КОЛЕГИ,
ПРЕДЛАГАМ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ЕДНО ИНТЕРЕСНО
ЧЕТИВО, КОПИРАНО ОТ СТРАНИЦИТЕ НА ГЕОГРАФ БГ. ПОВОДЪТ
Е ИЗВЕДНЪЖ ПОЯВИЛ СЕ КОМЕНТАР, ПРИКАЧЕН КЪМ ДОСТА
СТАРА ПУБЛИКАЦИЯ В ГЕОГРАФ БГ (!!! ОЩЕ ОТ 25.06.2014 г. !!!)
ПОД ЗАГЛАВИЕ „КАК СЕ СТИГНА ДО РЕДУКЦИЯ НА
ГОДИШНИЯ НОРМАТИВ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ,
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ОТ 720 НА 684 ЧАСА“ С АВТОР
ДОЦЕНТ ИВАН ДРЕНОВСКИ (ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“).
В РАННИТЕ ЧАСОВЕ НА 27.01.2016 г. (226 ДНИ ПО-КЪСНО)
ГОСПОДИН, КОЙТО СЕ Е ПРЕДСТАВИЛ ПОД ИМЕТО НИКОЛАЙ
ДАНЕВ, СЕ ЗАКАЧА ЗА КОМЕНТАРНАТА РУБРИКА ПОД
ВЪПРОСНАТА СТАТИЯ И ПИШЕ СЛЕДНОТО:
„Г-н Дреновски, честно казано се учудвам, че не Ви виждам до
борците за географска справедливост, като например напористия г-н
Русев, който по една или друга причина оглави изведнъж борбата
за...неизвестно какво. Аз и мои колеги, като Вас и г-н Анков неведнъж
писахме до министерството и се опитахме навреме да променим
недоразуменията в програмите и действията на неизвестните колеги от
министерството ръководени от г-жа Маркова.Нямаше ефект и
вероятно не може да има. Честно казано всички разумни хора знаем, че
сега е практически излишно да се бием в гърдите , че може да променим
нещата. Времето за това мина. Наистина считам, че Вие г-н Дреновски,
г-н Анков и доколкото знам доста други колеги подеха тази кауза,
присвоена сега от неизвестния за мене г-н Русев. Както и да е, важното
е, че се чу за географите и географията, но знаем, че учителите понасяме
всичко в крайна сметка онова, което министерството сътвори. А иначе
не бях на митинга на този господин миналата събота, по свои причини, но
все пак там е имало едва ок. 30 души, и вчера, когато ми препратиха
неговото писмо, разбрах, че това е човек, който не уважава
истината...пише, че били ок.130...и кого лъже..себе си и нас. Вероятно
друг е пътят към решаване на този проблем. Възмутен съм от
неистината. Не бива да вярваме на псевдоводачи, това е извода ми.
Моите уважения към достойните хора мислещи за нашата гилдия!“
ВЕЧЕ В ОБЕДНИТЕ ЧАСОВЕ НА СЪЩИЯ ДЕН (27.01.2016 г.) ДРУГ
ГОСПОДИН, КОЙТО СЕ НАРИЧА „ВОЙВОДАТА“ ПОЧТИ МУ
ПРИГЛАСЯ:
„Стар спор на нов глас - кой до води бащина дружина“
СЛЕД ТОВА (НА 04.02.2016 г.) СЕ ПОЯВЯВА И ЗАКАЧЛИВ ГЛАС,
ОЧЕВИДНО ИЗУМЕН ОТ ПИСАНИЯТА НА ГОСПОДИН НИКОЛАЙ
ДАНЕВ И ДУЕТА МУ С ВОЙВОДАТА, КАТО САРКАСТИЧНО СЕ
ОБОЗНАЧАВА С ИМЕТО „ПИШМАН ВОЙВОДА ДАНЮ НИКОЛАЕВ“
И ПИШЕ:

Преждеговорившите създават рефрен: Ха-ха-ха, ха-ха-ха, малко сте,
малко сте (перефраза БСП). Аз съм другият (изпълнява Васил Петров –
Другият, Музика Константин Цеков, Текст Живка Шопова, Аранжимент
Румен Тосков) Ха-ха- ха, ха-ха-ха, малко сте, малко сте. Аз съм другият за
двамата: Пишман войвода Даню Николаев
ЕТО И СЪЩИНСКИЯТ ОТГОВОР НА ДОЦ. ИВАН ДРЕНОВСКИ
МАЛКО ПО-КЪСНО В КРАЯ НА СЪЩИЯ ДЕН (04.02.2016 г.):
Здравейте г-н Данев, макар че нямам спомени да се познаваме. Къде
ме виждате или не ме виждате няма особено значение. Всеки гледа от
собствената си камбанария и понякога вижда само това, което иска да
види. Истината за всеки е различна, защото пречупва фактите, които са
му известни през собствената си призма. Добре е да се сме наясно с
всички обстоятелства, а не да бързаме да даваме оценки, непознавайки
някои факти, позовавайки се на разкази на очевидци, или изопачавайки
други. Не е добре също така да се правят пораженчески внушения за
