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„Днес повече от всякога, сме изправени 
пред необходимостта да защитим 
максимално самостоятелността на 
България и на Кирило-Методиевото 
дело като българско достояние“, казва 
директорът на Кирило-Методиевския 
научен център към БАН 
проф. д-р Бойка Мирчева Н
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Красимир Вълчев – министър  
на образованието и науката: „Следим 
стойностите на заболеваемостта 
от COVID във всяка област и всяко 
училище. Решения ще се взимат 
локално, както при грипните 
ваканции, но най-добрият вариант 
остава присъственото обучение“

Българска академия на науките
www.bas.bg

Допълнително обучение  
за отсъствия над 10 дни
Правителството прие промени  
в Наредбата за приобщаващото образование

Допълнително обучение по учебни 
предмети ще има за ученици, които 
са отсъствали от училище повече от  
10 учебни дни, или за компенсиране за 
ученици, които се обучават несинхронно 
от разстояние в електронна среда. Това 
предвижда прието от правителството 
изменение и допълнение на Наредбата 
за приобщаващото образование. Според 
промените допълнителното обучение 
може да се осъществява синхронно от 
разстояние в електронна среда най-малко 
10 учебни часа месечно.

Създава се възможност дейности за 
подкрепа на личностното развитие от 

разстояние в електронна среда да се осъ-
ществяват и от центровете за специална 
образователна подкрепа. Те включват 
индивидуална и групова терапевтич-
на работа, педагогическа подкрепа и 
консултиране, както и занимания по 
интереси.

В центровете ще се извършва обу-
чение на ученици, записани в дневна, 
индивидуална и комбинирана форма на 
обучение, със средствата на информа-
ционните и комуникационните техноло-
гии. В тях ще може да се осъществява и 
педагогическо взаимодействие с деца в 
подготвителните групи, когато поради 

извънредни обстоятелства присъствието 
е преустановено.

Дейностите ще може да се извършват 
от разстояние в електронна среда след 
представено заявление от родителя на 
детето или ученика до директора на дет-
ската градина или училището. За децата и 
учениците със специални образователни 
потребности, деца в риск, с изявени дар-
би или с хронични заболявания дейнос- 
тите за подкрепа за личностно развитие 
от разстояние в електронна среда може 
да бъдат по предложение на екипа за под-
крепа за личностно развитие на детето 
или ученика. 

Постепенно се изравнява броят на мъжете и жените сред учените изследователи у нас.  
Какви са другите изводи от анализа, направен в годишния доклад за състоянието на науката у нас,  

публикуван на сайта на МОН, можете да прочетете на стр. 20 – 21
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Да откриеш 
таланта

А

Всяко дете има талант, който 
чака да бъде забелязан и раз-
вит. Понякога ученикът сам не 
осъзнава в кое е най-добър, затова 
тук идва ролята на учителя, 
който му помага и го насърчава да 
развие скритите си способности и 
заложби. Някои обичат да рисуват, 
пеят и спортуват, други – да ре-
шават задачи или да четат книги. 
Истината е, че често децата 
развиват таланта си в изненад-
ващи области благодарение на 
учителя, който ги мотивира и на 
когото искат да подражават. Ето 
например в Обединеното училище 
„Йордан Йовков“ в Добрич децата 
с огром- 
но желание тренират вдигане на 
тежести и завоюват медал след 
медал в национални и международ-
ни състезания. А в основата на 
успехите е европейският шампион 
по вдигане на тежести и учител 
по физкултура Жанета Георгие-
ва. Под нейно ръководство те се 
раздават в тренировките, за да 
докажат на себе си и на оста-
налите, че има нещо, в което са 
истински добри. И резултатите са 
налице – за 23 години учениците са 
спечелили общо 208 медала. 

Разбира се, както педагогът, 
така и средата може да е моти-
вираща. Защото един модерен 
STEM кабинет може да събуди 
любопитството на детето към 
науката. Лабораторните упраж-
нения предизвикват учениците 
да разсъждават и да опитват 
различни неща. 

