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Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Исторически факултет
Национален дидактически семинар
„Българско историческо образование”
Китен, 23 – 25 юни 2008 г.

ПРОГРАМА
Понеделник, 23 юни
Начало: 9:30, заседателна зала
Водещ: доц. д-р Румен Донков
Откриване
1. доц. д-р Румен Донков – Демократичен упадък на българското образование
в прехода
2. проф. д.ф.н. Желязко Стоянов – За героите и за „слугите” в историята
3. доц. д-р Костадин Паев – Дейността на Международното сдружение по
дидактика на историята и предизвикателствата на съвременното
историческо образование
4 . доц. д-р Андриана Нейкова – Българската университетска архивистика в
историческия образователен модел
Почивка
5. доц. д-р Юри Тодоров – Предлагане на цифрово съдържание за нуждите на
образованието
6 . Андрей Лунин – Дигитализацията: предизвикателства и възможности пред
българското историческо образование и изследователска работа
7. гл.ас Людмила Зидарова – Проблеми на българското историческо
образование за българските общности в чужбина
Дискусия
Вторник, 24 юни
Водеща: доц. д-р Красимира Табакова
1. доц. д-р Красимира Табакова – Матурите – изпитание, преди и сега
2. доц д-р Дора Калчева – Традиция и императивите на съвременността в
учебниците по история на България за 11-ти клас
3. доц. д-р Мария Радева – Димитър Костов и класическата българска
методика по история
Продължителност на докладите – 10 минути, почивка – 20 минути, дискусия – 1 час.
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4. доц. д-р Анна Кочанкова – Държавност и историческо образование (1879 –
1912)
Почивка
5. доц. д-р Валери Колев – Семинарът и институтът по история в Историкофилологическия факултет на Софийския университет до Втората световна
война
6. ас. д-р Гергана Алексиева – Два учебника по съвременна история: опит за
сравнителна характеристика
7. Паулина Нинова – 22 СОУ – Провокиране на интереса към историята чрез
иновационни практики
Дискусия
Коктейл
Сряда, 25 юни
Водещ: доц. д-р Тодор Мишев
1. доц. д-р Тодор Мишев – Образование между гората и гарата (училището в
с. Реброво 1907 – 1947 г.)
2 . доц. д-р Лъчезар Стоянов – НБУ – Историческо образование и гражданско
поведение
3. гл.ас. д-р Георги Якимов – Още за нуждата от гражданско образование в
съвременното българско училище
4. доц. д-р Бойко Белегов – ПУ, ф. Смолян – Влиянието на перестройката за
демитологизацията на учебното съдържание по история
5. гл. ас. Зоя Иванова – Някои проблеми на руския 20-ти век в учебниците за
българските университети
Почивка
6. доц. д-р Цветана Чолова – НБУ – „Enkuklos paideia” и българското
средновековно образование
7. гл.ас. Александър Антонов – Ранните векове на османското владичество в
учебникарската литература
8. Георги Ковачев – Въпросът за специализираната подготовка по
средновековна история в представите на Иван Дуйчев и през призмата на
някои прения в българската медиевистика през 40-те години на ХХ в.
Дискусия
Закриване на семинара

Продължителност на докладите – 10 минути, почивка – 20 минути, дискусия – 1 час.

