Учители: Не сме безучастни към опитите да манипулират децата за комунизма в учебниците
Написано от Христо Христов
Вторник, 02 Юли 2019 10:25

На електронната си поща сайтът desebg.com получи отворено писмо от учители от
Благоевград до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев по повод
скандала с новите учебници по история за 10 клас, в някои от които е направен опит да
се подмени истината за тоталитарния комунистически режим. В писмото си учителите,
които застават с имената и длъжностите си, се обръщат внимание към съдържанието на
предложения за одобрение учебник на изд. „Булвест 2000” и заявяват, че не са
безучастни към опитите децата да бъдат манипулирани политически.

ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
от
Хенриета Митева – старши учител в НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ (бивша Солунска) –
Благоевград специалност История
и Николай Куколев – старши учител в НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ (бивша Солунска) –
Благоевград специалност История и български език

Уважаеми господин Министър,

Изпращаме това Отворено писмо до Вас, до социалните мрежи и до електронните
медии. Чрез него искаме да привлечем Вашето внимание и вниманието на българската
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общественост върху съдържанието на предложения учебник по история и цивилизации
за 10 клас на издателство „Булвест 2000“ (Клет България ООД) през 2019 г.

Ние смятаме, че българското учителство не може да стои безучастно тогава, когато се
правят опити нашите деца да бъдат политически манипулирани по въпроси, отнасящи
се до комунистическото ни минало.

Конкретно възмущението ни е от авторите проф. Евгения Калинова и проф. Искра
Баева, които са изготвили уроците за периода на комунистическия тоталитаризъм и
прехода.

Господин Министър,

Ние сме дълбоко възмутени от премълчаването на жестокостите и антихуманността на
този режим, от една страна, и от тенденциозното изопачаване на историческите факти,
от друга.

Ние не сме съгласни тогава, когато почти всички демократични държави от бившия
Източен блок осъдиха нацизма и комунизма, нашите деца да бъдат за пореден път
лъгани, заблуждавани и манипулирани.

Ние не сме съгласни тридесет години след падането на тоталитарния режим
българският учител да бъде унижаван, мними комунистически историци тайничко да
злорадстват зад гърба му и със сетни напъни да „спасяват каквото може“.

Господин Министър,

Как така и занапред ще я караме?
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Ние не заговорничим, ние изразяваме ясно нашето становище, че ако тези опити за
невярно изучаване на комунистическия период от родната ни история в редица
учебници продължат, то ние ще бъдем принудени да игнорираме тези „учебници“ и да
преподаваме на нашите деца от други източници, с които разполагаме към днешна дата.

С УВАЖЕНИЕ:
Хенриета Митева и Николай Куколев

01.07.2019 г. гр. Благоевград

От 21 юни 2019 г. фондация „Истина и памет” инициира петиция за недопускане
на подмяна на факти и събития от комунистическия период 1944-1989 г. и
прехода към демокрация или за манипулативното, подвеждащо и
тенденциозното им представяне в новите учебници по история и цивилизации за
10-ти клас, която може да подкрепите – ТУК .
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