И когато двете условия – мо-
дерна учебна среда и мотивирани 
педагози, се срещнат, резулта-
тите не закъсняват. Тогава е по-
лесно да се провокира интересът 
на детето към даден предмет, 
да се намери пътят към него и 
наяве да се извади дарованието, 
което всеки носи у себе си.

збучни 
истини

Диляна КОЧЕВА
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Интервюто взе 
Татяна ДИКОВА

Проф. Мир-
чева, ръко-
водите един-
ствения в 
света научен 
център, чий-

то изследователски екип в 
тематичните си проучвания 
обхваща всички аспекти на 
Кирило-Методиевото дело.

– За разлика от сродни ин-
ститути в страната и в стран-
ство, които проучват отделни 
страни от кирилометоди-
евистиката, КМНЦ разглеж-
да проблемите комплексно, 
прилагайки едновременно ези-
коведски, литературоведски, 
текстологически, изкуствовед-
ски, палеографски, културно-
исторически подход.

Сътрудничим си с широк 
кръг български и чуждестран-
ни специалисти и институции, 
публикуваме техни приноси 
в списанието Palaeobulgarica 
и поредицата „Кирило-Ме-
тодиевски студии“. По този 
начин на практика КМНЦ 
става координатор на научни-
те изследвания в областта на 
кирилометодиевистиката. Като 
се започне от самото начало на 
славянската писменост и пери-
ода, който предшества създава-
нето � – исторически факти, 
писмени системи, минава се 
през изворите за делото на Ки-
рил и Методий – от най-ранни-
те от ІХ – Х в. до най-късните, 
до края на XIV век. По-нататък 
започва кирилометодиевската 
традиция, която се проявява 
в България, в Европа и Русия 
до средата на XX век. Що се 
отнася до периода след това, 
необходимо е „технологично“ 
време, за да могат да бъдат ос-
мислени правилно събитията.

Но традицията съществува 
и продължава във всичките си 
форми, видоизменя се, проявя-
ват се нови аспекти съобразно 
съответните национални идеи 
и идеали. И със сигурност 
можем да кажем, че Кирил 
и Методий не са само наши. 
Те са и на чехите, словаците, 
сърбите, руснаците, те принад-
лежат на Европа. И в цялото си 
историческо развитие тези об-

рази получават своята нацио-
нална окраска в съответствие 
с географски, политически, 
времеви особености и носят 
различен смисъл за отделните 
общности, които поставят в 
основите на собствената си 
култура и идентичност делото 
на Светите братя.

– Но то не „поражда“ ли в 
известен смисъл и ревност?

– Можете да сте сигурна 
в това. Станахме свидетели, 
и то на 24 май, на излож-
ба, която повдигна немалко  
въпроси. Впрочем те винаги 
са съществували и от време на 
време излизат на повърхността 
с апетити за „приватизацията“ 
на делото на Кирил и Методий. 
При това България много 
често е най-ощетената. Обик-
новено тази „приватизация“ 
е за сметка на всичко, което 
България дава като запазване, 
развитие и разпространение 
на славянската писменост, 
култура и литература.

Най-лесно е да бъдем заоби-
колени. Заобикалят ни, защото 
знаят какво представляваме, 
какво можем и какво сме. Зато-
ва се налага да ни заобиколят, 
а не да ни подминат. Ние сме 
им на пътя.

– Достатъчни ли са силите 
на КМНЦ и получава ли 
подкрепа от държавата, за 
да устои?

– С подкрепата на държавата 
и оценката, която тя дава на 
нашите усилия, Кирило-Ме-
тодиевският научен център 
запази самостоятелността си, 
но за сметка на статута си. 
Към момента нямаме предста-
вител в Общото събрание на 
БАН, нямаме самостоятелен 
научен съвет. С други думи, 
не получаваме това, което имат 

другите институти.
Но от друга страна, научни-

ят ни потенциал (благодарение 
на политиката на Центъра от 
години) постепенно се раз-
раства като научен капацитет 
и в момента отговаряме на 
всички условия за научен цен-
тър със самостоятелен научен 
съвет. Подали сме документи 
към Президиума на БАН да 
бъде одобрена промяната. 

– Това ли е сред първите 
Ви задачи като директор на 
КМНЦ?

