютърните игри. Това е причина да проявят активност
и интерес дори и по-слабите ученици. При това упражнение има възможност да се използва игровият подход с цел максимално активизиране и концентрация на децата. Задачата спомага и за развиване на
езиковата компетентност, тъй като при откриване на липсващите думи
те употребяват неусетно синтактичната категория, която изучават – еднородни части.
Към първоначалния текст, но вече попълнен, е поставена втората
задача, при която се развиват уменията за извличане и синтезиране на
информация от непознат текст: Прочетете отново целия текст. Определете темата на текста и го озаглавете.
При формулиране на заглавието трябва вниманието на учениците да се насочи към особеностите на текста в научното общуване, които
те познават от първите теми в 6. клас, като се коментира разликата по
отношение на информацията, която носи заглавието в научния и в художествения текст.
Следващата лингвистична задача има за цел да се осмисли ролята
на еднородните части в изречението и да се определи ефектът от употребата им:
Сравнете двете изречения по смисъл и по строеж. Направете извод
какво се постига с употребата на еднородни части в едното от тях.
(1) В съседната зала „Народни занаяти 1“ е експонирана впечатляваща
колекция от глинени съдове.
(2) В съседната зала „Народни занаяти 1“ е експонирана впечатляваща колекция от глинени съдове: стомни, паници, чинии, чаши, ръкатка.
Вниманието на учениците се насочва към задача с няколко условия, свързани с откриване на еднородни части и тяхната служба в
изречението. За да решат задачата, е необходимо шестокласниците
да познават частите на изречението и начина, по който се определят
техните синтактични функции. Другата цел е да се насочи вниманието
към правилото за употреба на пълен и на кратък член при имената от
мъжки род, единствено число – правило, с чието прилагане учениците
все още се затрудняват, както и да се затвърдят знанията за членуване
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на еднородните части с оглед на това дали поясняват един, или няколко
обекта.
Подчертайте еднородните части в изречението.
Още с влизането погледа привличат женският и мъжкият костюм,
изработени от домашнотъкани платове.
Определете:
1. синтактичната им служба.
2. защо са членувани с пълен член
3. какво налага да са членувани и двете еднородни части (обърнете внимание за колко предмета става дума)
Още една виртуална разходка е необходима за изпълнението на
следващата задача, в която са зададени лексикалните значения на четири думи, които означават предмети, представени в експозицията.
Условието е:
Направете виртуална разходка в музея „Сарафкина къща“, като следвате линка: http://museumvt.com/virtual-trip/sarafkina-house/index.php. Открийте музейния експонат, който има следното лексикално значение, и
запишете наименованието му на празните места:
A) Част от традиционната женска носия, отличаваща се с богата
украса, изпълнена посредством тъканна или везбена техника.
Б) Традиционен глинен съд с единична дръжка, преминаваща над
отвора на съда.
В) Част от женския празничен костюм. В основата има обвита в
сукно дървена подложка и наподобяващо корона метално кръжило (прочелник), украсено с разноцветни камъни и розети.
Г) Дървени печати за хляб с различна форма – кръгла, елипсовидна,
четириъгълна.
Освен че шестокласниците могат да разглеждат виртуално витрините, някои от експонатите са дигитализирани и имат музеен паспорт,
което означава, че учениците могат да изследват по-подробно тези
предмети, като прочетат допълнителната информация, приложена
към тях под формата на текст. Шестокласниците трябва да покажат
умения за намиране и извличане на информация от различни източници – вербални, от една страна, тъй като трябва да осмислят посочените лексикални значения в задачата, и невербални, от друга, защото
ще разчитат най-вече на изображенията на предметите, за да попълнят
липсващите думи.
С разглеждане на конкретно посочени експонати и работа с текста
към всеки един от тях е свързано следващото рецептивно-продуктивно
упражнение. В първото подусловие на задачата, проследявайки линка,
учениците трябва да извлекат информация от вербален източник, какъвто е текстът към предметите, и да го преобразуват в невербален под
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формата на таблица, като в условието има и съпоставителна част.
Посетете залата „Престилки и колани“(http://museumvt.com/virtualtrip/sarafkina-house/link/6113984ade5f0) в Сарафкината къща.
А) Попълнете таблицата, като посочите разликите и приликите
при украсата на вълнения и на синчения колан.
Б) Открийте и запишете по два примера за еднородни части в описанията на вълнения и на синчения колан.
Второто подусловие на задачата е насочено към развиване на езиковите компетентности и предполага разпознаване на изучаваната синтактична категория в изречението.
Последното упражнение в урока има за цел да се развиват уменията за създаване на самостоятелен текст в писмена форма, като се използва придобитата в различните урочни дейности информация. При
този тип упражнения учениците изпитват най-големи затруднения
поради сравнително бедния си речников запас, недостатъчния опит за
изразяване чрез смислово свързани и последователно подредени изречения, а в немалко случаи и заради погрешно разбиране на въпроса.
Условието на задачата може да бъде формулирано и под формата на
научен въпрос, по който шестокласниците да напишат отговор (отговор на научен въпрос е един от речевите жанрове, заложени в учебната
програма за усвояване в 6. клас).
Напишете с 3-4 изречения какво е значението на културното наследство, което са оставили предците ни, за живота на съвременния човек.
За се осигури успешното справяне със задачата, трябва да се припомнят особеностите на текста разсъждение, както и стъпките при
създаване на отговор на научен въпрос. Способността на учениците да
изразят твърдение и да го аргументират, е свързана с развиването на
социокултурните компетентности. Отделните стъпки на планиране,
структуриране и оформяне на текста са важна част от усъвършенстването на комуникативните компетентности, а спазването на книжовната
норма при създаването на текста и неговото редактиране са дейности,
развиващи тяхната езикова компетентност.
Методиката на обучението по български език и литература „прие
ма изискванията за междупредметни връзки и проблемност в образованието. Изискването за междупредметните връзки е плод на междудисциплинарния интегритет. Има се предвид връзката между учебните
предмети, включени в училищните учебни планове (история, психология, философия, информационни технологии и математика, музика,
изобразително изкуство и др.)“ (Йовева 2008: 29). Чрез междупредметните връзки учениците разбират връзката между различните области
на познанието, убеждават се в необходимостта от тяхното изучаване,
развиват логическото си мислене и способността за съотнасяне на раз-
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лична по характер информация. В така представения урок водещата
роля има обучението по български език, но тъй като учениците изучават особеностите на текста в научното общуване, придобитите знания
и уменията да извличат и синтезират информация от научен текст, са
способности, които подпомагат работата при изучаването на всички
останали учебни предмети, при които обучението също се осъществява
чрез текстове. Освен това чрез различните дейности шестокласниците
обогатяват не само езиковите и историческите си знания, но и развиват
универсални умения, свързани със социалната и културната им компетентност (как да се ориентират в музейните експозиции и да общуват с
експонатите в това пространство на културата и духа).
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МОТИВЪТ ЗА ВГРАЖДАНЕТО ВЪВ ФОЛКЛОРНИТЕ
ТЕКСТОВЕ И В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА
Цветелина Маринова
The Motif of Embedding in Folklore Texts and Fiction
Тsvetelina Marinova
Abstract: This text considers the motif of embedding a person or their shadow in the
foundations of a new building so that it is healthy, thus ensuring the well-being of the tribal
society (of the community). The topic is viewed through the prism of the folklore texts studied
by 5th graders according to the curriculum. In addition, the interpretation is considered in
fiction through the following works: Gergana by Petko Slaveykov, The Bridge of Drina by
Ivo Andrich, and Clay by Viktoria Beshliyska. The idea is to introduce the significance of the
heritage, the knowledge of which guarantees universal human values, and builds up positive
models of behaviour in students, developing their social and emotional competencies.
Keywords: motif; embedding; folklore texts; heritage; human values

