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КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
Уважаеми читатели,
Пред Вас е първият брой на новото научно списание „Българско списание за образование”. С излизането на списанието ние бихме желали да
разширим възможностите за споделяне на научни идеи в областта на теорията и практиката на образованието.
За в бъдеще се надяваме на страниците на списанието да предоставим
възможност за научна изява на много наши колеги, за представяне на нови
идеи, на новости от теорията и практиката на образованието от различни
страни, за професионална дискусия, за обсъждане на проблемите на българското образование.
Надяваме се, че в близко бъдеще списанието ще има и своите чуждестранни автори.
Изказваме специална благодарност за подкрепата на нашите колеги,
които предоставиха материалите за настоящия първи брой.
От Редакционната колегия
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