– Като директор, продъл-
жавам политиката на проф. 
Славия Бърлиева. В това от-
ношение сме напълно едино-
душни и последователните ни 
стъпки са с цел възстановяване 
на статута на Центъра.

– По какви програми и по 
какви проекти работите в 
момента?

– Целият екип, заедно с ад-
министрацията сме 30 души. 
Сред нас са и учени от други 
държави – Италия и Полша. 
Работим по Национална интер-
дисциплинарна изследовател-
ска е-инфраструктура за ресур-
си и технологии за българското 
езиково и културно наслед-
ство, интегрирана в рамките 
на европейските инфраструк-
тури CLARIN и DARIAH.  

Изпълняваме мащабен про-
ект в рамките на Центъра за 
върхови постижения „Нас- 
ледство Бг“. Работим по На-
ционалната научна програма 
„Културноисторическо нас- 
ледство, национална памет 
и обществено развитие“  
(КИННПОР) (2018 – 2020). 
Имаме договори с други 
структури в Европа, работим 
по проекти с ФНИ. Такъв 
например е проектът, който 
ръководи колегата доц. Марко 
Скарпа в рамките на конкурса 
за двустранно сътрудничество 
с Русия. 

– Ще ви видим ли като 
част от големите европейски 
научни програми?

– Част сме от голяма из-
следователска група, която 
подготвя проект за културните 
маршрути на Европа – „Пътят 
на Кирил и Методий“. Призна-
нието дойде през лятото. На  
13  юли  2020  г.  Кири -
ло-Методиевският научен 
център при БАН, член на 
Центъра за върхови пости-
жение „Наследство.БГ“,  
бе приет за пълноправен участ-
ник в Асоциацията за Европей-
ски културен маршрут „Св.св. 
Кирил и Методий“, учредена 
в гр. Злин, Чехия.

На стр. 23

170-годишен 
а р х и т е к т у -
рен паметник 
на България 
оживява като 
международна 
изследовател-
ска виртуална 
лаборатория. 
Задачата � e да 
се превърне в 
изследовател-
ска структура на  
най-значимия 
център за изучаване, опазване и разпрос-
транение на наследството на съпокрови-
телите на Европа – светите братя Кирил и 
Методий. Иновативният изследователски 
и обучителен инструмент „Кириломето-
дикон“ се разработва в Кирило-Методи-
евския научен център при Българската 
академия на науките като част от Проекта. 
Финансира се от ОПНОИР чрез един от 
най-мащабните и интердисциплинарни 
проекти за центрове за върхови постиже-
ния – „Наследство.БГ“.  

„Изградихме физическата основа на 
един виртуален клъстер. Целта ни е той да 
стане изследователска инфраструктура за 
популяризиране на научните ни постиже-
ния и нашата основна кирилометодиeвска 
традиция като част от европейското кул-
турно пространство –коментира коорди-
наторът на Проекта от страна на КМНЦ 
проф. Славия Бърлиева. – В новия век и 
съвременния свят тази идея е твърде при-
влекателна, изключително универсална и 
демократична, съвпада с ценностите на 
съвременна Европа. И това нерядко я пра-
ви обект на необосновани домогвания.“

Научната инфраструктура ще предос-
тавя материали, илюстриращи истори-
ческата истина за кирилометодиевската 
традиция, за третата графична система в 
съвременна Европа и за дълговечните � 
корени, които са тук, в България.

Виртуалният клъстер „Кириломето-
дикон“ е огромна платформа, която ще 
представя цялото знание по кириломе-
тодиевистика, разделено на слотове, 
подходящи за различни видове потре-
бители. Започва се с най-малките, които 
ще се радват на първите написани от тях 
кирилски букви. В адекватен формат ще 
има материали за всички училищни и 
университетски образователни степени, 
съобразени с интересите на младите хора. 

