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Гр. София
До: г-н РУМЕН РАДЕВ – Президент на
Република България
г-н БОЙКО БОРИСОВ – Министърпредседател на Република България
г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА –
Председател на Народното събрание
на Република България
Българските медии
Българската общественост

ОТВОРЕНО

ПИСМО

Уважаеми господин Президент,
Уважаеми господин Министър Председател,
Уважаема госпожо Председател на Народното събрание,

Ръководството и членовете на Обществената академия за наука, образование и
култура споделят с Вас загрижеността си по следните проблеми:
1. Българската нация и държава през цялото си многолетно съществувание са
разширявали и отстоявали своята територия като са формирали несломимия
български дух с българския език, писменост, православна вяра и култура, за които
изследователи и политици заявяват, че са били люлка на културата на Европа и
нейната цивилизация.
Днес бъдещето ни не е светло. Наши и чужди институции и изследователи
твърдят, че в близко време българската нация и държава ще изчезнат.
2. Упражнява се външен натиск с помощта на нечестиви българи, каквито е
имало и има и сега, осъществява се все по-агресивен тероризъм в нашата РОДИНА.
Принизява се ролята на българското образование с чужди образователни стандарти
за мултикултурализма. Тези стандарти утвърждават английския език като първи език
в България и принизяват българския език и литература, българската история,

страница 2

българската география, изпразвайки ги от родолюбиво съдържание. Притиска се
православието ни.
3. Неолибералната идеология, която се провали напълно, е все още в основата
на утвърждаване правата на човека, а насоките за интеграция на бежанци у нас
притесняват българските граждани.
4. Време е нашата държава да защити нацията ни и да осигури демократичен
изборен процес, без купуване вота на отделни избиратели.
И още и още….
Уважаеми дами и господа,
Ние предлагаме:
1. Спешно формиране на Съвет по образование с участието на държавни
образователни институции и неправителствени организации;
2. Кардинални реформи в образователната ни система по парадигмата на ХХІ
век - ”Образование през целия живот”.
3. Въвеждане на един закон, обхващащ всички етапи на образованието – от
предучилищното до образованието за възрастни/пенсионери/, съчетаващ в единство
възпитание и образование.
4. Изготвянето на учебниците да се осъществява на основата на науката
учебникознание и да се въведе принципа на обществено обсъждане на всеки учебник
и учебно помагало.
5. Да се спре нарастващата неграмотност, чрез прилагане на принципа: всяко
дете след седем годишна възраст да бъде в клас и това да бъде законово задължение
на всеки родител.
6. В закона за образованието да има специален раздел, регламентиращ ролята
на родителите за възпитанието, задължение децата да бъдат възпитани в
християнските добродетели, в етични и културни взаимоотношения, уважение към
учителите и образователните институции.
7. Спешно експертен екип да разработи национална дългосрочна
образователна политика с хоризонт 40 - 50 години като се отчитат изискванията на
информационно-комуникационните технологии.
8. За подготовката на нови учители държавата да полага специални грижи, а
кандидатите да минават на визуален психологически подбор пред комисия и при
обучението им да се съчетава в единство развитието на емоционалния и рационалния
им интелекти.
9. Ново постъпващите учители в началото да работят с наставници –
подбрани учители, на които им предстои да се пенсионират.
10. Да спрем културния упадък на нацията и да разширим ролята на
читалищата и техния принос за развитие на индивидуалния талант.
Изразяваме нашата надежда, че ще превърнем българското образование в
авангардно, европейско образование, изпълнено с български патриотизъм и
родолюбие, завещани ни от нашите предци.
ДА ГО НАПРАВИМ ЗАЕДНО !
СЛЕДВА „СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПОДПИСАЛИ ОТВОРЕНОТО
ПИСМО“:
О б щ е с т в е н а а к а д е м и я н а у к а, о б р а з о в а н и е, к у л т у р а п
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СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПОДПИСАЛИ ОТВОРЕНОТО ПИСМО
1.

акад. проф. д-р на ик. и фил. науки Асен Богданов – Председател на
„Обществена академия наука, образование, култура – ОАНОК
2. проф. д-р на ик. н. Димитър Иванов - DOCTOR HONORIS CAUSA на ОАНОК
3. проф. д-р на ик. н. Иван Величков – Председател на „Академия за иновации и
развитие на висшето образование“
4. проф. Петьо Хорлесиев-председател на „Движение за защита на граждани
те и държавата“
5. Борис Минчев –председател на „Народно движение против корупцията и за
иновативна икономика“
6. Дочо Шипковенски-секретар на Сдружение „Български юнак“
7. инж. Стоян Шатов председател на Асоциация ”България Венецуела”
8. проф. д-р на ик. н. инж. Стойчо Симов-председател на Камара „Създатели на
зелен транспорт в България“
9. Георги Георгиев – председател на Граждански форум „ПРОМЯНА“
10. капитан първи ранг Георги Методиев – председател на клуб „Военни
Моряци” и членовете на клуба:
10.1. Контра адмирал Петър Странчевски
10.2. Адмирал Иван Добрев
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