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Научно съобщение

Традиционният за катедра „История на педагогиката и управление на 
образованието” Теоретичен семинар, ежегодно провеждан в майските дни в 
чест на епохалното дело на светите братя Кирил и Методий, поставили нача-
лото на нова писмена култура в Европа, тази година е нетрадиционен в две 
отношения.

Първо, поводът за провеждането на форума е не само почитта към свя-
тото дело на солунските братя, но и към предстоящия 125-годишен юби-
лей на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и 60-годишнина-
та от възстановяването на Българската патриаршия.

Второ,  Теоретичният  семинар  е  със  100%-ово  студентско  участие  и 
пълна студентска самоорганизация при презентирането и дискутирането на 
студентските изследвания в областта на историята на социалното законода-
телство и неформалното образование в България, педагогиката на свободното 
време и символите на българското образование.

Участниците във форума бяха приветствани от проф. дпн Сийка Чавда-
рова-Костова, зам. декан на Факултета по педагогика. 

Научната дискусия се фокусира върху пет изследователски проблема:
• История на просветната дейност на Националния исторически му-

зей, разработен от Истилияна Илиева, студентка от І-ви курс, сп. Не-
формално образование, с научен ръководител доц. д-р Пенка Цоне-
ва. Колегата очерта основните тенденции и етапи в развитието на 
музейната просвета върху основата на богата изворова база;

• Сравнителен  анализ  на  социалното  законодателство  в  България  и 
Европа  през  първите  две  десетилетия  на  ХХ  в.,  представен  от 
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Йордана Адамичина и Гаврил Стефанов, студенти от ІІІ-ти курс, сп. 
Социални дейности, с научен ръководител доц. д-р Пенка Цонева. 
Сравнително-историческото  изследване  анализира  общото  и 
различното в развитието на двете социални законодателства през пе-
риода 1905-1919 г.;

• Символите  на  българската  държава,  графично  представени  от 
Александра Радкова, студентка от ІІІ-ти курс, сп. Неформално обра-
зование, с научен ръководител доц. д-р Емилия Еничарова. Селекти-
раните  културно-исторически  забележителности  на  България  бяха 
свързани  съдържателно и логически;

• История на химните на България,  проблем, презентиран от Полин 
Методиева  и  Истилияна  Илиева,  студентки  от  І-ви  курс,  сп.  Не-
формално образование,  с  научен ръководител проф.  д-р  Любомир 
Попов. Аргументира се връзката между промените в обществения 
живот и появата на новите химни като атрибут на властта;

• Българската  сватба  –  традиции  и  съвременност.  Проблемът  за 
сватбата като уникален празник в живота на хората е изследван от 
Десислава Стоянчова и Хазел Мюмюнова, студентки от І-ви курс, 
сп.  Неформално  образование,  с  научен  ръководител  проф.  д-р 
Любомир Попов. Презентацията бе озвучена със сватбарска народна 
песен. 

В дискусията активно участваха почти всички присъстващи. Студент-
ките Таня Петкова и Златомира Георгиева от ІІІ-ти курс, сп. Социални дей-
ности, аргументирано подкрепиха значимостта на сравнително-историческото 
изследване за професионалните компетентности на колегите им. 

Пенка  Цонева,  ръководител  на  катедра  „История  на  педагогиката  и 
управление  на  образованието”,  благодари  на  студентите-изследователи  за 
проявеното усърдие и оригиналност при разработването и презентирането на 
изследователските проблеми, както и на всички участници в Теоретичния се-
минар за академичния и творчески дух в научното общуване. 

13.05.2013 г.                                                            Доц. д-р Пенка Цонева
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