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Събота, 22 септември 2012 г.

Д-р Боян КУЛОВ, учен в БАН,
председател на УС на Асоциацията
на българските училища в чужбина
Интервю на Хенриета ГЕОРГИЕВА

ә Кои са най-сериозните проблеми на
българските училища в чужбина?
ә Като начало се налагат някои уточнения.
Според Асоциацията на българските училища в
чужбина (АБУЧ) „българско училище в чужбина“ е всяка организация, в която се преподава
български език и култура на България. Това определение включва български държавни училища, училища на чужди държави, в които се преподава български език, неправителствени организации с идеална цел и търговски дружества,
които са създали училища, училища към посолства и църкви. Всички те си приличат единствено по своята дейност.
Броят на българските училища в чужбина
надхвърля 200, а географски - те обхващат
всички населени континенти на света. Българското училище е далеч най-разпространената
институция зад граница на България. На равнището на обикновения
гражданин в много голям брой страни тази
институция формира в
най-голяма степен облика на българина и България. Още по-важно е
това, че през последните
15 години броят на българските училища в чужбина се увеличава непрекъснато и много бързо. Това е сравнително
ново явление в географията и историята на
българите, чието многостранно значение едва
започва да се осъзнава.
G
От тази гледна точка
е почти невъзможно да
се обобщят най-сериозните проблеми пред
българските училища в
чужбина. Някой от тях
са свързани с липсата на
квалифицирани кадри учителски и административни. Други изпитват
трудности с липсата на подходящи помещения
или достатъчно съвременни учебници. За трети
например тези на американския континент и в
Нова Зеландия основен проблем е ежегодното
транспортиране на достатъчно по количество
учебници. А има все още и такива държави,
близки и далечни, които създават почти непреодолими пречки пред самото създаване на чужди училища или такива, които преподават чужди езици на тяхна територия.
Интерес от страна на българските държавни
институции към тези проблеми не липсва, въпреки че на някои от тях, като Министерството
на външните работи например, тепърва предстои да го заявят, поне официално.
ә Какво най-важно постигна Асоциацията на българските училища в чужбина за 5
години? Колко училища са нейни членове?
ә Най-важното, което асоциацията успя да
постигне, е институциализирането на обучението по български език, география, история и
култура на България в чужбина. Изолираността на българските училища в чужбина вече е
история. Голяма част от тях са обединени в собствена „мрежа“, която включва България, осигурява им непрекъснат контакт с българската

държава и институции, дава им възможност да
организират съвместни дейности, включително обмен на
опит. От юли 2007 г.
насам една неправителствена организация
без никакво финансиране създаде мрежа, която обхваща всички населени континенти. Броят
на училищата, които са
нейни членове в момента, е 62, с тенденция към
много бързо увеличение.
С прякото съдействие на
асоциацията бяха създадени изключително успешната държавна програма
Роден език и култура зад граница на Министерството на образованието и науката (2009 година), която продължава и до този момент и 334
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налните стратегии - бъдещето на нацията, а бъдещето на нацията са нейните деца. Голяма част от
нашите деца в този момент пребивават в чужбина, но продължават
да бъдат част от нацията ни. Поне дотогава,
докато се чувстват част
от нея. Майчиният
език е най-силният
културен белег, който
обективно допринася
за запазването и задълбочаването на това чувство.
ә Какви инициативи осъществяват българските
училища зад граница за запазване на националното самосъзнание? Къде българите са
най-активни в тази насока?
ә Българските училища зад граница дейст-

дишни наблюдения в това отношение, не бих
желал да правя подобни обобщения. Имал съм
прекрасни студенти и в САЩ, и в България.
Познавам прекрасни български студенти със
завиден потенциал в САЩ и с много от тях още
поддържам връзка.
ә Кое е най-трудното за един български
учен в САЩ?
ә Най-трудно за мен беше бързото приспособяване към друг мащаб на мислене.
ә Имат ли сериозни основания упреците на министър Симеон Дянков към „феодалните старци“ в БАН? Могат ли да се използват западни модели за бързи реформи?
ә Упреците на министър Дянков към фактическия начин на управление на БАН имат
много сериозни основания, въпреки че бяха изразени по извънредно неподходящи начин и
форма. Задължително и абсолютно належащо е
да се използват не западни или северни, а успешни модели за реформи. Подчертавам, че извънредно голяма част от отговорността за създаване на условията за тези реформи, и то не
само в БАН, е именно
на министър Дянков.
ә Кога в САЩ се
почувствахте горд,
че сте българин? И
пловдивчанин?
ә Казват, че гордостта не е непременно
положителна емоция.
Въпреки това съм се
чувствал горд като
българин - най-вече
чрез присъствието на
толкова много успешни българи в столицата на САЩ. Още повече пък пловдивчани. В
това отношение много
от моите съграждани
ще се почувстват там
почти като у дома си.
ә Какъв съвет давате на хора, решени
да осъществят американската си мечта?
ә Да направят
първата крачка.
ә Какво показва
личният ви опит може ли човек да
разчита на помощта
на сънародници или
съграждани в САЩ?
ә Диаспората нараства много бързо,
така че едва ли би могла да бъде по-обединена. Но обединението е факт там, където има
общи интереси. А такива съществуват и смятам, че тепърва ще усетим обединеното влияние на „българите от всички страни“ в България.
Много българи в чужбина си помагат. И
на мен много са ми помагали, и на други са
помагали, но не трябва да се разчита на това.
ә Тръпката Пловдив за вас? Кое е любимото ви място в града под тепетата?
ә Пловдив е градът, в който съм живял
най-дълго − първите 19 години от живота си.
Той винаги ще остане първата ми любов. Любимите ми места - Сахаттепе и Бунарджика с които съм израсъл. Естествено и Старият
град.