Културното наследство има своето въздействие върху всекидневното ни съществуване. Откриваме го не само в литературата, изкуството и предметите, но и в занаятите, приказките, кулинарните рецепти,
завещани от предците ни. През 2017 г. в проучване на Евробарометър
мнозинството от анкетираните (88%) смята, че културното наследство
на Европа трябва да се изучава в училищата, тъй като то дава информация за историята и културата. Учениците от начален, прогимназиален
и гимназиален етап имат възможност да опознаят много проявления
на културното наследство – материално, нематериално, природно и
дигитално.
През 2003 г. с документ на ЮНЕСКО се разширява обхватът на
наследството, като се включва и нематериалното културно наследство,
което немалко учени определят като самостоятелен вид. Сега се приема, че наследството е важен фактор за устойчивото развитие наравно с
икономиката, социалната политика и екологията (Заячка 2020: 15).
Ако се анализират дефинициите на водещите организации в областта на културното наследство, които проследяват неговата еволюция – ЮНЕСКО, ИКОМОС, Съвет на Европа и ЕС – на базата на двата
показателя – „обхват“ (кои обекти попадат в областта на наследството)
и „критерии“ (какво е нужно, за да се припознае наследството като такова), се стига до заключението, че фокусът на културното наследство
се измества през годините от паметниците към хората, от материалното към нематериалното, от обектите към функциите. В този смисъл
наследството е „живо“, защото е свързано с живия културен контекст,
а основните му ценности са културни и социални. В тях прозират оце-
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няването и стремежът за извличане на знания и умения от миналото,
които да са полезни в настоящето и бъдещето (Заячка 2020: 17).
Културното наследство трябва да се изучава от учениците, защото
създава усещане за сплотеност в рамките на и отвъд националните граници и насърчава взаимното разбирателство и споделените ценности.
Образованието в областта на културното наследство е подход за преподаване и учене, основан на идеята, че наследството предлага възможност на обучаващите се да участват в преживявания, които ги карат да
учат. Директно изследвайки, анализирайки и оценявайки културно наследство, учениците могат да придобият знания, интелектуални умения и по-широк набор от компетенции.
Интерпретирането на наследството в учебния процес превръща
преживяванията на учениците в източници на вдъхновение и творчество, провокира любопитството, включва повествования, които могат да
са от значение за тях, и насърчава размисъла. В сравнение с другите
учебни подходи най-значимата особеност на работата с наследството
е, че се създават условия за активно насърчаване на учениците да интерпретират сами опита си в търсене на собствен значим контекст зад
фактите. При този подход стремежът е да се осигури:
• опит от непосредствено общуване с оригинално наследство (емпирично обучение);
• приобщаване към идеята за грижа за наследството.
В прогимназиалния и в гимназиалния етап на обучение възниква и се доразвива стремежът у подрастващите към интензивно търсене
на по-дълбок смисъл в случващото се край тях и чрез информацията,
до която достигат. Докато търсят собствената си идентичност и своето
място под слънцето, те имат склонност да поставят под въпрос обичаите, традициите, навиците, вярванията и нагласите, които са им били
предадени по време на детството. Това е и етап от развитието, в който
се оформя индивидуалната ценностна система.
Интерпретативните повествования за реални събития могат да
разкрият нови перспективи, които ще помогнат на децата да разглеждат концепциите по-задълбочено и да подхождат критично към свързаността на ценностите и системите от вярвания. Също така могат да
помогнат да се придобие по-ясна представа за това какъв не иска да стане човек. По време на това търсене на място под небето и сред другите
смисленото наследство може да помогне на младите хора да променят
ценностната си система и да осъзнаят своята идентичност. Разговорите
за наследството, когато са водени от умели интерпретатори, може да
доведат до сериозен размисъл.
Методът на интерпретацията е система за обяснение и разбиране
на разглежданите в часовете по литература текстове. Гадамер го опре-
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деля като средство за постигане на истината. Заимстван от херменевтиката и от рецептивната естетика, този метод позволява четенето и
тълкуването на смисъла и значението на изучаваните текстове да се
превръщат в процес на откривателство за читателя (ученика). Търсенето/разкриването на скрития смисъл на текста превръща битието му
в постоянен процес на тълкуване. По принцип херменевтичният акт
се мисли като ДИАЛОГ – пренасяне в хоризонта на другия, допускане
за валидно същностното право на казаното от него. Диалогът (ученик
– ученик, ученик – учител), проблемнотематично обвързан със съответните текстове, осъществява съ-участието на учителя и ученика в досът
воряването на текстовете. Интерпретацията на текста може да бъде
осъществена в плана на неговата иманентност, но нейната „пълноценност“ се постига при съобразяване и с контекста, в който той е създаден,
и с дискурса на реципиента, т.е. различните възможности за постигане
на смислено тълкуване, на разбиране, на „игра с текста“ се обединяват
в „напречния срез“ на „отворения“ и „затворения прочит“, в неговото
конструиране и деконструиране. Методичният подход, следващ подобна логика, предполага интерпретацията на текстовете да опитва да съвмести идеята за самодостатъчността на текста с идеята за значимостта,
ролята и въздействието на извънтекстовата действителност.
Възможностите за различни интерпретации на текстовете пораждат логичното опасение от разноречие и хаос в учебния процес. Подобна ситуация биха могли да предизвикат всички методи, ако обяснението и разбирането на текстовете не е подчинено на тяхната жанрова
определеност. Погледнат в този аспект, методът на интерпретацията
гради себе си като проект, като конструкт за работа с текста върху теорията за жанра (Йовева 2008: 73).
Пред-разсъдъкът/пред-знанието е една от „процедурите“, чрез
които се осъществява методът на интерпретацията. Пред-знанията
въобще, а не само по отношение на жанровата специфика, уточняват,
коригират предварителната представа за интерпретираните текстове.
Методът на интерпретацията се осъществява и чрез използването на
информация за съответната културна епоха, чрез нейната реконструкция, открояваща същностното в светоразбирането, философията, ценностната система на съответното време. Чрез метода на интерпретацията се осмисля връзката културна ситуация – автор – текст – реципиент.
Това означава текстът да се разглежда като резултат от конкретни авторови намерения в определена епоха и като отворена система, която не
само се тълкува, а и „критикува“ от интерпретатора (ученика). Въвеждайки читателя (ученика) като равноправна инстанция, учителят му
дава възможност пред него да се открият нови хоризонти (рецептивни,
продуктивни, литературнотворчески).
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За да се ангажират учениците с културно наследство по смислен
начин, трябва да се имат предвид следните основни положения:
• Културното наследство трябва да се основава на интерпретативни повествования, свързващи конкретното наследство с вярвания и
ценности, които имат смисъл за младите хора.
• Трябва да се подбират контекст и истории, които активират ценности, свързани със самоусъвършенстването и с отвореността към промяна, за да могат тези качества да бъдат развивани и в по-късна възраст.
• Интерпретирането трябва да включва множество гледни точки,
разкриващи какво означава конкретното наследство за различните заинтересовани страни (например с разнороден социокултурен произход) в исторически план.
• Интерпретирането трябва да дава храна за размисъл и да повдига въпроси, които предизвикват взаимодействие и обсъждане, а не
просто да предоставя лесни отговори.
• Еманципиращото интерпретиране трябва да зачита автономността на индивида и неговото мнение, дори то понякога да бъде провокативно.
• Същевременно интерпретиращият може да бъде провокиран
от подрастващите, които ще го уважават за добре обосновани убеждения и последователно поведение (Шакитано 2018: 9).
Учителите прилагат различни методи, с които да се ангажира
вниманието на съвременните ученици. За разлика от предишните поколения, много от децата, отгледани във времето на бързо развиващите
се технологии, показват липса на желание и интерес към учебния процес. Включването на алтернативни методи за обучение в класната стая
е от решаващо значение, за да се мотивират и стимулират учениците.
Урокът за нови знания по литература в 5. клас на тема „Мотивът
за вграждането във фолклорните текстове и в художествената литература” е разработен по модела на „обърнатата класна стая“ и съчетава работа по групи и елементи на дискусия. Това е един от вариантите за повишаване на равнището на усвояваните знания и умения по различните учебни предмети. Джереми Страйер създава рамката за обърнатата
класна стая, като посочва, че особено важно при тази идея е широкото
използване на образователната технология за предоставяне на учебното
съдържание извън учебния час. Активното обучение по време на учебния час е втората необходима част от метода. Тези две части променят
основния учебен процес. Този формат мотивира учениците да се учат
един от друг и им помага да обяснят отговорите си и избора си.
За да изградят разбиране за нови понятия и за преговор на стари, учещите могат да използват предишния си опит и съществуващите
знания. Ученето е активен процес. Урокът започва с актуализация на
познатото за народната песен като продукт на народното творчество,
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което децата са учили в часовете по музика в начален етап. На петокласниците се пуска музикален запис на народната песен „Троица братя
града градяха“ в изпълнение на народната певица Нели Андреева, като
им се поставя задачата да определят основното звучене на творбата. Учениците констатират, че звученето на творбата е минорно и носи тъжно
настроение. На два екипа от по 4 ученици е поставена предварително
като домашна работа задачата да прочетат текста на народната песен от
Еленско „Града градеше Маноил майстор“, представена в учебника по
литература за пети клас на издателство „Клет“, и да открият приликите
и разликите с песента „Троица братя града градяха“ по отношение на
сюжета и героите. Задачата е избрана, като се разчита на опорни знания
и умения на петокласниците, придобити в началния етап на обучение.
Те познават понятията „народна песен“, „епизод“, „ритъм“. Притежават умения за откриване на информация в текст и нейното тълкуване.
Умеят да сравняват и коментират действията и постъпките на героите.
Най-характерните особености на фолклорния текст са синкретичност, колективност, устна форма, традиционност, устойчивост.
Фолклорният текст обединява религия, философия, естетика, морал.
Фолклорната песен е сюжетна. Тук говори лиро-епическият певец. Той
е всевиждащ, всезнаещ, вездесъщ. Неговата роля е структуроорганизираща, оценъчна, комуникативна (Йовева 2008: 116–143).
Работният екип от ученици констатира, че „Града гради Маноил
майстор“ и „Тройца братя града градяха“ са варианти на една народна
песен, в която е интерпретиран мотивът за вграждането. Своите сравнения и изводи учениците оформят в презентация, в която използват
илюстрация на Струна невяста, изготвена от Даяна Димитрова. На трети екип е поставена следната задача: В едната песен героинята се казва
Струна, в другата Марийка. Променя ли името представата за героинята?
Открийте и формулирайте основните добродетели на българката според
двата варианта на песента за вградената невеста.
Целта на задачата е да се разкрие спецификата на индивидуалната съдба на жената в патриархалния свят, която от съвременна гледна
точка е трагична, но вписана в контекста на фолклора, е естествена и
оправдана. Активира се размисъл върху нравствени въпроси, който би
могъл да допринесе за обогатяването на личния опит на децата – за
честността, за сговора, за йерархията на ценностите, за подчинението
и дълга. Ученичките Р. И. и М. Д. изготвят писмен текст, с който представят психологически профили на главните героини – Струна невяста и Марийка. По този начин се открояват нравствените добродетели
на българката, чийто образ е представен в текстовете. Героинята е ранобудна и работлива. Рано става и започва да изпълнява заръките на
своето либе. Изкъпва детето, изпира прането, изпича хлябове. Струна
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невяста е вярна и предана съпруга. Първа занася ранна прогимка и с
готовност се хвърля в градежа да помогне на либето си да намери пръстена. Силна духом тя, дори след като разбира съдбата си, не плаче, не се
вайка, а като грижовна майка мисли само как да се погрижи за детето
си. Във втория вариант на песента от Еленско съдбата на Марийка също
е трагична. Тя е жертвана от майстор Маноил за благото на колектива
и за добруването на рода. Изводът, до който достигат ученичките, е,
че се вгражда най-съвършеният човешки индивид от общността, за да
се омилостивят злите сили и неговият дух да се превърне в пазител на
хармонията и реда в пространството на родовата общност.
Практиката показва, че има два фактора, които насърчават реа
лизацията на метода на обърнатата класна стая: 1) преобладаващо
разпространение на онлайн видеа, материали и информация; 2) слаби
учебни резултати от традиционните класни стаи.
В представения час петокласниците предварително сами са се запознали с учебното съдържание от няколко източника, включително и
видеоклипове от различни сайтове („Уча се“, „Академико“), подбрани
от учителя. След като са се запознали с обучителните видеа в тези сайтове, учениците изпълняват и онлайн тестовете към тях. Тази автентична, често практическа учебна дейност, напълно ангажира обучаваните.
Това е конкретен опит, който изисква включване на повечето, ако не
и на всички сетива. Учещите се увличат и желаят да придадат значимост на тези дейности. Запознават се с понятия и термини, като гледат
богати на съдържание обучителни видеоклипове. Така се запознават с
мнението на специалистите по темата. Ако понятията са представени
в достъпна форма, обучаваните могат да се подготвят според собствено
си темпо. Това е едно от ценните предимства на метода на обърнатата
класна стая.
Изпълнението на трите проектни задачи дава възможност на петокласниците да се изявят като изследователи и откриватели. При работа с народната песен и нейните варианти, както и с легендите като
фолклорни текстове, децата установяват, че и в тях е залегнал мотивът
за вграждането на човешка душа или сянка като пазител на градежа,
а възможността да представят своите открития под формата на презентации, спомага за развитието на тяхната дигитална компетентност.
Чрез проектните задачи се правят междупредметни връзки с познанията по география, история и информационни технологии.
Едно от предимствата на метода на обърнатата класна стая е свързано с фактора време. Активностите, класически извършвани в час, сега
се осъществяват от учениците в удобно за тях време. Времето в клас
на следващия ден се използва за по-добро усвояване на новите знания
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чрез различни стратегии, като дискусии, допълнителни упражнения,
решаване на казуси.
Изследователската задача под наслов „Думи и друми“ провокира
любопитството на момчетата, които проявяват подчертан интерес към
информационните технологии. Те влизат в ролята на екскурзоводи и
проучват туристически дестинации, свързани с фолклорните легенди
за вграждането при строежа на чешми, мостове и сгради. Така се реализират на практика трета и четвърта фаза в модела на обърнатата
класна стая. Обучаемите се размишляват върху наученото по време на
предишните фази. Третата фаза е фаза на осмисляне на всичко прочетено и научено по време на самостоятелното учене и проведените
уроци. Учещите могат да формулират и да конструират придобитите
знания, получени от онлайн текстовете и учебните видеофилми.
В рамките на стандартната училищна система това би било фазата, в която се проверяват резултатите от наученото. Четвърта фаза изисква обучаваните да показват логично прилагане на материала, който са научили. Тези нови знания и умения, пречупени през призмата
на индивидуалното разбиране, може да бъдат използвани в реалния
живот. Работата с метода на обърнатата класна стая изисква предварително планиране на съдържанието и преценяване какво да се преподава директно, така че в класната стая да може да се използват и други
методи, като например: стратегии за активно обучение, обучение на
връстници, проблеми по време на учене, лидерство в зависимост от нивото и материята.
Учениците презентират фотоси и разказват фолклорни легенди,
в които е заложен мотивът за вграждането не само в българското етническо землище: легендата за Дяволския мост на река Арда, легендата
за моста в Невестино, но и на Балканския полуостров като цяло. Тези
своеобразни литературни разходки ни отвеждат до Вишеград и романа
на Иво Андрич „Мостът на Дрина“ (ученици проучват фолклорната
легенда за вграждането на двете близначета, залегнала в основата на повествованието на известния сръбски писател). Историята на албанската
крепост Розафа ни е предадена отново чрез легенда за вграждането и
фотоси в презентацията Н. Н. При изработването на готовите продукти учениците проявяват способностите си да сравняват и анализират
текстове. Уменията за разграничаване на съществената от ненужната
информация са свързани с отработването на упражнения за четене с
разбиране в часовете по български език в начален етап. „Песента за
вградената невеста – счита Петър Динеков – е вълнувала цели векове
българския народ, защото е разкривала дълбоки преживявания и големи чувства; поставяла е на изпитание традиция и морал, дълг и любов;
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потрисала е с трагизма на човешката съдба. Тъкмо затова към нея обръщат поглед редица писатели и я пресъздават в своите произведения“.
Дейността на четвъртия екип е свързана с изготвянето на презентация, чрез която да се представят резултатите от изследване на мотива
за вграждането в поемата „Изворът на Белоногата“ от П. Р. Славейков.
Според легендата в основата на мраморна чешма край град Харманли е вградена сянката на красивата девойка Гергана. По тази легенда Петко Славейков създава „Изворът на Белоногата“.
Като последен и иновативен момент в урока е включено онлайн
гостуването на авторката на романа „Глина“ Виктория Бешлийска. Книгата на Бешлийска е вдъхновена от изяществото на бусинската керамика и легендата за бусинските грънчари, които през далечния 17. век получават благословията на султана да пътуват свободно из границите на
империята, за да продават стоката си. Предварително петокласниците
се запознават с информация за изображения на бусинската керамика, а
ученичката Г. Ц. създава рисунка на бусинска стомна. В рисунката си детето е избрало да претвори изображението с оранжев цвят, който символизира цвета на огъня, слънцето и светлината. Авторката разказва на
децата за вграждането, използвано и като мотив в романа „Глина“, как
се случва то и как съдбата взема жертва, за да изпита силата, уменията
и любовта на майстора към занаята. Подобно на авторката на „Глина“,
която има свой блог – „По дирите на думите“ – и представя в него остарели думи от българските диалекти, за да им вдъхне нов живот, един
ученик проучва и представя пред съучениците си остарелите думи в
двата варианта на песента за вградената невеста и така се разяснява понятието „диалект“.
Моделът за работа по групи и с елементи на дискусия може да
бъде описан като преход от образователна среда, фокусираща се върху
учителя, към среда, фокусираща се върху учещия, като промяна от индивидуални към стратегии в областта на сътрудничеството. При сформирането на екипите за учебния час се съобразявам с индивидуалните
особености на всеки ученик. Предварително съм обследвала силните
и слабите страни на всяко дете, като съм обсъдила с класа какви са вероятностите за справянето на всеки с поставените персонални задачи.
При разпределянето на дейностите се съобразявам и с желание на всекито ученик, но и с препоръката на самите деца – кой с какво може
да се справи. Наблюденията ми показват, че иновацията се посреща с
интерес от всички и даже по-слабо заинтересованите друг път, сега са
заинтригувани и проявяват желание да бъдат включени в реализацията на проекта. Стратегията е насочена към развитие на мисленето при
решаване на проблеми. При ученето чрез откриване изследователската
активност на ученика се изразява във формулиране на хипотези, което
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довежда до оперативно усвояване на знания. Основни похвати тук са
описанието и обяснението.
В днешно време се говори за иновативни училища, в които учителите използват интерактивни методи на преподаване. Изграждането на образователен диалог между участниците в общуването изисква
да се сформира колектив, група или екип, чиито членове си помагат,
сътрудничат си и се подкрепят. Интеракцията може да протече между ученик и ученик, ученик и учител, ученик и екип, екип и екип. Активността на учениците определя пълноценността на учебния процес.
Проявата на активност се основава на споделянето на опит, уменията за
практическо приложение на знанията в реална среда, както и на проявата на креативност и умозаключение в края на дейността.
В учебно-възпитателния процес учениците са активна страна, когато работят в екипи. Ролите на обучаваните и обучаващия се разменят, така че той да има само подкрепяща функция. Средата акумулира
творчеството и активността на учениците. При създаването на гъвкава
учебна среда читателят и изпълнителят имат право на лично отношение към творбата и на свое тълкуване. Изследователят търси обективните качества на отделните художествени произведения, онова, което
ги прави литература.
Обърнатата класна стая променя ролята на учителя, той става в
по-голяма степен съветник и ментор на учениците, като ги мотивира
да са активни и да работят в групи. Променя се и ролята на учениците,
тъй като голяма част от тях до момента са пасивни участници в образователния процес и очакват готови инструкции. Моделът на обърнатата
класна стая дава възможност на учениците да поемат по-голяма отговорност за образованието си и е стимул за експерименти. Като най-успешна се разглежда промяната на приоритетите – от просто покриване на учебния материал до работа по овладяването му (Карчева).
Интегрирането на словесното наследството в часовете по литература е особено належащо и актуално като процес. Според Малчо Николов литературата и родният език са важни фактори за формиране на
националното съзнание, те са „най-несъмненият белег на народност“.
Следователно – смята той – основна грижа на преподавателите е да
познават ценностите на народното и личното творчество, които трябва да станат духовно притежание на учениците (Русков 1996: 46). Чрез
познаването на фолклорните текстове и в частност на художествените
произведения, които са вдъхновени от тях, се гарантират трайността на
усещането за памет и възпитанието на децата в унивeрсални човешки
ценности, които се проявяват в позитивни модели на поведение с обогатяване на социалната и емоционалната интелигентност в подрастващите.
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СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В УСЛОВИЯТА НА МНОГОЕЗИЧИЕ
В ТЕОРЕТИЧНИЯ ЛИЦЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“,
гр. КИШИНЕВ, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
Лариса Флокосу
The Current State of the Bulgarian Language in the Conditions
of Multilingualism at Vasil Levski Theoretical Lyceum,
Chişinău, Republic of Moldova
Larisa Flocosu
Abstract: This article presents an extremely important and relevant problem for the
Moldovan educational space: the development and formation of communicative competence
among students in Bulgarian language lessons in the conditions of multilingualism. The
policy of the European Union is aimed at learning foreign languages, and the native language is the basis for expanding language competence. The dynamics of the processes in the
multiethnic Moldovan society requires compliance with certain realities when the study of
Bulgarian is carried out in a non-native language environment.
Keywords: multilingualism; communicative competence; multilingual environment

