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ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И
ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЛЮБОВТА КЪМ ИСТОРИЯТА
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Последните две години
от МОН (от 2015) координатор на олимпиадата е
главен експерт Радостина
Николова.
В периода от 2008 до 2015
г. председател на Националната комисия е проф.
д-р Пламен Митев, (Декан
на ИФ 2007 – 2015 г.), заедно с двамата зам-председатели проф. Красимира Табакова и доц. Тодор
Попнеделев. От тази година 2015/2016 г. вторият
заместник-председател е
проф д.и.н. Диляна Ботева,
която е начело на комисията за 7 клас.
През годините членове
на Националната комисия
са както преподаватели
от Исторически факултет,
така и други представители
на научни институции като:
гл. ас. д-р Владимир Станев; доц. Елка Дроснева,
доц. Надя Манолова, доц.
Т. Мишев, гл. ас. д-р. Георги Николов, гл. ас. д-р Радослав Спасов, гл. ас. д-р
Кирил Господинов, доц. Да-

ски“, Тетевен; Иван Занов –
СОУ „Анастасия Димитрова“, Силистра;Силвия Калпакова, ФЕГ „Алфонс дьо
Ламартин“, София; Галя
Иванова, СОУ „Н. Катранов, Свищов и др.
От самото начало според
Регламента на олимпиадата се провеждат три кръга
– общински, областен, национален. В първите два
участват ученици от 5 до 12
клас, а в националния – 7 и
12 кл. Средно се включват
около 4 500 деца от всички
класове на общинско ниво
и около 3 000 – в областния
кръг. Около 100 ученици се
допускат до националния
кръг, като преподаватели
по история осъществяват
преглеждането по места,
а Националната комисия
проверяват допуснатите
писмени работи.
Националната комисия
разработва материалите
за областния (5-11/12 клас)
и националния кръг (5 и
11/12 клас). Лауреатите от
12 клас могат да запишат
желана специалност във
всеки университет с хуманитарна насоченост в стра-

първа среща на олимпийците по история участваха 104 представители от 18
области.
През следващите години
олимпиадата се проведе в
градовете Ловеч (2009), Видин (2010), Хасково (2011),
Шумен (2012), Благоевград
(2013), Казанлък (2014),
Пловдив (2015). Навсякъде
организацията беше безупречна, бяха осигурени
всички необходими усло-

Комисия

вия за настаняването на
участниците и провеждането на състезанието. Настоящата олимпиада се провежда в Созопол с активното участие и любезното съдействие на експерта по обществени науки и
гражданско образование
в РИО Бургас – г-н Деян
Божинов:

ниел Вачков – Институт за
исторически изследвания
и учител в НГДЕК, доц. Веселина Вачкова учител в
НГДЕК и др.
В комисията задължително се включват и учители
от София и страната. В момента това са: д-р Екатерина Михайлова – дългогодишен учител в 44 СОУ, понастоящем експерт в ЦКОУКО към МОН; д-р Катя
Бенчева от 31 СУЧЕМ; Милен Налбантов, с. Драгиново, общ. Велинград, обл.
Пазарджик; Теменужка
Топчиева – Златоград, обл.
Смолян; Диан Бухчев, директор на училище в с. Калековец, Пловдивско, Теодора Борисова – НГДЕК,
София; Нели Геновска –
ІV ЕГ „Фредерик Жолио
Кюри“, Варна.
През изминалите години
в Националната комисия
са участвали също Кина
Котларска, понастоящем
директор на СОУ „Ем. Станев“, В. Търново; Дафина
Николова, СОУ „Г. Бенков-

ната, включително право, а
получилите оценки над 5,50
– за СУ могат да постъпят
в специалностите на ИФ.
В други университети това
може да стане и с успех
над 5,00.
Класиралите се в 7 клас
с отличен успех се приемат
в НГДЕК – София и Априловската гимназия - Габрово
или училища с хуманитарен
профил в страната.
Провеждането на олимпиадите изисква голяма
отговорност и организационни качества. Първата
олимпиада беше проведена през 2008 г. във Враца.
Благодарение на енергията на експерта в РИО Враца Румяна Цветкова и домакините от СОУ „Хр. Ботев“ всичко премина в изключително творческа атмосфера. При всяка олимпиада домакините подсигуряват на учениците възможността да посетят найзабележителните исторически и културни обекти
в съответния град. В тази
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ЗАКРИТ
ПЛУВЕН БАСЕЙН-СОЗОПОЛ
АДРЕС: УЛ. „ИВАН ВАЗОВ”,
ДО СГРАДАТА НА
СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Разполага с медицински кабинет, съблекални,
душове, спасителен пост.
- размери- 25м x 12м
- 4 коридора
Подходящ за индивидуално, групово плуване и
тренировки на професионални плувци
Работно време: всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч.
Почивни дни - неделя и понеделник.
Тел. за информация: 0550 2 20 43

