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Д  О  К  Л  А  Д 

от проф. дфн Тодор Мишонов 

Председател на Софийски Клон на Съюза на Физиците в България 

катедра Теоретична физика, Физически факултет  

Софийски Университет «Св. Климент Охридски» 

бул. Джеймс Баучър 5, 1164 София 
mishonov@bgphysics.eu   тел: 0886-331-693 

Относно:  24-та Юлска лектория по природни науки, 2-6 юли 2018 година 

(понеделник-петък), съобщение в календарния план на МОН 
 

Копие до:  акад. Александър Петров, agpetrov@issp.bas.bg, Председател на Съюза 

на физиците в България (СФБ), проф. Иван Лалов, и други членове на 

Управителния съвет на СФБ, upb@phys.uni-sofia.bg, ръководството на 

Софийски клон на СФБ, доц. д-р Стоян Шишков, sshishkov@biofac.uni-

sofia.bg, Декан на Биологически факултет, акад. проф. дн Петър 

Кралчевски, pk@lcpe.uni-sofia.bg, Декан на Факултета по химия и 

фармация, проф. дфн Александър Драйшу, ald@phys.uni-sofia.bg, Декан 

на Физически факултет, г-жа Ваня Кастрева, началник на РУО – София-

град, rio_sofia_grad@mon.bg и лектори на лекторията 2017 

  Уважаема г-жо Костадинова, 

 От 23 години Софийски клон (СК) на Съюза на физиците в България със 

съдействието на Софийски университет «Св. Климент Охридски», БАН и РУО – София-

град редовно организира Юлска лектория по съвременни направления на природните 

науки. Замислен първоначално като квалификационен лекторат за учители физици през 

1995 г. курсът постепенно се разшири през 2015 г. до практически всички природни науки. 

Благодарение на съдействието на 3-мата декани на Биологически факултет, Факултета по 

Химия и Фармация и Физически факултет лекторията вече запълва най-големите 

аудитории на факултетите. Лектори са водещи български учени, разглеждат последните 

нобелови премии по Физиология или медицина, Химия и Физика. Накратко осъществява 

се точно тази връзка между наука и образование за която се говори толкова много по 

света, а България има вече почти четвъртвековна традиция в осъществяването. Лекторията 
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е безплатна и отворена за всички граждани, посещава се и от колеги учени, от студенти и 

ученици. 

 В качеството си на председател на СК на СФБ и общ координатор на лекторията се 

обръщам към Вас лекторията да получи институционална подкрепа от страна на МОН и 

чрез системата на МОН да стане по-лесно достъпна и за учители от провинцията. Ако 

съобщението за лекторията се почви на сайта на МОН, това значително би облекчило не 

само командироването на учители въс София, но и участието на самите софийски учители 

по природни науки. Изчерпателна информация за лекторията: програми от предишни 

години, файлове от лекциите, списък на лекторите история и дати на следващата лектория 

може да бъде намерена на сайта на СК на СФБ  

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/ulska-lektoria, като приложение към 

настоящето писмо е дадена програмата на лекторията от тази година. Обръщам внимание 

и на изключителната квалификация на нашите лектори за тази година например: 4 

академика на БАН, повече от 12 хабилитирани колеги (доценти и професори) и активно 

работещи млади учени; хорариум от над 20 академични часа за 5 работни дни; 

осъществява се едно пълноценно обучение по природни науки. 

 В последните години навярно над 100 „обучителни организации” предлагат 

сумарно над 1001 квалификационни курса. Затова предлагам информацията за Юлската 

лектория по природни науки да бъде дадена отделно, като се отчете водещата воля на 

Софийски университет «Св. Климент Охридски» и Българската Академия на Науките в 

нашето образование и наука. Не е без значение от какъв точно квалификационен курс 

учителите ще получат един квалификационен кредит за едно и също време на отсъствие от 

училищеto където работят. 

 По същество молбата ми се редуцира до добавяне на няколко реда към календарния 

план от сайта на МОН: 

24-та Юлска лектория по природни науки, 2-6 юли 2018 г. (понеделник-петък) 

Софийски университет «Св. Климент Охридски», отворена за участие за всички 

учители и интересуващи се https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/ulska-

lektoria. 

Надяваме се на институционалната подкрепа от страна МОН, която би придала 

повече престиж на този квалификационен курс за учители с най-дългогодишни традиции и 

най-висока квалификация на лекторите. Това би означавало и едно признание от страна на 

МОН за вдъхновения труд на водещи Български учени отделили на обществени начала 

(без хонорар) от личното си и свободното си време в името на едно по-добро образование 

чрез непрекъснатото квалифициране на учителите. И не на последно място този курс е 

единственото място където в аулите на факултетите по природни науки се събират заедно 

колегите, които създават и поддържат духа на българското образование и наука по 

природни науки. Като приложение към това писмо прилагам програмата на курса 

проведен тази година. 

 С уважение: 

София, 31.07.2017 г.       /проф. дфн Тодор Мишонов/ 
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