В съвременното общество процесите на глобализация са особено засилени. Промените в световната икономическа структура, бързата
обмяна и трансферът на информация, появата на нови технологии и
изменения в йерархията на приоритетите им са основните характеристики на света днес.
Тези явления, от една страна, оказват значително влияние върху
създаването на „глобална“ обществена култура, която „размива“ границите между културите на различни етнически групи, формирайки
единна „глобална“ идентичност (Ятвецкая 2005: 66). Обаче, от друга
страна, тези процеси дават основание на различните етнически групи да се противопоставят на асимилацията и поглъщането на тяхната култура от единната култура и провокират стремежа им да запазят
своята идентичност и език. Държавата е тази интституция, която може
да осигури правната основа за запазване, поддържане и развиване на
всички етнически групи, живеещи на нейната територия. Приема се,
че съвместното съществуване на различни етнически, расови, езикови
или религиозни общности е положителен обществен фактор. Казаното важи и за ситуацията в Република Молдова.
Малката територия на страната ни (33 843,5 км2) е дом на уникално по своя мултиетнически състав, междукултурни и многоезикови
връзки население. Според последните данни от преброяването на населението (2014 г.) заедно с молдовското мнозинство (64,5%) в страната
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живеят: украинци (13,8%), руснаци (13%), гагаузи (3,5%), българи (2%),
евреи (1,5%) и представители на други етноси1: цигани, германци, поляци, белоруси и други националности (Национално статистическо
бюро на Република Молдова, 2014).
Представените данни от преброяването на населението, проведено в Молдова през 2014 г., потвърждават многоетничността и многоезичността на републиката. Именно като многоезична малка държава
Република Молдова тръгва по пътя на европейската интеграция и успешно защищава правата на националните малцинства.
По мнението на Игор Пивовар: „съхраняването на културното
многообразие е невъзможно без спазване и защита на правата на националните малцинства“ (Пивовар 2008: 13–14). От друга страна, защитата на правата на националните малцинства е неразделна част от
международната защита на правата на човека и съответно е област на
международното сътрудничество.
Поради полиетническата обстановка в страната възникват редица закономерни въпроси у представителите на живеещите тук етноси:
„На какъв език да общувам с детето през първите години – на роден (в
нашия случай – български), молдовски или руски език? На какъв език
да се обучава в детската градина/ в училище?“. Молдовската държава
гарантира правото предучилищното и училищното образование да се
осъществяват на молдовски и руски език, а за по-малобройната част на
етническото малцинство – украинци, руснаци, гагаузи, българи, евреи
– на техния роден език. Разбира се, родителите избират езика на обучение. Важно е да се вземе правилно решение, което ще осигури благоприятни условия за развитието на интелектуалните, емоционалните и
духовно-нравствените характеристики на детето.
Социокултурната картина на света, която се характеризира с мул
тикултурност, мултиетничност и многоезичност, има свои специфични изисквания за формиране на комуникативна компетентност в определената среда.
В Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) терминът компетентност се характеризира като съвкупност от знания, умения и отношения, които позволяват на индивида да извършва дейности (Обща
рамка 2001: 19).
По мнение на молдовските експерти понятието компетентност
представя интегриран набор от знания, умения, нагласи, придобити от
ученика чрез обучение и прилагани в определен контекст, за да се интегрира в реалния живот.
В монографията на Димка Димитрова „Обучението по български
език – обучение в текст и чрез текст (5.–12. клас)“ компетентността се
тълкува като качество, способност на човека да участва в определена
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дейност чрез използване на усвоени знания и умения. От тази гледна
точка, компетентността показва реалната проява на компетенциите и
техните измерения при извършване на определени дейности (Димитрова 2019: 41).
Според Даниела Стойчева основна задача на образователните
институции е да предоставят възможност на обучаваните да развиват
многоезичната си компетентност, като предложат вариативност на изучаваните езици. И по този начин подготовката на младия човек ще му
позволи да е способен и уверен в себе си при новите езикови условия
извън училищната среда (Стойчева 2012: 35).
Терминът многоезичие се свързва с науката за езика и с преподаването на езици. Преди да се разработи Общоевропейска езикова рамка
(ОЕЕР), многоезичието се определя като „компетентност, която е множествена, трансверсална (хоризонтална), променяща се и сложна, която задейства езици с различен статут, но която засяга едно и също умение (знанието на език) и един и същ индивид“ (Стойчева 2006: 82–83).
В учебната програма, наречена курикулум, е регламентирано обучение по няколко чужди езика. Такъв вид обучение започва още в училище. По определен учебен план езиците се изучават един след друг,
последователно, а в продължение на няколко години – и успоредно.
Този вид овладяване на чужди езици се определя като управлявано.
Другата ситуация, характерна и за Република Молдова, е, когато много
хора израстват в билингвална или многоезична среда и изучават чужди езици извън училище, което се определя като неуправлявано обучение (Коева 2014: 34–35). При всички случаи „...езикът се изучава като
инструмент за придобиване на лингвистична, комуникативноречева и
обща култура“ (Димчев 2010: 232).
Преди всичко езикът е средство за комуникация, за натрупване и
за предаване на различни видове информация. Социалните функции
на езика пряко зависят от обществото и се видоизменяват в зависимост
от от социалните промени, които въздействат върху самата структура
на езика. Изучаването на езици и развиването на многоезична компетентност се разглеждат в ОЕЕР като процес, който продължава през целия
живот.
Идеята ученикът да се учи през целия си живот, за да бъде успешен и да умее самостоятелно да повишава професионалното си ниво,
се проследява в молдовския „Гид за прилагане на модернизирания курикулум в лицейските класове“ (Гид 2010: 12). Молдовската образователна система приема и следва стандартите на европейското обучение
с цел повишаване на функционалността на образованието в страната.
Процесът на езиковото сближаване между народите поставя ново
начало в доминиращата емоционална съпричастност, която през по-
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следните години се превръща в добра стратегия за етническата общност. Етнокултурното разнообразие и многоезичието в Република
Молдова актуализират проблема за осигуряване на стабилно равновесие между живеещите етнически общности в страната. Съвременният
етнос е представител на социална, икономическа, образователна, културна и политическа структура. През последните години молдовското
общество се стреми да осъществи равноправно отношение към всеки
отделен етнос, а това изисква целесъобразна държавна политика, в която главно място заема образователната система. Пълноценното интегриране на етническите групи в макрообществото не може обаче да се
реализира без съдействието на образователната система и на училището като институция. При осъществяване на тази идея интеркултурната ориентация на образователната система може да бъде ефективна за
процеса на изграждане на ценностна система у всеки ученик, независимо от етническото му самоопределение (Георгиева 1999: 172).
Днес в Молдова практически няма българи, които да използват
само българския език. Повечето бесарабски българи общуват на два
или повече езика. Най-често се срещат хора, които използват руския
език в публичното пространство, а на местния диалект на българския
език говорят в неофициална обстановка и вкъщи, а ако човекът използва руски, български и румънски (молдовски) език, това е модел на
триезичие.
Формата на българския език, говорен в Молдова, представлява
диалект, който е съхранен още от времето на заселването на българите.
Тази форма на българския език е повлияна от руския език и често се
наблюдава езикова интерференция в речта на говорещите.
За разлика от по-възрастните, една голяма част от учениците
с български корени, живеещи в столицата, не познават диалектната
форма на езика и българският език за тях е книжовният, тъй като те
започват да го учат в училище. Другата възможна ситуация е, когато
ученикът е от български произход, но е роден и израснал в града, говори неуверено диалектната форма на българския език или изобщо не
говори български.
Интелектуалният център на българската диаспора в Република
Молдова е град Кишинев. В молдовската столица живеят повече от
10000 българи. От 1996 г. там работят Българския теоретичен лицей
„Васил Левски“, Българска библиотека „Христо Ботев“, намират се седалища на различни организации на местните българи, една от които
е „Научното дружество на българистите в Република Молдова“.
Изучаването на майчин (роден) език е един от водещите приоритети на образователната политика на Република Молдова. Отбелязват
се два аспекта: национално училище (с майчин език на обучение) и