Горд съм от толкова успели
пловдивчани във Вашингтон

Образованието на
българчетата по света
трябва да залегне
в Стратегията ни за национална сигурност

Георги БАЧУРОВ,
ПЛОВДИВ

Боян Кулов е доктор по география. Пловдивчанин, завършил
е Английската гимназия в града. Председател на
Управителния съвет на Асоциацията на българските
училища в чужбина със седалище София. Основател и
председател на Борда на настоятелите на Българския
образователен център във Вашингтон, САЩ.
Между 1990 и 2007 година живее в САЩ и преподава
в Университета Джордж Уошингтон, Университета Джордж
Мейсън и Американския университет във Вашингтон.
Между 1993 и 1999 г. е директор и председател на Борда
на директорите на специализираната група за Европа
в Асоциацията на американските географи.
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година, чрез което
се финансират допълнително над 100
училища зад граница. Държавната политика за обучението по български
език, история, география и култура на България е кодифицирана в
Проектозакона за предучилищното и училищното образование, който предстои да бъде приет на второ четене до края на годината.
ә Доколко сериозна е опасността от
асимилация на българчетата в САЩ, а и
изобщо в чужбина?
ә Всички българи, които имат роднини,
приятели или дори познати зад граница, т.е.
мнозинството от българския народ, са свидетели на този естествен, а в някои страни и изкуствено ускоряван процес.
ә Защо според вас образованието на българските деца по света трябва да залегне в
националната ни стратегия за национална
сигурност?
ә Стратегиите чертаят бъдещето, нацио-

От читателите

те граждани. Това е красноречиво доказателство за немарливостта и нехайството на
обществените институции,
които отговарят за състоянието на спирките. И това положение продължава години наред. Сега все още е топло, дори горещо, но какво ще стане
в близките месеци, когато
настъпят есента и зимата с
неблагоприятните си климатични особености?
На пресечката на бул. „Васил Априлов“ и ул. „6-и септември“ по посока на река
Марица би трябвало да има
спирка. В действителност такава има, защото табела информира, че тук минават автобуси с номера 99, 93, 37, 44
и 22. Има няколко павилиона
със закуски, часовникарско
ателие, магазинче, пункт за
вестници. Само навес на

ТИ СИ РЕПОРТЕРЪТ Ако нещо те дразниОбади се! Оплачи се!
в твоя квартал, на твоята улица!

e-mail: obstestvo@maritsa.com

Не премахвайте тролеите!

срещу банка ДСК, е изключително оживено и посещавано
място. Въпреки това и в двете
направления - към кв. „Каменица“ и към центъра на града,
Инж. Никола КУШЕКОВ,
липсват всякакви заслони и
експерт
спирки. Единствено табела
Електротранспортът
информира, че през това кръс- функционира
в Пловдив
товище минава автобус № 9.
от 50 години. От
Крайно наложително и повече
до сега в 16 града
спешно трябва да се вкара в тогава
България е внедрен
ред тази безстопанственост и на
най- екологичен и
липса на елементарно уваже- този
най-евтин
пътнически
спирка няма, нито пейки за ние към гражданите от инстисядане. Търговските интереси туциите, които са отговорни транспорт. Министърът
на транспорта обяви, че
са по-силни от потребностите за това състояние.
във всички областни
на хората.
Крайно наложително е да
се отдаде заслужено внимание на хората, които ползват
обществения транспорт, защото и те си плащат услугата.
Валентина ЙЕРЕМИЕВА
На бул. „Васил Априлов“
до пресечката с ул. „ПещерсНашият читател Георги Бачуров не е единствен, който
ко шосе“ има спирка. Също се възмущава от резила с автобусните спирки. По тази теняма навес или пейка. Пак на ма за последните десет години „Марица“ има толкова пубсъщия булевард „Васил Ап- ликации, че може да издаде няколко тома. Да повторим рилов“ до гимназия „Кли- повечето от спирките - 314 от общо 450 - са дадени на конмент Охридски“ има спирка цесия по времето на кмета д-р Иван Чомаков. Договорът е
само с табела с номерата на подписан така, че за две петилетки спирките ръждясаха и
автобусите - 222, 113, 27. Сре- се разрушиха още повече, с малки изключения.
Този проблем е на път да се реши с анекс към договощу кино „Гео Милев“ има нещо като спирка с тенекии, но ра с фирмата концесионер „Елиза - 1999“. От общината и
без всякакви дъски за сядане, от фирмата гарантират, че до две години всичките 314 засза изчакване и отмора. На лона ще бъдат обновени, а първите съвременни модули
кръстовището на ул. „Петко ще се появят напролет. Както „Марица“ подробно писа,
Д. Петков“ и ул. „Кап. Райчо“, фирмата има нов собственик - „Булгартабак - трейдинг“
АД. Кметът Иван Тотев уверява, че дружеството е сериозен партньор и че анексът към стария договор на сто процента защитава обществения интерес. От „Булгартабак трейдинг“ казват, че са правили спирки в Стара Загора и
Шумен и имат доброто желание, както и търговски интерес, да направят подобни инвестиции и в Пловдив.
До няколко дни анексът ще бъде подписан. След това
концесионерът ще внесе проект на модули в Експертния
съвет за устройство на територията. След като го одобрят, започва монтаж на заслоните от прозрачен материал
триплекс с пейки и кошчета за смет.
032 603 437

