
БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
БРОЙ 1

2019

BULGARIAN JOURNAL OF EDUCATION
VOLUME 1

2019

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР 2019

На 13 май 2019 г. се състоя дванадесетия пореден Теоретичен семи-
нар, посветен на празника на Факултета по педагогика. Събитието, органи-
зирано от Катедра „История на педагогиката и управление на образование-
то“, се проведе в рамките на традиционните Майски дни на културата на 
Софийския университет "Св. Климент Охридски". 

Форумът бе открит от ръководителя на катедрата – проф. дпн Пенка 
Цонева. Тя поздрави тримата докторанти и десетте студенти – участници в 
семинара, преподавателите и гостите – директори на базови училища на 
Софийския университет (Мая Гешева – директор на НФСГ, Мая Николова 
– директор на 56 СУ, Лилия Торньова – директор на 2 СУ)  и др.  При-
ветствие  към  участниците  в  научното  общуване  поднесе  декана  на  фа-
култета – проф. д-р Бончо Господинов.

Докторантите  при  катедрата  представиха  резултати  от  своята 
научноизследователската дейност в областта на историята и управлението 
на образованието. Докторант Петя Иванова изнесе доклад на тема: „Възпи-
танието в детските организации в България 1878-1944“, тематично свързан 
с дисертационното й изследване. С резултатите от своите проучвания по 
темите: "Модел на стратегическо управление на човешките ресурси в учи-
лище" и "Характеристики на малките училища" ни запознаха съответно 
докторантите Ина Дикова и Соня Маринкова.

Студентите  фокусираха  презентациите  на  своите  самостоятелните 
проучвания в две историографски полета – история на българското образо-
вание и история на неформалното образование. 

Първото поле бе представено от първокурсниците от специалност Пе-
дагогика  –  Неда  Таскова,  Красимира  Кирилова,  Светлина  Ангелова, 
Христина Ангелова и Афродита Сариева, които запознаха участниците във 
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форума с краеведските си проучвания върху историята на образованието в 
Трън, Сливница, Златица, Клисура и Враца. 

Второто  изследователско  поле  бе  посветено  на  съвременните 
рефлексии на исторически възникнали образователни практики – музейни, 
църковни  и  читалищни.  Първокурсниците  от  специалност  Неформално 
образование Алисар Бедран, Виктория Петкова, Нансия Митова, Борислава 
Маева и Александрина Иванова презентираха своите проучвания, свързани 
с образователната история съответно на Детския музей Музейко в София, 
Центъра за изкуство, култура и образование в София“, Народно читалище 
храм-паметник „Христо Ботев“-1879 в Козлодуй,  Храм „Св. Св. Кирил и 
Методий" в София и на Общинския училищен център във Враца.  

Форумът бе закрит от проф. П. Цонева, която връчи на докторантите и 
студентите изследователи сертификати за участие в научното общуване. Тя 
свърза участието им в теоретичните семинари с вече доказания ефект: по-
вишаване мотивацията за учене, формиране на умения за критично анали-
тично писане,  постигане на увереност в изследователската  дейност чрез 
тестване на продукта пред висококомпетентна аудитория. Професор Цоне-
ва пожела на участниците да бъдат отворени и занапред към знанието и да 
се възползват от възможностите, които образованието и науката им пре-
доставят.

Проф. дпн Пенка Цонева
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