160

Съвременно състояние на обучението по български език

училище с държавен език на обучение (молдовски), където майчиният
език е един от предметите в учебната програма. Разликата е в броя на
часовете, който е по-голям в училищата с майчин език на обучение.
Изборът между двата варианта принадлежи на учениците и техните
родители. Върху него обаче влияят стереотипи, които съхраняват в съзнанието на бесарабските българи приоритетната роля на руския език
като основен във всекидневното общуване. Така проблемът за избора
е не само етнопсихологически, но и социален. Стабилизираща роля в
това отношение имат не само традицията, но и образът на съвременна
България, с който се свързват очакванията за личен просперитет (Демирева 2018: 26).
Учениците в молдовските училища с руски език на обучение според държавната учебна програма (наречена Курикулум) се стремят да
овладеят четири езика (румънски, руски, роден (украински, гагаузки,
български) и чужд (английски, френски, немски). Българите в Молдова, в съответствие със законодателството имат възможност да изучават
майчиния си език. Главната цел на родноезиковото обучение в Република Молдова, която трябва да се преследва, е овладяването на комуникативна компетентност по роден език в условията на многоезичие
като необходима предпоставка за общуване във всички сфери на човешката дейност.
Продуктивна е идеята, че ситуацията на многоезичие в Република
Молдова изисква по-дълбоко проучване на езиковите системи, на лингвистичните явления и на граматическите феномени, които влияят на
речевото поведение на ученика. Независимо от това курикулумът построява своята концепция върху съществуващите вече научни изследвания. В съответствие с казаното предметният курикулум обосновава
основните принципи на родноезиковото образование:
1. отчитане на езиковата и на социокултурната интерференция;
2. използване на диалектен вариант на българския език като основа за овладяване на книжовна норма;
3. частично прилагане на методи и похвати, характерни за чуждоезиковото обучение в условията на билингвизъм;
4. развиване и формиране на комуникативната компетентност и
типологизирането на уроците;
5. съпоставка на творби от българската, молдовската и руската литература с цел идентифициране и разбиране на „другия“ (Демирева
2018: 27–28).
В условията на многоезичие езиковата ситуация в Република Молдова позволява на етническите българи да изучават своя роден (български) език едновременно с други езици по разработените държавни
програми (курикулуми). Курикулумът по български език за обучение
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на учениците, принадлежащи към българския етнос в Молдова, има
статут на организационно-методически документ, който е разработен в съответствие със стандартите за предмета. Новата концепция на
обучението по български език се базира върху комуникативно-дейностния подход при изучаване на родния език. Стратегическа задача за развитието на качествено училищно образование днес е да се модернизира
учебното съдържание на равнището на достиженията на съвременната
наука, на съвременните методи и похвати на обучение и да се достигне
по-добро качество на преподаване.
Докато по-рано родният език се възприема като част от опозицията свой – чужд и като защита на своя етнос, то в реалния свят, когато
обективно се усложнява структурата на личностната идентичност и се
поставя проблемът за съдържателното осмисляне, родният език и родната култура са необходима основа за развитието на личността в многоезична среда.
През 2016 г. (на 4 и 5 ноември) в Република Молдова беше отбелязана тридесетата годишнина от началото на изучаването на българския
език в училищата с компактно българско население.
Образователният процес по български език и литература в учебните заведения на Република Молдова се осъществява в съответствие с
изискванията на курикулумите за 1.–4., 5.–9. и 10.–12. клас. В 28 училища български език и литература изучават 5349 ученици. Едно от тези
училища е Теоретичен лицей (ТЛ) „Васил Левски“ в гр. Кишинев, наречен преди десет години „Училище за българските деца“.
Мнозина историци представят ТЛ „Васил Левски“ като „въплъщение на традициите на българското образование“. Целта на тази образователна институция е възстановяване и продължаване на изучаването на българския език и връщане към историческите корени на българската общност. Обучението в лицея винаги съчетаваше и съчетава
традиция с иновация – отвореност към днешния ден и отправен поглед
напред – към обединена Европа и глобализиращия се свят.
Лицеят е утвърден като образователен и духовен център на българщината, в който се обучават деца не само от града, но и от другите
райони на страната. Езиковата личност на ученика, постъпващ в лицея,
е разнообразна. Постъпват и учат деца, които владеят български език в
диалектната му форма (интуитивно владеене на езика), и такива, които
общуват изключително на руски език. При тези обстоятелства на учителя по български език ще му се наложи да адаптира методи, характерни за чуждоезиковото обучение.
Учениците на ТЛ „Васил Левски“ винаги с голямо желание изучават езика на своите прадеди и се стремят да получат висше образование
в прародината. За изминалите двадесет и три години половината от за-

162

Съвременно състояние на обучението по български език

вършилите лицея випускници, тоест около 260 ученици, успешно продължават своето образование във висши учебни заведения в България.
Извънкласните форми на обучение в кишиневския лицей заемат
особено място в съхраняването на българското културно наследство.
Ще изброим основните национални, официални и традиционни празници, отбелязвани от учениците в лицея:
● 1 септември – Първи звънец;
● 6 септември – Съединението на Княжество България с Източна
Румелия;
● 22 септември – Ден на независимостта на България;
● 5 октомври – Международен ден на учителя;
● 19 октомври – Ден на лицеиста;
● 29 октомври – Ден на бесарабските българи;
● 1 ноември – Ден на народните будители и празник на училището;
● 24 и 25 декември – Бъдни вечер и Рождество Христово;
● 19 февруари – годишнина от обесването на Васил Левски;
● 1 март – Мерцишор и Баба Марта;
● 3 март – Ден на освобождението на България;
● 8 март – Международен ден на жената;
● Лазаровден;
● Великден;
● 9 май – Ден на Европа, Ден на победата;
● 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост;
● 31 май – Последен звънец.
Всеки един от тези празници е свързан с историята на България, с
Молдова или с културно-историческото наследство на двете държави.
Честванията на тези празнични дни в лицея са много популярни сред
учениците. Преподавателите се стараят да предоставят възможност на
децата, които изучават български език като чужд, да използват вече усвоената комуникативна компетентност пред училищната публика.
Друга форма в областта на езикознанието и литературознанието е
провеждането на републиканската олимпиада по български език и литература в Република Молдова. Традиционното състезание, организирано ежегодно в Кишинев, е насочено към постигане на няколко цели:
стимулиране на повишен интерес у учениците към българския език и
литература; развиване на интелектуалния и на творческия потенциал
на децата; създаване на атмосфера за комуникация между участниците
от различни райони на страната. За лицея „Васил Левски“ активното
участие в републиканската олимпиада по български език и литература
винаги е било един от приоритетите за педагогическия и за ученическия колектив. Сред участниците и победителите на олимпиадата ви-
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наги има представители от лицея.
Важно е да се отбележи, че ТЛ „Васил Левски“ като образователна
институция има свой принос за организацията и провеждането на републиканските олимпиади през целия 25-годишен период от нейното
създаване през 1996 г.
Лицеят избра пътя на полилингвизма и със стремежа си да отговори на предизвикателствата на времето, утвърждавайки учебния план, в
който изучаването на четирите езика (български, румънски/молдовски,
руски и английски) е приоритет. Идеята за многоезично и интеркултурно взаимодействие чрез изучаването на няколко езика в никакъв случай
не противоречи на изискването те да бъдат добре овладявани.
По-нататък ще разгледаме днешното състояние на преподаването
по български език в ТЛ „Васил Левски“ и ще потърсим отговори на въпросите: „Българският език в тази многоезична среда за „кишиневските
българчета“ е роден ли е, или чужд? Колко деца са българи по народност? Колко деца интуитивно използват езика във всекидневието?“ и т.н.
В момента в лицея се обучават 327 ученици в 17 паралелки (от 1.
до 12. клас), а за най-малките деца работи подготвителна група. Според подробното проучване на статистическите данни през текущата
2021/2022 учебна година в гимназиалното и в лицейското звено се обучават 175 ученици, от тях 84 са българи по произход (двамата родители
или поне единият е българин). Останалите 91 ученици са от молдовски,
руски, украински, гагаузки произход. Тези деца са обединени от общото
желание да учат български език в заобикалящата ги многоезична среда,
да почитат и да знаят миналото на своите предци, да не забравят българските си корени и винаги да имат възможност да продължат образованието си в своята прародина – България.
Да се върнем към сложната езикова ситуация в ТЛ „Васил Левски“.
Наричаме я сложна, защото учениците се намират в полилингвална и
интеркултурна образователна среда с изучаване и обучение на четири
езика: държавния – молдовски/румънски, български, руски и английски.
За много ученици от лицея българският език не е роден, а се преподава
като роден. Само за една част от децата българският език е майчин, а за
другата част той е първи/втори/трети чужд.
В новите молдовски учебни програми по български език и литература от 2020 г. за първи път авторите говорят за българския език в чуждоезикова среда, цитираме: „...за някои ученици, живеещи в града, където
основният език на общуване е румънски или руски, българският език
се изучава в неродна езикова среда. Задачата е да се постигне образователен минимум, разбиран като система от знания за езика, комуникативноречеви умения…“. Във връзка с тази особеност новият курикулум
по български език в лицейските класове не улеснява лингвистичната информация. Ще отбележим някои специфични очаквани компетенции7

