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Като лидер в информационното отразяване на процесите, свързани с преосмислянето
на тоталитарното минало при управлението на Българската комунистическа партия
специализираният сайт desebg.com създаде нова рубрика „Образование: комунизъм”
(
директен линк към рубриката – ТУК
).

Тя може да бъде открита още на първа страница на сайта в раздела „Рубрики”,
намиращ се под основното меню и е поставена след рубриката „Сагата с дипломатите”.

В новата рубрика хронологично са подредени близо 40 публикации от 2013 г. насам по
проблема с неадекватното изучаване на комунизма в българското училище.

По този начин в цялото медийно пространство в България единствено на desebg.com
читателите бързо и лесно ще могат да се запознаят с пътя, който до момента е
извървян от първите публични констатации за липсата на модерно изучаване на
истината за комунистическия режим до поставянето на този проблем пред дневния ред
на управляващите, респективно пред Министерството на образованието и науката
(МОН).

В нова рубрика „Образование: комунизъм” може да бъде открита подробна информация
за първата конференция по този проблем – „Образованието за комунистическия режим
и европейските демократични ценности на младите хора в България днес“, инициатива
подкрепена от фондация „Конрад Аденауер”, Център за Европейски изследвания в
Брюксел при ЕНП и др.
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Също така може да бъде открито пълното социологическо изследване на проблема,
извършено от НЦИОМ и публикувано в 6 части.

Подробна информация за това по какъв начин тоталитарният режим присъства в
сегашните учебници по история съдържа изследване „Комунизмът в учебниците” на
Любомир Пожарлиев, докторант в катедра „Социология” на СУ „Св. Климент Охридски”.

В рубрика „Образование: комунизъм” е публикувана първата в медийното пространство
у нас информация за инициативата на проф. Евелина Келбечева от Американския
университет в България по откриването на гражданска петиция за необходимостта от
изучаването на комунистическия режим през февруари 2014 г., а така също и
последвалите дискусии в медиите по въпроса.

На следващо място е публикацията за проведеното през ноември 2014 г. от
социологическата агенция „Алфа Рисърч” социологическо изследване „Преходът:
митове и памет, 25 години по-късно”, разкриващо, че 94% от най-младото поколение
(16-30 г.) не знаят почти нищо за периода на комунизма (1944-1989).

В новата рубрика са публикувани информации, отразяващи призива на президента
Росен Плевнелиев към управляващите да предприемат необходимите действия
истината за комунизма действително да влезе в учебните по история.

Систематизирани са и участията на основателя на desebg.com Христо Христов в
различни образователни инициативи със студенти.

Отразено е и мнението на експерти в образователната система за това, че реформата
за изучаването на комунизма минава през задължителна промяна на Учебния план и
изработването на нови образователни стандарти и програми.

Публикувана е информация за отказа на 43-то Народно събрание да подкрепи
предложението в новия Закон за предучилищното и училищното образование да бъде
приет специален текст за изучаването на престъпленията на тоталитарния
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комунистически режим, направено от депутата от Реформаторския блок Борис
Станимиров през септември 2015 г.

В новата рубрика е систематизирана и информацията за инициативата на група
депутата начело с Методи Андреев (ГЕРБ) от декември 2015 за откриване на
политическа петиция за необходимостта от изучаването на тоталитарните режими в
училище, подкрепата и 103 народни предтавители от различни парламентарни групи,
както и от българските евродепутати в ЕНП.

Следва първото парламентарно питане към новия министър на образованието и
науката Меглена Кунева от февруари 2016 г. и нейния отговор по проблема.

Тук може да бъдат открити и подробности от подписването на политическата петиция
от президента Росен Плевнелиев и внасянето ѝ заедно с гражданската петиция на
проф. Келбечева на вниманието на министър Кунева.

Следва информация за дискусията „Знание за миналото – памет за бъдещето”,
проведена през март 2016 г. в Европейския парламент в Брюксел, организирана от
евродепутата Андрей Ковачев (ЕНП/ГЕРБ), както и интервюта с него самия и проф.
Евелина Келбечева.

В новата рубрика е и информацията за внесения през май 2016 г. фондация „Истина и
памет” (проф. Евелина Келбечева, Георги Михайлов, Александър Кашъмов и Христо
Христов) на вниманието на министър Меглена Кунева в МОН Списък с основните факти
и процеси от тоталитарното управление на БКП, без които учебниците по история са
немислими.

На „Образование: комунизъм” читателите ще открият и информация за организираната
през юни 2016 г. от фондация „Истина и памет” първата си по рода дискусия „Знание и
ценности” – (не)изучаването на тоталитарните режими в българското училище, която
събра на едно място професионални историци, кинодокументалисти, изследователи и
експерти в областта на образованието.
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В новата рубрика са систематизирани и всики основни изказвания на участниците в тази
гражданска инициатива, сред които на проф. Евелина Келбечева, доц. Лъчезар
Стоянов (Нов български университет, Екатерина Бончева (Комисия по досиетата),
депутата Методи Андреев (ГЕРБ), режисьора Евгений Михайлов, образователните
експерти доц. Виолета Стойчева (Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и
Методий“) и Лиляна Друмева (МОН).

Последната информация се отнася до внасянето на вниманието на министър Кунева в
МОН от фондация „Истина и памет” предложения, обобщени от обществената дискусия
„Знание и ценности” – (не)изучаването на тоталитарните режими в българското
училище.

За улеснение на читателите всички следващи публикации на desebg.com, отразяващи
различни аспекти по този проблем, също ще бъдат систематизирани в рубриката
„Образование: комунизъм”.
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