Казанлък

Благоевград

жения, нови идеи и затова
срещите с учителите както
в София, така и в провинцията са от голямо значение за нас. Опитвали сме
се да бъдем коректни, по
време на провеждането на
областните кръгове винаги са на разположение два
телефона за връзка, за да
могат да се решават евентуално възникнали неясноти или проблеми.
Основната идея при про-
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През годините натрупахме опит и се опитахме да
подобрим формата, който
първоначално се доближаваше до този на матурите и
националното външно оценяване. Впоследствие увеличихме задачите с отворен отговор, стремим се да
накараме децата да мислят
и да прилагат уменията, необходими за работа с исторически източници от различен характер – документи, илюстрации, работа с
историческа карта.
Вторият етап от Националния кръг на олимпиадата е събеседване с допуснатите участници. Целта е
да разберем каква е тяхната мотивация, начин на
мислене, историческа култура, познаване на историята на родния край, интерес както към миналото, така и към съвременните проблеми.
Работата на учителите
в Националната комисия
е изключително важна за
нас, защото те са практици, работят по места с различни деца, включително и
от малцинствата.
Разбира се, че през годините имаше и критика към
организаторите. Нарекоха
олимпиадата дори „провинциална викторина“. Отворени сме към нови предло-

веждането на подобен
тип състезания, каквато е
олимпиадата по история и
цивилизация, е да мотивираме децата, да предизвикваме техния интерес към
миналото на родния край,
на страната, на света. Всеки има различни интереси,
но общото е погледът към
всичко онова, което се е
случвало и е оставило трайна следа върху начина на
мислене, битието на хората, хората, които създават
културните ценности, преминали през вековете.
Емоцията за децата, учителите и техните родители е много голяма по време на олимпиадата. При
по-големите мотивацията да участват е както интересът към историята,
така и чисто практична –
да почувстват състезателния дух и спортната треска като един етап към изпитите към университета.
При по-малките – това е
любопитството, емоцията,
желанието за изява.
Ще посоча за пример
Николай Николов от Враца, участник в олимпиадата през 2009/2010 г., тогава в 7 клас, с ръководител
Малина Тодорова, а през
следващите години и във
всички, които следват. За
него най-важното е срещата с връстниците, със специалисти по история, което го кара да работи и мечтае за още по-големи постижения.
Прекрасно е, че в олимпиадите се включват ученици от различни училища
– Математически гимназии,
езикови, професионални и
др. Това ни кара да се радваме, че има учители ентусиасти, които обичат безкрайно своята професия и
предават тази любов към
историята и знанието на
подрастващите. Училищата също се гордеят със своите ученици и който и сайт
да отворите, ще проследите постиженията им в една
или друга област, включително и участието в олимпиадите по история.
Самият факт, че в подобни състезания участват
ученици от всички възрасти и класове, ни радва изключително много. Надяваме се техният брой да нараства, а самото участие е
доказателство за прекрасния олимпийски дух, който
се формира сред подрастващите и тяхното желание за успех.

Победен марш
за ФК „Созопол”
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Пиратки и предмети, хвърлени от феновете на
ФК „ Созопол”, донесоха глоба на отбора. Някои от предметите бяха пренадзначени за съдията. Защо ли?!
През вторите 45 минути Созопол тотално надигра своя
опонент, но почти до самия край резултатът се задържаше 1:1. Силно включване от резервната скамейка направи Станимир Баев. Именно той отново даде преднина на Созопол. В 79-ата минута Емануил Манев направи чудесен пробив по левия фланг и центрира в наказателното поле, където нисичкият Баев с глава прониза
Аргилашки. Крайният победител в срещата стана ясен в
87-ата минута. Станимир Митев асистира на Васил Калоянов, който от близко разстояние простреля вратаря на гостите Аргилашки. В 90-ата минута пък Емануил
Манев с топовен изстрел под напречната греда оформи крайното 4:1.
Този изключителен мач изстреля отбора на четвърто
място в групата, но донесе и глоба от Дисциплинарната
комисия на БФС. ФК „Созопол” ще трябва да заплати
75 лв. за пиротехниката, която агитката ползва по време на мача с Лудогорец 2. Клубът ще трябва да се раздели и с още 250 лв. за хвърлени предмети. Освен това,
наказан за една среща и глобен със 75 лв. е халфът Мустафа Мустафа. Той ще пропусне изключително тежкото
гостуване на Литекс 2.