164

Съвременно състояние на обучението по български език

отразени в Курикулума по български език, характерни за учениците от
11. клас:
– демонстрира лична езикова и културна идентичност в европейския глобален контекст, като проявява цялостност на личността си и
достойнство, емпатия и откритост в полилингвалния и мултикултурния
свят;
– съотнася речевата ситуация с дискурса в лична, ученическа и публична комуникация, като проявява конструктивно отношение и добронамереност;
– създава собствени устни и писмени текстове от различен тип на
различни информационни носители, като прилага книжовните норми
на българския език (граматически, лексически, стилистични) и демонстрира езикова увереност, самостоятелност и оригиналност, и др. (Национален курикулум по български език и литература (5.–9. клас): 21–23).
От представените специфични компетенции, които трябва да усвои лицеистът в края на 11. клас, може да се констатира, че ученикът,
невладеещ български език, няма да ЗНАЕ КАК да демонстрира съответните знания. Говори се за високите изисквания на Курикулума по български език, за сложното учебно съдържание, като се има предвид, че
за някои ученици българският език се осъществява в неродна езикова
среда.
Описваният живот на едно сравнително малко училище, което се
намира далеч от своята прародина, показва важна негова мисия – да бъде
културно-образователен и духовен център, който съхранява българския
език и литература, традиции и обичаи в Кишинев. Преди всичко трябва
да отбележим в социокултурен и в психолого-педагогически аспект профила на ученика на ТЛ „Васил Левски“, който изучава учебния предмет
български език в неродна езикова среда. За тези ученици българският език
е втори майчин (роден), първи, втори или трети чужд. И затова според
нашите наблюдения е необходима нова разработена концепция за обучението по български език като чужд, теоретично обоснована и добре
осмислена чрез социокултурните и психопедагогичните особености на
образователната многоезична среда в Република Молдова.
В условията на многоезично обкръжение и поликултурно училище
с основен език на преподаване руски каквото училище е ТЛ „Васил Левски“, се извеждат няколко основни положения и предложения:
● Основна цел на съвременното обучение по български език в условията на многоезичие е развиване на комуникативната компетентност на
учениците. Комуникативната компетентност представлява интегрирана
съвкупност от знания, умения, навици и ценностни отношения, които
осигуряват на личността речево поведение, отговарящо както на обществените очаквания, така и на индивидуалните потребности и интереси на
ученика (Димитрова 2019: 201).
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● Съвременното обучение по роден език в Молдова се определя от
социалната поръчка и се основава на комуникативно-дейностния подход. Основната задача на Курикулума по български език и литература
е да се повиши функционалността на образованието.
● Изучаването на български език в ТЛ „Васил Левски“ в гр. Кишинев за една част от учениците се осъществява в неродна езикова среда.
При тези обстоятелства е необходима единна методическа система за
реализация на обучението по български език на учениците в чужбина.
Разбира се, не може да се очакват нови учебни програми по български език и литература в Молдова, отчитащи спецификата на обучение
на ученици, за които българският език е чужд (първи, втори, трети…),
но може да се вземе друго направление, като например разработка на
приложения (варианти) към действащите програми днес.
● Съдържанието на учебниците и Курикулумът по български
език и литература за учениците, които изучават родния език като чужд,
трябва да се адаптират с чуждоезиковото образование и да бъдат съобразени с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР).
● Резултатността на комуникативната компетентност на учениците от обучението по български език в многоезична среда зависи в
най-голяма степен от подготовката на учителите за работа в тези условия. Бесарабските учители по български език и литература, за да адаптират методите на преподаване на езика като чужд с цел да подобрят
качеството на образованието, се нуждаят от специализирана подготовка за преодоляване на комуникационната бариера между отделните
етнически общности; за организиране на учебен процес съобразно спецификата на езиковата и на социокултурната среда, в която живеят и
учат учениците (Георгиева 2004: 142).
БЕЛЕЖКИ

За народните етноси, които са малцинства в рамките на една или друга
държава, проблемите, свързани с образованието, с ролята и мястото на родния език в учебно-възпитателния процес, са жизненоважни. Именно затова в
края на 1980 и началото на 1990 г. националните елити на най-многочислените
етнически общини в Република Молдова поставиха въпроса за възраждането
на родния език и създаване на необходимите условия за неговото изучаване и
функциониране, виж статията на Татяна Стоянова „Полилингвизмът – повеля на времето“ в книгата „Българският лицей в Кишинев“, 2011: 156.
2
(1) Държавният език на Република Молдова е молдовски, който функционира въз основа на латинската писменост. (2) Държавата признава и защитава правото да се съхранява, развива и управлява руски език и други езици,
използвани на територията на страната. (3) Държавата насърчава изучаването
на езици за международна комуникация, виж Конституцията (или върховен
закон) на Република Молдова, Чл. 13. Държавен език, функциониране на други езици, публикувано: 29.03.2016 г. в Monitorul Oficial Nr. 78.
1
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Тук се проследява процесът на последователно използване на два езика
(руски и български) и се нарича билингвизъм, а човекът, който ги използва
– билингва. Очевидно е, че българите в Молдова са под влияние на вида билингвизъм, който се появи при използването на местния език (български, съхранил своята архаичност и граматични особености) и руски и/или молдовски
език.
4
Триезичието е характерно за българите в Молдова, живеещи в централната част на страната. В южната част, където живеят повече българи, само една
част от тях гледат телевизия на държавния език, причината е слабо познаване
или непознаване на държавния (румънския) език и затова избират руска телевизия като основен източник на информация.
5
По мнение на руския езиковед Виктор Розенцвейг интерференцията
трябва да се разглежда като „аксиома“ при наличието на двуезичие (Розенцвейг
1963: 64). В тези условия българският език се употребява в устна форма, защото
няма реални комуникативни ситуации, налагащи използването му в писмена
форма.
6
Българското средно общообразователно училище в град Кишинев е
създадено с Постановление № 463 от 28 август 1996 г. на Правителството на
Република Молдова. След една година училището избира за свой патрон
Апостола на свободата Васил Левски, а през 2003 г. официално е преобразувано
в Български теоретичен лицей „Васил Левски“ (Алманах, брой IX, 2018: 487).
През 2020–2021 учебна година Българският теоретичен лицей (БТЛ) „Васил
Левски“ преминава в Теоретичен лицей (ТЛ) „Васил Левски“.
3
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БЪЛГАРСКОТО ТЪКАННО НАСЛЕДСТВО
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО – СРЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ
НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Анна Павлова
The Bulgarian Weaving Heritage in Fine Arts
Education –A Tool for the Development of Key Competencies
Anna Pavlova
Abstract: The report showcases an already realized practice in fine arts education,
as well as the way in which examples from the Bulgarian non-material cultural heritage
contribute to the development of key competencies for the 21st century with a focus on
cultural awareness and creativity. The use of heritage in pedagogical practice, in particular
the richness of Bulgarian weaving, rests on the state education requirements for decorative
composition and design. The suggested ideas point to opportunities for integrating new
technologies into education, and to the use of digital collections of museum artwork, online
resources and the preserved weaving heritage in the families of students.
Keywords: fine arts education; non-material cultural heritage.

Живеем във време, в което образованието на 21. век е изправено
пред предизвикателства, изискващи преминаване от обучение към учене, от знания към умения, от предметноориентирани към компетентностноориентирани подходи. Търсенето на подходящи знания, умения
и нагласи се променя. За да се справят с динамичните промени, учениците трябва да притежават набор от ключови компетентности, включително езикова грамотност, математически познания, компетентност
в областта на цифровите технологии. Критичното мислене, креативността, културната осъзнатост, способността за работа в екип и способността за изразяване чрез творчество са еднакво важни за устойчивото
кариерно развитие и заявената активна гражданска позиция. Образованието и обучението играят решаваща роля за развитието на тези
компетентности у младите хора. Учителите имат задачата да реализират промяната, като насочват съдържанието на обучението по различните учебни предмети към ключовите компетентности чрез промяна
на методите и подходите в класната стая, чрез промяна на отношението към училището и главно чрез насърчаване на мотивацията за учене у
учениците. В тази връзка от изключително значение е отношението на
образованието към наследството, неговото опознаване и съхраняване,
формирането на гражданска и естетическа позиция на младото поколение към фондовете на паметта, на наследството. (Препоръка на Съвета на Европа 2018: pass).
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Докладът представя реализирана практика в обучението по изобразително изкуство на ученици от 6. и 7. клас от СУ „Емилиян Станев“
– Велико Търново. Нейната реализация стана възможна благодарение
на работата на СУ „Емилиян Станев“ (Велико Търново) по проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“. В него училището си партнира с Регионалния исторически музей – Велико Търново
и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а финансирането по проекта е осигурено от Фондация „Америка за България. Споделената идея за работа
с учениците в учебен час, в който се учи чрез правене, цели да насочи вниманието към повишаване на мотивацията на обучаемите чрез
изследване на орнаменталното разнообразие на типични за България
тъкани. Технологията поставя акцент върху наследството като образователна парадигма. Показва начин, по който са използвани образци от
българското нематериално културно наследство за развиване на ключови компетентности на 21. век с акцент върху културната осъзнатост и
изява чрез творчество.
Образователните дейности в обучението по изобразително изкуство, които фокусират вниманието на учениците върху българското
тъканно наследство, са свързани с определени теми от учебното съдържание. Те имат междупредметен характер и са насочени към придобиване на ключови компетентности, важни за личностното развитие на
учениците. Работата с образци от българското нематериално културно наследство цели да развие чрез различни изобразителни дейности
следните компетентности:
● компетентност в областта на българския език – ученикът описва
наблюдавани произведения на декоративното и на приложното изкуство (тъканно наследство);
● математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и технологиите – използване на геометрични фигури при създаване на визуални образи и знаци и при създаване на художествени проекти;
● дигитална компетентност – ученикът прилага компютърни програми за проучване, обработване и ползване на информация за изкуството и наследството; използва интернет като информационен източник и информационните системи за виртуални посещения на галерии
и музеи;
● умения за учене – самостоятелна работа на ученика за изпълнение на поставени задачи, свързани с проучване и интерпретиране на
образци на художествено наследство със средствата на изобразителното изкуство;
● културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – развиване на познания за декоративно-приложно изкуство и образци на тъканното наследство; формиране на художествена култура
при възприемане на произведения на изкуството, в това число, и на