„Основната цел на КМНЦ като на-
учноизследователска институция, е да 
подготвяме докторанти. Затова разра-
ботваме първата интегрална програма 
по кирилометодиевистика, която ще 
може да поставя акценти от изследова-
телските полета на всички хуманитарни 
и много обществени дисциплини. Това е 
голямото предизвикателство“, коментира 
проф. Бърлиева. Изрично подчертава, че 
във виртуалния клъстер „Кириломето-
дикон“ ще има слот, който да се ползва 
от изпълнителната и местната власт, 
културни институции, законодателство, 
за да се опази от неистини и подмяна това 
изключително наследство. 

„Кирилометодикон“ се дължи изцяло 
на проф. Славия Бърлиева, събира в една 
цялостната картина най-важните проекти 
по ОПНОИР“, коментира директорът на 
Кирило-Методиевския научен център към 
БАН проф. д-р Бойка Мирчева. Според 
нея програмата на новото звено е изклю-
чително широка, с огромни възможности 
за обучаване – от ученическа възраст, 
студенти до докторанти и специализанти. 
Многоаспектна, от образователен проект, 
който се подготвя в КМНЦ и обхваща 
учениците от V до XII клас, специална 
докторска програма по кирилометоди-
евистика в рамките на „Наследство.Бг“ и 
като една обща програма. „Делото на Ки-
рил и Методий и техните ученици трябва 
да бъде гледано и изучавано от всички 
страни, за да има правилна оценка на 
събития, факти, наследство“, подчертава 
проф. Мирчева.

Науката срещу 
подмяната

Проф. д-р Бойка Мирчева, директор  
на Кирило-Методиевския научен център – БАН:

България винаги  
е защитавала делото  
на Кирил и Методий
Част сме от голям международен консорциум, 
който подготвя проект за културен маршрут, 
сертифициран от Съвета на Европа

Проф. Славия Бърлиева

Проф. Бойка Мирчева 
завършва „Българска филология“ 

в СУ „Св. Климент Охирдски“. 
Защитава докторат в Кирило-

Методиевския научен център 
– БАН, върху две химнографски 

произведения  
за св. Кирил и св. Методий  

в старата славянска книжнина.
Ръководи и е част от екипи, 

изпълняващи проекти  
по Фонд „Научни изследвания“, 

както и по двустранни договори 
с академията на науките на 

Руската федерация и на Словакия. 
Автор е на научни монографии 

и статии, публикувани в Германия, 
Словакия, България, Унгария. 

Трудовете Ӝ са цитирани  
35 пъти в 25 публикации  

в Австрия, Германия, Италия, 
Русия, България.
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От стр. 19
Основна цел на Асоциацията е обединяване-

то на усилията на научните и образователните 
организации, местните и националните власти, 
бизнеса и културния сектор за сертифициране 
на Европейски културен маршрут „Св.св. Ки-
рил и Методий“ от Европейския институт за 
културните маршрути в Люксембург.

Културните маршрути на Съвета на Европа 
са транснационални мрежи, функциониращи 
като канали за междукултурен диалог и насър-
чаване на познанието и устойчивото развитие 
на регионите. Сертификатът „Европейски 
културен маршрут“ е гаранция за качество.  
А приемането на КМНЦ за пълноправен член 
на Асоциацията мотивира учените от Цен-
търа, участници в екипа на „Наследство.БГ“ 
да продължават своите усилия, за да докажат 
водещата позиция на България в изследването 
на Кирило-Методиевото наследство.

Искрено се надявам проектът да спечели и 
„Пътят на Кирил и Методий“ да получи ранга 
на културен маршрут на Европа. Така ще изпъл-
ним дълга си  към едно велико дело.

– Отдалечавайки се от времето на техните 
дела, това намалява ли значението им? 

– Ни най-малко. Нещо повече, благодарение 
на усилията на България това дело винаги е 
защитавано. Нашата писменост и културно 
наследство са защитавани на различни нива – 
от политици, общественици, интелектуалци, 
от изпълнителна власт, дипломати. Но днес, 
повече от всякога, в една сложна политическа 
обстановка сме изправени пред необходимост-
та да защитим максимално самостоятелността 
на България и на Кирило-Методиевото дело 
като българско достояние.

България 
винаги е...

