ПРОТЕСТЪТ ПРОДЪЛЖАВА С ОНЛАЙН ПЕТИЦИЯ
Колеги,
На Митинга, проведен на 23 януари 2013 г., присъстваха 120-130
географи. Студът (минус 13-14°С) принуди някои от тях да стоят само
около час, други се появиха през втората половина на обявеното за протест
време. Около 80-90 от протестиращите бяха учители по география, около
20 – представители на НИГГГ (БАН) и ГГФ (СУ). Подкрепа в усилията на
АПГР да защити училищната география демонстрираха Българско
географско дружество и Българска картографска асоциация. Имаше
представители на учителската географска колегия от столицата, Перник,
Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Враца, Разлог, Роман, Видин,
Плевен, Габрово, Казанлък, Велико Търново, Тополовград, Шумен.
Студеното време и някои форми на зле прикрит административен натиск
по места разколебаха в последния момент колеги от Видин, Търговище,
Разград, Кърджали, Бургас, Пловдив ... Според мен, неочаквано малко бяха
единствено присъстващите на митинга учители от София...
Независимо от някои полугласно изказани съмнения за
представителност на Митинга (!!! изразени предимно от неприсъстващи
географи !!!), трябва да се отбележи, че на Министър Танев бяха връчени
4100 подписа, включително 1100 на учители по География и икономика !!!
Около 1500 от подкрепилите исканията на географската колегия чрез
подпис бяха учители по История и цивилизации, Биология и здравно
образование, Български език и литература, Информатика и
информационни технологии, Химия и опазване на околната среда,
Английски език, Изобразително изкуство, Музика, начални учители, както
и от вече пенсионирани учители ...
Силна подкрепа получихме от родители, студенти и ученици от горния
курс.
Подписката подкрепиха около 200 преподаватели във висши училища предимно географи, геолози, агрономи, българисти, информатици,
икономисти, биолози ... Над 120 от подписите са на професори и доценти.
Няколко от подписите бяха на депутати в Народното събрание, въпреки
че не си бяхме поставяли точно такава цел. Все пак, вече имамаме
официално изразена подкрепа от страна на няколко парламентарно
представени партии.
Успяхме да поканим Министър Танев на среща в неговия кабинет в
съботния почивен ден!!! Постигнахме уговорка за нова Работна среща
във Вторник или Сряда, която ще се проведе с Министър Танев, Зам.министри, директори на Дирекции, експерти ...
Ясно е, че горепосочената информация не дава възможност да се правят
крайни изводи за неуспешно проведена акция на Асоциацията на
професионалните географи и регионалисти (АПГР). Въпреки това, трябва
да признаем, че действително можеше да се постигнат и по-впечатляващи

резултати. Има още много да се учим. Надяваме се проведеният Протестен
митинг и предшестващите го символични протести на географската
общност в България през последните месеци да се възприемат само като
начало на пробуждането на географската общност в страната !!!
С благодарност към всички, които ни подкрепиха духом, с подпис или
присъствие на Митинга !!!
Специална благодарност на тези, които пропътуваха стотици километри,
защото вярват, че училищната география е кауза !!! !!! !!!
!!! Предлагаме на всички, които одобряват инициативите ни, да се
включат в ОНЛАЙН ПОДПИСКА в Интернет с призив към МОН да
приеме и отчете позицията на географската общност в България по
отношение на нормативните документи, засягащи училищната география
!!!
Можете да се включите в подписката като активирате следния
електронен адрес:
http://grajdanskapeticia.com/pview.aspx?pi=BG31568
Вярваме, че този път ще се включат и тези, които бяха с нас само духом
в мразовития съботен ден !!!
Поздрави
Доц. Марин Русев – Председател на Управителния съвет на АПГР