170

Българското тъканно наследство

произведения на тъкачеството в музеи, галерии, частни сбирки; участие в културни ситуации с изобразителна дейност – индивидуална и
колективна.
Подходящи теми от учебното съдържание в 6. и 7. клас, в които като проучване, изобразителна дейност и експеримент могат да
се включат нагледни примери за котленски и чипровски килими, за
текстилни и тъкачни техники (плъст, тъкане на вертикален и на хоризонтален стан, тъкане на кори и др.), са:
● „Видове декоративно приложно изкуство“, „Изразни средства
в декоративно-приложните изкуства“ и „Композиция в декоративно-приложните изкуства“ в 6. клас; (Учебна програма…, 6. клас.);
● „Видове дизайн“, „Композиция и изразни средства в дизайна“ в
7. клас. (Учебна програма…, 7. клас.);
Методите и похватите, които се използват в уроците, са в съответствие с психологическото и физическото развитие на учениците от
прогимназиален етап – традиционни и интерактивни: разказ, беседа,
съобщения, онагледяване, демонстрация на учебната дъска, индивидуални и групови корекции, дидактически упражнения, проучване, експеримент и др.
В специално подбрани съобщения и чрез онагледяване се дава информация относно ценността на българското тъканно наследство:
● ръчно тъкани килими от гр. Чипровци, които са вписани през
2014 г. в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО като образци от България (Вписани
в списъка на ЮНЕСКО елементи…, pass);
● котленските килими като техника и орнаментика; разликата в
техниката на изпълнение с тези от Чипровци;
● изработването на плъстени подови постелки;
● черги и тъкани престилки;
● колани, изтъкани на кори;
● композиция, орнаментални мотиви и цветове;
● багренето като процес и получаването на различни цветове;
● символика на орнаментите в тъканите, свързвани с вярвания,
словесни формули и ритуални практики.
Учениците научават, че килимарството е дълбоко залегнало в
социалния и културния живот на българското население в миналото.
Чрез кратки видеоресурси, почерпени от интернет, или в разработени
от учителя презентации на учениците се показват различни техники на
тъкане и плъст (Херцег 1988: 36–51).
Учениците се запознават с техниката за тъкане на вертикален и на
хоризонтален стан, които се използват за изработване на различни по
предназначение тъкани: килими, различни постелъчни тъкани; аксесоари към народната носия – колани, престилки, забрадки.
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Те обогатяват знанията си за уменията, които се предават от майка и баба на дъщеря и внучка, от поколение на поколение.
Представената педагогическа практика има конкретни цели, които са определени от учебната програма по изобразително изкуство за
съответния клас (Учебна програма…, 6.–7. клас.) (вж. Таблица 1.).
Таблица 1. Цели на педагогическата практика
Клас

Образователни цели

Възпитателни цели

6.

Формиране на нови понятия като
декоративно-приложни изкуства.
Разбиране на принадлежността
на тъканното наследство към семейството на декоративно-приложните
изкуства.
Познаване на особеностите на изразните средства в декоративно-приложните изкуства – ритъм, симетрия, асиметрия, контраст и прилагане, за изпълнение на декоративни
задачи.
Разбиране и използване на стилизацията като художествен прийом в
изобразителната дейност.

Изразяване на мнение и отношение за ролята на декоративно-приложните изкуства и художествените занаяти за съхраняване
на националната културна идентичност.
Съхраняване в паметта на образ
ци от нематериалното културно
наследство, в това число и тъканни
образци.

7.

Получаване на познания за видове дизайн и тяхното приложение:
графичен дизайн, интериорен дизайн, дизайн на облеклото, рекламен
дизайн, предметен, уеб дизайн и др.
Създаване на проекти за различен
вид дизайн, като се ползват мотиви
от българското тъканно наследство.
Използване на дигиталните технологии за възприемане на изкуството и за творческа дейност.

Формиране на естетическо отношение към тъканното наследство.
Оценяване на влиянието на изразните средства върху емоционално-естетическото въздействие на
творбата.
Разбиране на ценността на тъканното богатство.
Изразяване на идеи и преживявания чрез средства и на декоративно-приложните изкуства и
дизайна.

В прогимназиалния етап обучението по изобразително изкуство
е насочено към изграждане на естетически критерии за оценка на обекти от действителността и произведения на изкуството.
Преподаването се основава на разбирането, че най-лесно се учи
чрез опита през емоцията. Създаденото от предците наследство винаги се възприема чрез емоцията и чувствата. Според Павлина Митрева декоративните тъкани пораждат определени чувства и настроения,
свързани с идеалите на човека, с неговите представи за естетично съвършена среда (Митрева 1988: 5). Това е валидно за учениците във висока степен. Ето защо в уроците по изобразително изкуство задачата на
учителя да създаде подходяща емоционална настройка е от изключително значение. Принадлежността към определена етническа или народностна група не оставя безразличен нито един член на обществото.
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Това обстоятелство улеснява включването на образци от народните художествени занаяти и произведения на приложно-декоративните изкуства като полезен и ценен извор на познание. Закодираните символи
и знаци в орнаментиката на българските тъкани се възприемат като
интелектуална банка, завещана от предците ни, от която днес можем
да черпим мъдрост, да се учим на красота и хармония.
Дадената в часовете по изобразително изкуство информация за
значението на втъкания в цвят знак или символ върху постелъчните
тъкани – чипровски и котленски килими, постелъчни тъкани в техниката плъст, въздейства емоционално на учениците, стимулира ги към
издирваческа и творческа дейност, благоприятства процеса на ученето.
Емоционално подготвени, те с желание работят по теми, свързани с
декоративна композиция, създават отворени, затворени, фризови композиции, разработват проекти за дизайн и прилагат различни композиционни принципи. Направената по-долу систематизация на част от
орнаментите в тъканите включва онези, които са се превърнали в символи, поради което е важно учениците да ги познават и да разбират
тяхното значение (Чипровски килими…pass):
Визуализация

КАНАТИЦА

Информация за учениците

Символизира безкрайност, щас
тие, благоденствие и вечен живот.
Предпазва от зли сили и негативни
влияния. В България наименованието „Канатица“ може да се преведе
като „Криле“. Канатицата се нарича
за семейство. Свързва се със съюза
между мъжкото и женското начало.
Свързването на върховете на двата
триъгълника създава поколението.
ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
Визуализация
Информация за учениците
Символ на живота, дълголетието,
силата, могъществото. Има значение за начало, развитие и просперитет, връзка на земното и небесното.
Свързва се с мъдростта и духовното
израстване. Символ на трите свята
– небесния (короната му), средния
– стволът (на хората), и подземния –
корените.
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Визуализация

ЛОЗНИЦАТА

Информация за учениците

Символ на „небесния рай“, на
безсмъртието и вечността. Пожелание за плодородие. Носи идеята
за красота в живота и непрекъснато развитие и обновление. Представя идея за младост.

КОСТЕНУРКАТА
Визуализация

Информация за учениците

Символ на дълголетието, постоянството, мъдростта и търпението.
Костенурката поддържа космическия ред. Предпазва от раздори,
караници и огън. Означава сплотеност и успех.

Концептуална основа за прилагане на наследството, свързано
с българското тъканно богатство в педагогическата практика, са заложените в държавните образователни изисквания цели, отнасящи се
до декоративна композиция и дизайн. Обучението по изобразително
изкуство в прогимназиалния етап е насочено към компетенции, които
имат опори в постиженията на националната художествена култура.
Опирайки се на индивидуалния опит и творческия потенциал, учениците имат възможност за изразяване на идеи и преживявания чрез
средствата на изобразителните, в частност на декоративно-приложните изкуства.
Съобразно предвидените в учебната програма по изобразително изкуство очаквани резултати по класове с фокус приложно-декоративните изкуства по време на уроците учителят може да възложи на
учениците различни задачи, изискващи изследване и интерпретиране
на орнаменти от различни тъкани, например котленски и чипровски
килими. В Таблица 2. са систематизирани възможностите за изобразителна дейност по поставени задачи, свързани с различни области на
компетентност.
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Таблица 2. Области на компетентност
– водещи знания, умения и отношения
Област на
компетентност

Изкуство
и общество

Водещи по темата знания, умения и отношения
6. клас

7. клас

Познава и разграничава основни видове декоративно-приложни изкуства
и традиционни и нетрадиционни декоративно-приложни жанрови форми.
Интерпретира текстове за изкуството, като използва основни термини и
понятия.

Разбира приложението на
изобразителното изкуство в
областта на облеклото, модата и бита.
Интерпретира и тълкува
произведения на изкуството.

Разпознава и разграниПланира и организира
чава видове декоративна
работата по зададена задача
Изобразителни композиция.
или проект.
дейности
Разработва проекти за
Прилага основни компоразлични видове декоразиционни принципи.
тивна композиция.
Използва възможностите на дигиталните технологии за възприемане на
Визуална култура изкуството.
и електронни
Създава художествени
медии
изображения чрез компютърна програма, като
прилага различни инструменти.

Организира информация
за изкуството чрез дигитални
средства.
Използва нови форми за
възприемане, гледане и анализиране на изкуството чрез
дигитални технологии.

В хода на две последователни учебни години в часовете по изобразително изкуство са реализирани серия от дидактически задачи,
свързани с развиване на ключови компетентности на учениците, които
имат опори в педагогиката на наследството.
Изобразителни задачи за 6. клас
Задача 1. Плъст. Учениците усвояват знания за техниката на
плъстене. Благодарение на уникалното качество на вълнените влакна
да се сплъстяват чрез процес, наречен плъстене, като краен резултат се
получава здраво изделие, познато още като филц. Урокът се онагледява с изделия в техниката плъст (шал, декоративни брошки и накити от
филц) и кратък видеоматериал.
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Материали за изобразителна дейност: креп хартия в различни
цветове, лепило С 200, ножица, найлонов плик във формат А4.
Изобразителна задача: Всеки ученик с креп хартия, която нарязва и накъсва, създава проект за изпълнение в техниката плъст. Учениците проектират нефигурална асиметрична композиция, като залепят
отделни нарязани или накъсани парчета от креп хартията върху найлонова подложка. Самостоятелно подбират цветовете. Прилагат умения
за композиране и комбиниране.
Време за работа: 2 учебни часа.
Краен продукт: след като се изчака 24 часа, за да изсъхне лепилото, работата на учениците се отлепя внимателно от найлоновата подложка. Получават се изключително богати като цвят проекти, които
имитират акварелните преливания на оригиналната техника на плъстене.