безпомощност, безвъзвратност и невъзможност нещата да бъдат
променени. Ако д-р Анко Иванов, когото вие погрешно наричате "г-н
Анков", мислеше така и досега нямаше да има каквато и да било промяна
към добро. Колкото до приноса на доц. Марин Русев, той се състои поне в
това, че чрез създаването на АПГР се институционализираха исканията
и отстояването на интересите на географската общност и в частност
на учителите по география. Така единичните несинхронизирани действия
на отделни ентусиасти за географската кауза придобиха представителен
характер на национално ниво. Асоциацията има над 1000 членове и
структури във всички области на страната, като преобладаващата част
от членската маса са учители по география и икономика или по география
и история. Този резултат не е даденост, а е постигнат благодарение на
двегодишните неуморни усилия на доц. Русев за организационно
изграждане на АПГР, които вие не познавате и не признавате
Въпреки предприетите навременни инициативи от страна на
управителния съвет на АПГР, член на който съм и аз, повече от една
година не ни се удаде да влезем в диалог с администрацията на МОН.
Заслугата на доц. Русев е и в това, че успя да наложи в дневния ред на
висшето ръководство на МОН една среща на ниво зам.-министър и две на
ниво министър, втората от които в извънработен ден (събота). На
бившия вече министър беше връчена подписка, подкрепена от 4100
преподаватели, не само по география. За географите в България се
заговори и в медиите, най-после се афиширахме като съсловие или гилдия.
Загрижеността на колегите е преди всичко за качеството на
училищното образование по география през следващите години, което е
кауза, като участието в протеста не беше продиктувано от личен
интерес за каляване на духа и тялото в мразовитото време. Тази кауза
мотивира над 100 колеги да дойдат и подкрепят протеста, като поне 30

от тях бяха от Северна България - от Шумен, В.Търново, Габрово,
Плевен, Враца, Видин и др. Много на брой колеги бяха дошли от
Благоевград, Кюстендил, Перник, Разлог, Казанлък, Пазарджик, Ямбол,
Тополовград и др. Те отделиха целия си ден, а не само 1-2 часа и показаха
завидна решимост да отстояват исканията си. Бяха подготвили лозунги
и плакати. Не знам откъде сте вие, но наистина най-малко бяха
учителите по география от София, за радост предимно млади хора.
Представителите на академичната общност от СУ и БАН бяха далеч помногобройни.
Ако сте пропуснали да подкрепите подписката, то имате
възможност да подкрепите он-лайн петицията, която беше инициирана
след протеста. Истината е, че трябва да се обединим и да положим
общи усилия за отвоюване на достойно място на учебния предмет
география в българското училище. Внушението, че е късно е некоректно,
защото всички наши искания са свързани с промени на наредби, които се
подписват от министъра, независимо кой е той. Въпросът е да
поддържаме диалога, който установихме, макар и труден и да
продължаваме да отстояваме исканията си. Кои от тях и до каква
степен ще бъдат удовлетворени е друг въпрос. Нямаме право на
разколебаване и песимизъм.
КОЛЕГИ,
НЯКОЙ ДА ПОЗНАВА КОЛЕГАТА НИКОЛАЙ ДАНЕВ ? МНОГО
БИХ ИСКАЛ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ С НЕГО И ДА ГО ПИТАМ:
„ГОСПОДИН
НИКОЛАЙ
ДАНЕВ,
ЧИЯ
ПОРЪЧКА
ИЗПЪЛНЯВАТЕ?“, ЗАЩОТО СПОРЕД МЕН ТОВА ПИСМО
ИСТИНСКИ ГЕОГРАФ НЕ МОЖЕ ДА ГО НАПИШЕ........САМО НЯКОЯ
КУКЛА НА КОНЦИ.....
ИВО ПЕНЕВ
ИСТИНСКИ ГЕОГРАФ

