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ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СЛИВЕН
господин ДИМИТЪР СЯРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН
господин ДИМИТЪР МИТЕВ,
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
господин СТЕФАН РАДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ „СЛИВНАЛИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА“ (СРОК)
господин СТОЯН ЧАКЪРОВ,
ПРЕЗИДЕНТА НА РОРАРИ КЛУБ – СЛИВЕН
господин АНГЕЛ АНГЕЛОВ,
ПОЧЕТНИЯ ГРАЖДАНИН НА СЛИВЕН
господин НИКОЛАЙ СУЛТАНОВ,
господин РАДОСТИН БОЗУКОВ,
гражданите и гостите на ГРАДА НА СТОТЕ ВОЙВОДИ

СТАНОВИЩЕ
на
МАРИН РУСЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ (АПГР)
Относно: Символиката, смисъла и предназначението на неотдавна
монтирания в центъра на град Сливен ГЕОГРАФСКИ /
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗНАК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
През последните няколко седмици се появиха някои неясни, противоречиви,
едностранни или недостатъчно обосновани мнения и оценки по отношение на
неотдавна монтирания в центъра на град Сливен ГЕОГРАФСКИ / ГЕОДЕЗИЧЕСКИ
ЗНАК.
В качеството си на представител на географската колегия и
университетската наука в България, както и като председател на Управителния
съвет на АПГР, си позволявам да изразя мнение, което споделя общоприети у нас
и в света обществени ценности, а именно:
- пирамидата е геометрично тяло, което трябва да се разглежда като едно
от цивилизационните постижения на човечеството,
- както и много други симетрични геометрични тела, пирамидата е един от
символите на интелектуалното съвършенство, които придават смисъл на
човешкия живот,
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- пирамидата не може да се определя като признак, притежание, символ
или знак на отделна личност, сдружение, държава или културна общност
– тя е общочовешко интелектуално достояние,
- пирамидата, заедно с редица други по форма геометрични тела, е масово
използвана в световната практика като географски, геодезичен, пътен,
пощенски или туристически знак, който дава конкретна и полезна
пространствена информация,
- пирамидата се използва като атрактивен туристически обект, който
повишава привлекателността на редица малки и големи селища,
местности, извори или устия на реки, планински върхове, гранични
пунктове или други конкретни точки от земната повърхност,
- изградената в родния ми град пирамида е обект, който може само да
повиши неговия обществен имидж и туристическа привлекателност, да го
приобщи към модерно развиващите се градове на Европа и света.
С уважение !

София, 25. 11. 2015 г.
Доц. д-р Марин Русев,
Председател на Асоциацията на
професионалните географи и регионалисти
Ръководител на катедра „Регионална и политическа география“, Геолого-географски факултет,
Софийски университет „Свети Климент Охридски“