Фиг. 1. Килим

Фиг. 2. Риба

Задача 2. Работа с експонати, представящи елементи от традиционната българска женска носия, чрез виртуална разходка в музея
„Сарафкина къща“, секция „Престилки и колани“.
По време на урока учениците имат възможност да ползват дигитализираната музейна експозиция, създадена по проект „Педагогика
на наследството“ (Стойчева и др. 2021: pass). Всеки от обучаемите получава очила за виртуална реалност. Това определено стимулира активното участие и повишава емоционалния градус. Учителят предварително раздава на учениците работен лист със задачи, насочени към
изследване на образци на наследството по определен алгоритъм. Тяхното последователно решаване провокира подрастващите към идеи за
самостоятелно творческо представяне
Учениците проучват съпътстващата информация за един от експонатите във витрината с тъкани престилки и колани. Те отговарят на
въпроси, свързани с техника на изпълнение на престилките и коланите, в които авторът – народният майстор занаятчия, преработва образи
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от природата. Припомнят си същността на стилизацията като процес.
Описват декоративните мотиви в изделията на майсторите тъкачи. Посочват принципи на декоративната композиция, които са използвани
при създаването на тъканите.
Материали за изобразителна дейност: картон с формат 50/70
см, материали по избор – флумастери, цветни моливи, маслени и сухи
пастели, акварелни или темперни бои, четки.
За предложените три варианта на изобразителна дейност на учениците е предоставена възможност проектът за декоративната композиция да се изпълни с цветове по избор – с цветни материали или
подходящи инструменти на компютърна програма Paint или на друга
програма по избор.
Вариант 1. Време за работа: 2 учебни часа.
Изобразителна задача: От учениците се изисква да изберат експонат от витрината с престилки и колани и да скицират декоративен
мотив от избрана тъкан. След този процес на проучване създават фризова композиция, като ползват проучения в рисунка декоративен мотив. Прилагат принципа на симетрията.
Вариант 2. В работния лист са предложен и текст и линк към кратък видеоматериал за запознаване с техниката на тъкане на кори.
Време за работа: 4 учебни часа.
Изобразителна задача: Учениците създават проект за колан.
Прилагат знания за фризова декоративна композиция, като използват
геометрични мотиви. Изисква се да редуват мотивите последователно
и да използват принципите на симетрията, ритъма и контраста.

Фиг. 3. Мотив за престилка

Фиг. 4. Мотив за колан

Вариант 3. В работния лист учениците затвърждават знанията си
за видове декоративна композиция.
Време за работа: 4 учебни часа.
Изобразителна задача: След запознаване с експонати на народните занаяти учениците трябва да създадат проект, в който да използват затворена декоративна композиция във формата на квадрат. Използват растителен мотив и принципа на асиметрията.
Краен продукт: Създадени са проекти на различни по вид декоративни композиции: затворени, отворени, фризови. Показани са
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познания и умения за прилагане на принципите на декоративното рисуване и хармонично комбиниране на цветовете.

Фиг. 5. Проучен
мотив

Фиг. 6. Асиметрия

Фиг. 7. Работа с Paint

Изобразителни задачи за 7. клас
Задача 1. Изследване на типични орнаменти от тъканното наследство – котленски и чипровски килими. Графичен дизайн.
Урокът е онагледен с презентация за орнаменталното богатство
на българските тъкани. Показани и коментирани са оформлението на
книги, списания, учебници и др. На учениците е дадена информация
за значението на символите и цветовете, използвани в тъканите орнаменти. Целта е те да разберат, че символите, приложени в тъканните
композиции, се превръщат в своеобразен код, наричане за благополучие, благоденствие и закрила. Това е начинът на българите чрез произведенията на декоративното и приложното изкуство да втъкат своите
пожелания и представи за бъдещето на семейството и рода. Изложението на учителя в тази посока цели емоционално преживяване и въздействие и насочва учениците към използване на подходящи символи
и цветове в техните проекти.
Материали за изобразителна дейност: картон с формат 50/70
см, материали по избор – флумастери, цветни моливи, маслени и сухи
пастели, акварелни или темперни бои, четки, чертожни материали. По
желание могат да се ползват и инструментите на компютърна програма.
Изобразителна задача: От позицията на графични дизайнери
учениците трябва да създадат проект за страница на книга – да комбинират орнамент и текст. Целта е всеки да създаде страница от албум,
който проучва мотиви от котленските и чипровските килими. Дадена е
възможност да използват по избор предварително подготвена квадратна мрежа или рисунка със свободна ръка за създаване на проекта.
Време за работа: 2 учебни часа.
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Краен продукт: В изобразителния проект след задълбочено проучване на един мотив/орнамент от тъканното наследство учениците
използват придобитите знания и умения за създаване на декоративна
композиция; използват по желание интерактивни модели и компютърни умения; прилагат дигитални компетенции и изобразителни
умения; използват геометрични форми и модулни мрежи. Те създават
проекти на страница от книга с орнаменти, образи и знаци от българската национална символика, като прилагат знанията си за символиката на цветовете от българската орнаментика и създават цветова хармония за емоционално въздействие.
В коментар след урока учениците споделят, че са емоционално
обвързани с

Фиг. 8. Мотиви от тъкан

Фиг. 9. Чипровски мотиви

Задача 2. Използване на орнамент в проект за дизайн. Работа с
образци на наследството.
Материали за изобразителна дейност: картон с формат 50/70
см, материали по избор – флумастери, цветни моливи, маслени и сухи
пастели, акварелни или темперни бои, четки, чертожни материали. По
желание могат да ползват и инструментите на компютърна програма.
Изобразителна задача: От учениците се изисква да използват
проучения от тях орнамент от Задача 1. и да го приложат в проект за
дизайн в различни сфери: предметен дизайн, графичен дизайн, дизайн
на автомобили, моден дизайн и др.
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Време за работа: 2 учебни часа.
Краен продукт: Създадени са проекти в сферата на предметния
дизайн, модния дизайн, дизайна на спортни обувки, дизайна на бижута и др.

Фиг. 10. Дизайн на спортна обувка

Фиг. 11. Моден дизайн

Чрез тази своеобразна програма, която се преплита с учебната
програма по изобразително изкуство, се интегрира педагогиката на
наследството в обучението на младите хора. Учениците са въвлечени
в магията на българското народно творчество и техният интерес е насочен към народните художествени занаяти. Те са получили знания за
символите и знаците в тъканното наследство и са изградили умения за
използването им в различни сфери на живота. Прецизното изпълнение на художествените проекти остава на втори план, приоритет е да
се работи за изграждане на емоционално и критично отношение към
българското тъканно наследство и разбиране, че то е част от културната
памет на народа ни.
В резултат на интегриране на наследството в обучението по изобразително изкуство учениците създават за себе си емоционален и мисловен музей на културната памет, в който съхраняват образци, символи и знаци от нематериалното културно наследство на България. Формира се и отношение към съхраненото от семействата наследство на
народното приложно изкуство и занаяти.
В този необичаен образен музей на паметта учениците съхраняват красотата и втъканата орнаментика, символиката на декоративните
образи и цветове в българското тъканно наследство, характерните тъканни техники.
Теоретичните знания и придобитите умения от изобразителната
дейност на учениците могат да се приложат на практика за изпълнение
в текстилен материал. Предложените идеи насочват към възможности за интегриране на нови технологии в обучението по изобразително
изкуство, използване на дигитализирани музейни сбирки, интернет
ресурси и съхранено тъканно наследство в музеи и семействата на ученици.
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ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ НА ВЕЗБАТА
В ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
Пролетка Петрова
Aesthetics and Function of the Pattern
in Literature and Visual Arts
Proletka Petrova
Abstract: The embroidery is a national symbol and identity code. It is also
part of the national literature, fine arts and culture. This study traces the function
of the embroidery in Bulgarian literature, as well as the relationship with the ornaments depicted on the pages of the first handwritten books and on the clothes painted on frescoes and paintings by Bulgarian artists. All this is conveyed as knowledge of inheritance through an interdisciplinary lesson to 6th-grade students.
son.