Стихосбирката „Сезони“ е дебютната книга 
на Кристияна Кирилова. В нея са поместени 
нейни стихотворения и есета от последните 
години, макар че тя започва творческия си път 
още през 2008 г. – младата авторка е родена на 
13 ноември 1999 г. във Варна. Творбите � носят 
изключителен емоционален заряд, който няма 
как да не предизвика отзвук у всеки чувстви-
телен читател и да не го провокира да насочи 
поглед към сезоните в душата си. 

„Изборът на заглавието на книгата авторката 
аргументира с това, че е облякла в слово своите 
размисли и настроения, които са толкова раз-
лични, колкото и сезоните. Но всички те опре-
делят личността �, както отделните сезони са 
същността на годината“, пише в предговор към 
изданието Магдалена Маркова – ръководител 
на литературен клуб „Касталия“ към Общин-
ския детски комплекс във Варна и наставник 
на младата поетеса. Специалистите предричат 
успешна литературна кариера на Кристияна 
Кирилова, чиито стихотворения и есета вече 
жънат награди. 

Нов поетичен 
талант

Ясен ВАКАШИНСКИ

По-голямата 
част от жи-
вот а  ми  е 
свързана с 
Алма матер 
– първо, като 

студентка, а после – като 
преподавател“, казва проф. 
Лилия Райчева – дългогоди-
шен преподавател в катедра 
„Радио и телевизия“ към 
Журналистическия факул-
тет на Софийския универси-
тет, както и в редица други 
български и чуждестранни 
университети. Ментор и 
вдъхновител на много мла-
ди колеги и създател на 
легендарното телевизион-
но състезание „Минута е 
много“. 

Връщам проф. Райчева в 
„заредената с един особен 
дух 1968-а година“. Година-
та, в която напуска класната 
стая на Пловдивската ан-
глийска гимназия, за да зае-
ме своето място сред дваде-
сетте момичета и момчета, 
приети във възстановената 
същата 1968-а година спе-
циалност „Журналистика“, 
тогава към едноименната 
катедра на Факултета по 
славянски филологии на 
Софийския университет. 
Лилия Райчева е и сред 
седмината, които се дипло-
мират в първия за България 
профил „Телевизия“. Днес, 

почти 50 години по-късно, 
броят на завършилите този 
профил вече надвишава 
1500 души. 

След първата си среща с 
телевизията иска да избяга 
от страх и притеснение. 
Убедена е, че няма да може 
да се справи със сложна-
та специфика на работа и 
непознатата телевизионна 
терминология. Но в крайна 
сметка, повече от половин 
век пътят на Лилия Райчева 
минава изцяло под знака на 
тази медия. Започва работа 
в отдел „Информация“ на 
телевизията още като сту-
дентка. Но бързо разбира, 
че колкото и добре да се 
справя с редактирането и 
подреждането на новинар-
ските емисии, има нещо 
друго, което я влече истин-
ски. Насочва се към отдел 
„Развлекателни предавания“ 
и попада в редакция „Теле-
визионни състезания“. 

След успешна защита на 
докторска дисертация в Мос-
ковския държавен универ-
ситет „М. В. Ломоносов“ 
Лилия Райчева се връща в 
България и приема поканата 
на проф. Михаил Минков 
да стане един от новите 
преподаватели в катедра „Те-
левизия и радио“. Така се 
осъществява успешна сим-
биоза между преподаването 
и работата в телевизията, 
поставила началото на ем-
блематичното телевизион-
но състезание „Минута е 
много“. Нейни студенти са 
първите „участници“ в бъ-
дещата телевизионна игра. 
Докато те тренират на терен 
и надграждат своите умения 
пред камера, Лилия Райчева 
реално вижда как ще изглеж-
да бъдещото състезание. 