Повече уважение и
внимание към хората

Ако пътувате с обществения транспорт
из град Пловдив и се
вгледате внимателно
към
автобусните
спирки, не може да не
изпитате чувство на
недоволство и болка
от печалното им състояние. Ще отбележим малка част от това, което видях.
На спирката до образцовата математическа гимназия
„Акад. Кирил Павлов“ се
вижда само табелката, че тук
е предпоследната спирка на
автобусните линии 10, 12, 37,
26 и 29. Липсва всякакъв навес, заслон или пейки. Тук се
намира и столът за хранене
на диабетично болните граждани. Те са около 300 възрастни хора на 60-80-годишна
възраст. Като прибавим учениците и гражданите, вероятно ще станат хиляда души.
Преди обедните часове често
може да видите как някой
грохнал старец е седнал върху кошчето за боклук, а до
него му правят компания други. В двете направления отиване и връщане, няма заслони или поне няколко пейки,
на които да отдъхнат чакащи-

ват като образователни и културни центрове.
Най-активни са в страните, в които има наймного българи, а също и там, където се изявят
лидери на тези общности. Мога да изброя десетки страни, но не бих желал да изпусна някого.
ә Защо решихте да се върнете в България след години успешна кариера в САЩ?
ә Интересно ми е дали и в България ще
мога да имам успешна кариера. Наричат САЩ
страна на неограничените възможности. Така
че там не би трябвало да е толкова трудно да
успееш.
ә Има ли значима разлика между нивото, интересите, потенциала на студентите в САЩ и у нас?
ә Точно поради факта, че имам дългого-

Обещаха:

Нови спирки до 2 г.

градове трябва да бъде
въведен този вид превоз. Това е правилно решение, имайки предвид
бъдещето на петрола.
След 10 години той ще
бъде изчерпан и дотогава трябва да има друго
решение. Автобусите на
газ са допълнително решение и са по-екологични. В Пловдив тролейбусният транспорт
сега и в бъдеще трябва
да остане основният
градски
пътнически
транспорт. Той трябва
да е гръбнакът на неговата мрежа. Автобусите на газ трябва да бъдат допълващи, т.е., където няма и не може да
се пуснат тролеи. Всички маршрутки (микробуси) трябва да минат
също на газ. Сега много автобусни линии
дублират тролейбусните - това е голяма грешка. Автобусите с вътрешно горене - дизелови и бензинови, трябва
да отпаднат, те са голям замърсител на въздуха. Тролейбусната
мрежа, която се експлоатира десетки години,
трябва да се ремонтира,
поддържа и обновява.
Това е стратегията за
бъдещето на пътническия транспорт в Пловдив. Всякакви други изказвания и решения са

неоснователни, некомпетентни и погрешни.
Във всички големи градове на страната тролейбусният транспорт е
общинска собственост,
само в Пловдив е частен. Трябва да се намери неговата най-добра
форма на организация,
управление и развитие.
В Пазарджик (голям
колкото ЖР „Тракия“)
има тролейбусен транспорт и функционира
добре, а в Пловдив да
не може?!
И м а
изградена база, електрически стълбове, мрежи, станции, обучени
специалисти.
Такъв
транспорт лесно не се
създава. И изведнъж
някой предлага да го
премахнем и унищожим? За да може след
време пак да го изграждаме? Това е недопустимо, неефективно, ненормално и безотговорно. До такова безумие
не трябва да се стига!
От 30 години в света се
правят постоянно опити
тролейбусът да бъде заменен с електробус, но
няма никакъв ефективен
резултат. Следващите
30 години опитите ще
продължат. А може би и
след 50 години. Настоящето и бъдещето е на
тролейбусния транспорт.