Keywords: embroidery; literature; art; inheritance; interdisciplinary; les-

Естетиката и функцията на везбата1 заемат съществено място в
българската култура. Шевицата характеризира българската идентичност и българския бит. Произходът ѝ е тясно свързан с древните вярвания на българския народ. Те не са характерни единствено за българите, но са се съхранили в българската везбена традиция. Везбените
орнаменти са отражение на народната битова култура и представят в
първичния си вид символични фигури. Везмото е и дълбоко свързано с
личния живот, особено при младите. Един от най-честите подаръци за
бъдещия избраник е везаната от момата риза, а за нея – писана хурка.
С шевица2 се украсяват пазвата, ръкавите и полите на ризата, защото
оттам злите сили биха могли да проникнат и да навредят на жената (Георгиева 2018). Вярванията на българина също са изразявани чрез везбата. Орнаментите и символите, които използва върху своите тъкани, са
текст, чрез който разкрива своята вяра, минало и митология, смесени
с религия, фолклор и християнство. Но шевицата3 не е детайл само от
бита и вярата на селото. През 20-те години на XX век колажи от автентични шевици навлизат в домовете на градската интелигенция под
формата на покривки, възглавници, пана, дамаски. Шевицата обаче
не остава „затворена“ в своето традиционно предназначение – да бъде
просто декорация на облеклото и знак за социално-културна принадлежност на човека. Тя става част от народното творчество. Превръща се
в национален символ, в знак на българското.
Везбената орнаментика се развива успоредно с художественото
творчество. В миналото българската жена везе скришом вкъщи. Тази
усамотеност на везането е породена от миниатюрността и сложнос-
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тта на орнаментите. Така творят и писателите, и художниците. Това е
друг свят – светът на изкуството. Целият процес на създаване на смисъл
на везбата е изкуство, а българката, която го създава, е равнопоставена на останалите творци – писатели, поети, художници. Именно през
призмата на възприемането на шевицата като изкуство приемам, че
естетиката и функцията на шевицата са част от народното творчество,
което редопоставям до литературата и до изобразителното изкуство.
Проследявайки в теоретичен план развитието и връзката между везбата и останалите изкуства, в настоящия текст се стремя да откроя нейните превъплъщения като част от народното творчество и от българското наследство, от литературата и изобразителното изкуство, за да
аргументирам възможността за преподаване на естетиката на везбата
като интердисциплинарен срез на обучението по няколко училищни
дисциплини.
Представата за везбата се оформя от множеството образци, изложени в музеите, от запазени стенописи, рисунки и архивни снимки, от
народните песни и вярвания, от теренните записи на етнографи и фолклористи. Тя е важен елемент от бита на хората в миналото, защото се
изработва във всеки дом от жените и изразява характерна цикличност –
на стопанската дейност, на възпроизвеждане на социокултурния живот
на общността и индивида. Традицията на везането завещава изключително разнообразие от традиционни женски и мъжки костюми, богато
украсени с везани тъкани, обточени с гайтани или сърмени ширити.
Освен естетика везбата притежава и определени социални функции. Шевицата, извезана върху ризата, е своеобразен текст – текст, който
дава информация за човека, който я облича. Разкрива пола и възрастта
му, социалния му статус, трудовото занятие, имотното състояние.
Българката винаги е имала усет към красивото. В миналото жените сами шият дрехите си и ги украсяват с шевици и ръчно багрени
конци, влагайки не само своето виждане, но и запазвайки и предавайки
на поколенията древни мотиви. Шевицата, извезана на носията, дава
информация от коя етнографска област е жената, от кой род е и дали е
омъжена, неомъжена или вдовица. Думата ТЕКСТил показва, че платът
е тъкан от думи. При бродирането посоката на повторение на бодовете
е от ляво на дясно, което е сходно с писането в българския език. По същия начин се изписват Думи, а от тях се съставят изРЕЧения (Стоянов,
Тодорова 2019). Записването на думи (образи, символи, кодове) с игла
и конец върху бялата ленена кърпа напомня на чистия бял лист хартия,
върху който се изписват думите с мастило.
Бродирането е движение на иглата, която прокарва конеца от
долу на горе, правейки кръстчета, и повтаря многократно това движение, като сътворява образи. Това напомня за опозиционните двойки в
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литературата и фолклора – горе–долу, небесно–земно, мъжко–женско.
Конецът изпълнява функцията на мъжкото начало, което втъкава своята същност в бялата повърхност на плата. Резултатът е създаването на
образно слово.
Естетиката на везбата като част от народното творчество е дълбоко свързана с изкуството. Нейната функция освен да украсява дрехите
и да предпазва от „зли сили“ е изключително важна за съхраняването
на българските традиции, за предаването на българското наследство и
българската памет на поколенията.
И траките, и славяните, и старите българи са допринесли за формирането на особеностите на българската везба. Според Иван Коев
разпръснатите славяни в периода от VI до VII век по работилниците
на всички краища на арабския и византийския свят са допринесли за
внасянето на старинни везани и тъкани орнаменти в новите славянски
държави. Поради тази причина и до днес тези орнаменти са сходни за
целия славянски свят. Иван Коев поддържа тезата, че славяните вероятно са преки наследници на скитите, което е предпоставка да се допусне,
че са наследили и тракийско-скитския животински орнамент в изкуството. Тази традиция се пренася и утвърждава през праславянския период,
който трае почти две хилядолетия. Изследователят цитира свидетелството на гръцкия историк от V век Приск, който пише, че „... в двореца
на аварския вожд Атила славянски девици, заедно с жена му, са везали
разноцветни везма“ (Коев 1951: 24). За наследството от траките Димитър
Попов посочва, че тракийските жени приготвят облеклото от вълна и
коноп, а дрехите им са в естествения цвят на материята, но украсени с
везба и избродирани. Той споменава писаните ямурлуци – зейри, които
са орнаментирани с хоризонтални ивици. Според него е възможно флоралните мотиви, изобразявани чрез везбата, да са свързани с Великата
богиня майка и вярванията на траките (Попов 2011: 191). Културата на
старите българи се смесва с тази на славяните и траките. Според Мария Велева „названията на мотивите проговарят цялата веществена и
духовна култура на българите“ (Велева 1979: 13).
Връзката на българската везбена орнаментика с народното изкуство в съседните страни е исторически обусловена. Но същественото
е, че вземайки отвсякъде по нещо, българското творчество придобива
свой белег, свой стил, свое лице, а един от символите му е везбата. Когато започнах да се занимавам с темата, бях изключително въодушевена,
защото самата аз като жена се интересувам от естетиката на шевицата
и бродерията – като украса и като част от българския бит и култура. Но
сега бях изкушена да потърся функцията ѝ в изкуството и литературата.
Според Люба Златкова: „...върху най-ранните църковнославянски
книги, които са били ръкописи, в заглавията се виждат същите фигури
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– петел, паун, змей, и същите плетеници от ромбове и многоъгълници.
Ритмични модели на житейските, социалните, обществените цикли,
холограма4 на живота в един негов миг, знание и мисъл (за) минало и
бъдеще“ (Златкова 2016: 117). Проучванията на Аксиния Джурова също
разкриват орнаментиката и значението ѝ в старите български „писма“
(Джурова 1981). Между текста (литературата) и орнаментите има силно изразена връзка, осъществява се диалог между тях. Според изследователката разнообразието и богатството на орнаментални мотиви се
дължи на това, че за кратък период, обхванал не повече от век, в България се сменят две славянски азбуки – глаголическата и кирилската.
Глаголическата напомня източното писмо и орнаментите на шевицата,
а кирилската е по-близка до гръцкия унциал. Украсата на глаголическите ръкописи е изключително графична (Джурова 1981: 120). Графичността е характерна и за шевицата, както и за основните орнаментални мотиви – лентата, ивицата, кръгът, квадратът, ромбът, осмицата,
детелината, кръстът, палметата и слаборазвитите растителни клони.
Заглавните текстове са написани с цинобър и злато, с хубави букви в
стил „вяз“ (везано писмо). Текстът започва с много и различни по стил
заглавки – едни с гълъбови сини ленти и златни контури, други – по-богато колорирани, трети – рисувани само с червени и златни контури.
Наблюдават се плетеници в заглавките и заставките, които завършват в
горния си край с глави на орли, захапали клончета.
Този диалог между изкуствата продължава да тече много леко и
през следващите епохи. Усеща се единомислие, разбиране и толерантност между тях.
Отново Люба Златкова посочва, че „Всичко във вселената е едно
(...) ритмични модели в изкуствата носят информация за миналото и
представляват миниатюрни холограми на част от миналото, на различни епохи и стилове, на събития и човешки съдби“ (Златкова 2016:
108). Част от литературните творби са преплетени с изкуството, историята и народното творчество. Тази комбинация се открива във везбата върху одеждите на Иван Александър и семейството му, изобразени
върху страниците на Лондонското евангелие, на Калоян и Десислава,
изправени достолепно върху стенописите на Боянската църква. Ако се
разгърнат страниците на историческия роман „Време разделно“, ще се
прочете описанието, което прави Антон Дончев, на пъстрата премяна
на Елица5. Султана6 пък притихва над везбата, а синият конец, който
минава през плата, ѝ носи надежда... Халищата на Хайтов са пъстри и
топли и дават усещане за уют в студената вечер.
Изобразителното изкуство също отразява красотата на шевицата чрез облечените във везани костюми българки, изобразени върху
картините на Владимир Димитров – Майстора, Иван Мърквичка, Иван
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Милев, Димитър Казаков – Нерон и др. Шевицата се среща и в картините на художника Румен Гашаров, който често рисува везани ковьори.
Шевицата присъства като ритмичен модел не само в различни изкуства. Тя се среща като елемент в отделните пластове на учебното съдържание по различни учебни предмети. Възможността да се използва
тази пресечна зона се оказа онова предизвикателство, в отговор на което подготвих интердисциплинарен урок в VI клас.
Според типологичната характеристика на урока можем да го отнесем към категорията „обобщителен“. Реализацията бе осъществена
в час по литература след приключване на раздела „Човекът и изкуството“. За да се повиши ефективността на урока и да се постигне една от
поставените цели учениците да открият допирните точки на шевицата
с елементи от други учебни дисциплини, бяха включени и учебните
предмети история и цивилизации, изобразително изкуство, технологии и предприемачество и информационни технологии. Времетраенето на урока бе 2 часа. Едновременно преподавахме четирима учители.
Целите на урока бяха свързани с:
● изграждане на умения у учениците да откриват разликата и
връзката между бит и изкуство;
● формиране на осъзнатост у учениците за българската шевица
като неделима част от наследството на българите, на българската култура, изкуство и литература;
● изграждане на умения, свързани с четене и интерпретиране на
изображения, интердисциплинарен подход на преподаване, работа в
екип.
Използвахме предимно интерактивни методи на преподаване,
като бяха организирани дейности, които позволяваха индивидуална и
групова работа на учениците.
В началото на часа се постави проблемен въпрос, до чийто отговор учениците трябваше да достигнат в края на урока. Въпросът беше:
„Везането може ли да се нарече изкуство?“.
В уводната част на урока учениците направиха сами обобщения
относно това какво разбират от изкуство въз основа на произведенията,
които бяха изучили от раздела „Човекът и изкуството“ в часовете по
литература. След това имаха възможност да се запознаят със стихотворение на Георги Струмски, посветено на шевицата. За работата върху
текста на стихотворението предварително бе подготвен работен лист.
Учениците имаха за задача да открият епитетите, използвани в текста.
Предложената познавателна дейност бе насочена към обогатяване на
техните знания и към умението им да откриват литературни изразни
средства.
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Като следваща стъпка от урока бе направена връзка между везбата и литературата. Учениците се запознаха с особеностите на средновековните български книги, украсата и орнаментите, изобразявани
върху страниците им. От съдържанието на уроците по история и цивилизации, свързани с епохата на Българското средновековие, учениците
откриха връзка между шевицата и орнаментите, извезани върху дрехите на българските владетели, красивите цветни мозайки и рисуваната
керамика, с които са били украсени храмовете.
Използвайки метода на обърнатата класна стая, на учениците бе
поставена предварително задача да проучат символиката на цветовете,
както и да напишат съчинение по картина, като се ръководят от произведението „Ръченица“ на Иван Мърквичка. В часа те представиха своите готови материали.
Учителката по изобразително изкуство използва знанията на учениците за символиката на цветовете и ги запозна с картините на Владимир Димитров – Майстора и Иван Мърквичка. От подбраните репродукции те трябваше да открият и да коментират везбата върху дрехите
на красивите българки и да анализират символиката на цветовете.
Базирайки се на съдържанието на урока за приложни изкуства по
технологии и предприемачество, учениците изработиха книгоразде
лители, украсени с шевица. Докато работеха, проведоха беседа, свързана с видовете приложни изкуства и наследените такива от нашите
предци. Тази дейност бе ръководена от учителката по съответния учебен предмет.
В заключителната част на урока се включи и учителката по информационни технологии. С нейна помощ учениците обобщиха знанията и уменията, усвоени през часа. За целта бе проведена викторина
чрез приложението Kahoot. Децата предпочитат електронните игри,
които са съществена част от всекидневния им живот, и този ресурс
определено привлича вниманието им. Независимо от високия градус
на въодушевлението обобщението на коментираното съдържание бе
направено успешно.
Урокът приключи с пленарна дискусия върху ключовия въпрос,
поставен в началото на часа: „Може ли везането да се нарече изкуство?“.
Отговорите на учениците показаха, че са успели да осмислят везбата
като приложно изкуство и като част от българското културно наследство, както и да откриват нейната функция и естетика. Чрез операционализирането на знанията от различни предметни области бе постигната целта за формиране на осъзнатост на учениците, че българската
шевица е неделима част от наследството на българите, на българската
култура, изкуство и литература. Интердисциплинарният подход даде
възможност на съвременните млади хора да възприемат национални-
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те традиции и нематериалното културно наследство като интегрална
зона между различните учебни предмети.
Споделената идея, свързана с педагогическите аспекти на наследството, представено от народното творчество, традициите и шевицата, илюстрира една от възможните посоки за промяна в предметното
обучение в средното училище по посока на интердисдиплинарността и
компетентностния подход.
Предоставяйки на младите хора възможности за работа с различни компоненти на наследството, за откриването му в различните изкуства, се гарантира трайност на процесите, осигуряващи предаването
му на поколенията и неговото съхраняване. А опазването на паметта е
средството да продължим да бъдем.
БЕЛЕЖКИ

С понятието се обозначава процесът на изработване на украсата върху
плата. Употребява се и като синоним на шевица.
2
Изработените чрез везането върху редица от фигури за украса.
3
Изработените чрез везането върху редица от фигури за украса.
4
Холограмата е цялото, проявено в неговата най-малка частица. Най-новите научни изследвания доказват, че Вселената е гигантска холограма. Тази
идея обединява и религии, и философия, и наука.
5
Героиня от романа на Антон Дончев „Време разделно“.
6
Героиня от романа на Димитър Талев „Железният светилник“.
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