А „Минута е много“ е, 
меко казано, иновативно за 
началото на 80-те години на 
миналия век. Райчева пре-
махва журито, което оценява 
уменията на играчите, както 
е било в съществуващите до 

момента телевизионни игри. 
Въпросите са точни, ясни 
и коректно формулирани 
от екип консултанти – спе-
циалисти в най-различни 
области. Друг повратен мо-
мент е „третият кръг“, който 
включва само въпроси, зада-
дени от „негово величество 
– Зрителя“. Всички въпроси 
към участниците задава 
друга емблема на „Минута 
е много“ – актьорът Петър 
Вучков. Първото излъчване 
на новата телевизионна игра 
е от студия „Младост“ на  
22 февруари 1980 г. Плани-
рало се излъчването само на 
пет броя от предаването, но 
поради големия зрителски 
интерес то остава на екран 
дълги години. Стотният 
брой на „Минута е мно-
го“, който е трябвало да 
бъде последен, е излъчен на  
25 декември 1987 година. 
Но и това не е краят. На  
3 април 1992 г., по покана 
на ръководството на БНТ, 
„Минута е много“ се завръ-
ща в ефир и на следващата 
година печели наградата на 
БНТ за най-добро телевизи-
онно състезание. Остава в 
ефир до 31 декември 2011 г. 

Проф. Райчева споделя 
формулата на дългогодиш-
ния му успех: „Каквото и да 
е предаването, то се прави 
за публиката. Състезанието 
се подготвяше от цял екип. 
Разбира се, лицето на този 
екип е водещият или во-
дещите, но те далеч не са 
гръбнакът на един такъв 
продукт. Освен от екипа 
състезанието се правеше 
и от участниците в него.  
А колкото до третия кръг, 
той пък изцяло беше на 
зрителите, което, смея да 
твърдя, беше и най-същест-
вената част от магията на 
„Минута е много“. Държа да 
отбележа, че състезателите 
бяха много интелигентни и 
знаещи хора, но най-важно-
то е, че бяха безсребърници. 
А и самото състезание нико-

га не е предлагало някакви 
огромни печалби и целта не 
беше да бъде еднодневка“, 
коментира проф. Райчева.

А дали днес не липсва 
„Минута е много“ в телеви-
зионния ефир и в морето от 
лъскави и силно комерси-
ални риалити предавания?  

„Макар и да има пренаси-
щане на програми в сферата 
на забавното, трябва да се 
отбележи, че Националната 
телевизия наскоро стартира 
нов проект, който залага 
основно на познавателно-
то“, казва проф. Райчева. 
Тя споделя, че „Минута е 
много“ не е забравено и чес-
то получава предложения 
за връщане на състезанието 
в ефир. 

„Но реално всички искат 
да вземат марката „Минута е 
много“, която съм регистри-
рала вече, както и репликите 
на човечето – „Няма време“, 
„Грешка“… Но въпросът 
не е само до марката. По-
важното е да се съобразим 
с фактите, че зрителите ще 
очакват развитие на продук- 
та. Ако състезанието някой 
ден се върне на екран, то за-
дължително трябва да е на-
правило голям скок нагоре. 
В него трябва да има повече 
интерактивност, атрактивен 
награден фонд, както и дру-
ги промени, отговарящи на 
съвременните изисквания 
на зрителите. Така че при 
проявен интерес и предоста-
вена финансова, техническа 
и творческа възможност от 
страна на телевизията е на-
пълно възможно „Минута е 
много“ да заживее отново в 
телевизионния ефир в един 
по-различен формат.“ 

А почитателите на преда-
ването имат възможността 
да се потопят в неговата 
атмосфера чрез книгата на 
Лилия Райчева „Магията 
„Минута е много“. Издание-
то съдържа 4040 въпроса и 
отговора от различни обла-
сти на познанието.

Книгата „Лилия Рай-
чева. Биобиблиография“, 
съставена от доц. д-р 
Милена Миланова, на 
Университетско изда-
телство „Св. Климент 
Охридски“ бе представе-
на в навечерието на но-
вата академична година. 
Издадена е с подкрепата 
на проект от Фонд „На-
учни изследвания“ към 
Министерството на об-
разованието и науката.

Магията 
„Минута е много“
Състезателите бяха интелигентни и знаещи 
хора, които не гонеха печалба, казва авторът 
на тв състезанието проф. Лилия Райчева

По-голямата част от 
живота на проф. Лилия 

Райчева е свързана с 
Алма матер – първо 
като студентка, а 

после като препода-
вател. Тя обаче ще 

остане в историята 
като създател на едно 

от най-обичаните  
тв състезания за 
всички времена – 
„Минута е много“


