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Брой 31 (1222) 30 юли – 5 август 2015 г. Година XXIV. Под името „Аз Буки” вестникът излиза от 10 април 1991 г.   Цена 1,50 лв.
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Как се става 
журналист и грамотни 
ли са кандидатите 
за професията, 
четете в интервю 
на декана на ФЖМК 
доц. Теодора Петрова
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НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И Н

Вестникът е правоприемник 
на първото официално издание 
на Министерството на просвещението - 
„Училищен преглед” - 1896 г.
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Днес в брояДнес в броя
Мъртви души точат 
държавния бюджет. 
Какви са схемите?
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За плюсовете на 
„Еразъм+“ разказва 
проф. Юлиана Попова, 
заместник-ректор на 
Русенския университет 
„Ангел Кънчев“
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Българска академия на науките
www.bas.bg

Защо зоологическата градина на Сан Диего, щата Кали-
форния, създаде програма за запазване на ДНК?

На стр. 20

збучни 
истини

Внимание!
Училищен 
туризъм

А

След изборния ту-
ризъм в родината се 
появи още един вид пъ-
тешествия – образова-
телен туризъм. Но не 
от любов към знанието, 
с което не пропускаме 
да се похвалим – „Бълга-
ринът дава мило и дра-
го, за да изучи децата 
си …“, – а от любов към 
еврото. 

Оказва се, че ако 
запишеш детето си в 
гръцко школо, получа-
ваш помощ 300 евро. 
Защо тогава малчуга-
нът да не постои при 
съседа 2–3 месеца? 
Нищо, че се води ученик 
и в българско училище 
и за образованието му 
се плаща от държавния 
бюджет – годишната 
издръжка струва на да-
нъкоплатците средно 
1300 лв. 

От тази схема май 
мнозина са доволни. 
Директорите, че имат 
ученици. Кметовете, че 
имат училища. Семей-
ствата, че имат допъл-
нителен доход, пък бил 
той и неправомерен. 

А обществото? То 
доволно ли е от толко-
ва доволни люде и все 
по-неграмотни гражда-
ни?

Татяна ДИКОВА

Къде е 
мястото на 
българския 
по света
Нови неделни училища искат 
да открият в Албания и 
Румъния

Ако не изпълним консти-
туционното си задължение 
да образоваме децата си, без 
значение в коя страна растат, 
губим всичко. Това каза вице-
президентът Маргарита Попова 
на среща с представители на 
Асоциацията на българските 
училища в чужбина. Днес 
започва традиционната им го-
дишна среща.
С вицепрезидента нашите 

сънародници обсъдиха какви 
стъпки да се предприемат, за 
да се разшири обучението по 
роден език зад граница. 
Близо  200 неделни  учи-

лища получават финансова 
подкрепа  от  държавата  за 
дейността си. В тях препо-
дават  800 квалифицирани 
учители. Те организират не 
само обучение от I до XII клас, 
но и предучилищни групи и 

кандидатстудентски курсове, 
които подготвят младите хора 
за кандидатстване в наши 
университети. На срещата 
евродепутати изказаха своята 
подкрепа за идеята български-
ят език да бъде матуритетен 
в държавите – членки на ЕС. 
Тази задача е много трудна, 
тъй като според европейските 
регламенти образованието е 
сфера, в която страните вземат 
решения изключително на 
национално ниво. 
От Асоциацията на бъл-

гарските училища в чужбина 
изтъкнаха и важната роля за 
регламентирането на дистан-
ционното  обучение ,  което 
може да се използва за по-ши-
рок обхват на сънародниците  
ни по света. Аз Буки

Още по темата – 
на стр. 8–17

400 ученици от I до XI клас ще трупат знания през лятната 
ваканция в столичното 90.СОУ „Генерал Хосе де Сан Марин“. 

Там се провежда Лятна академия за успех и забавление, 
подкрепена от Столична обшина и РИО София-град. 


