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Впечатляващият юбилей беше ознаменуван
с два научни форума, проведени в Габрово –
люлката на организираното българско краез-
нание, и в Добрич, избран от Съюза на краеве-
дите в България (СКБ) за център на общонаци-
оналните чествувания.

Научната краеведска конференция в Габрово
се проведе на 25 октомври 2007 г. в Актовата
зала на емблематичната за българското обра-
зование и краезнание  Априловска гимназия.
Конференцията се организира от Краеведското
дружество „Илия Габровски“ в партньорство с
Регионалния исторически музей, Националната
Априловска гимназия,  Националния музей на
образованието, ТД „Държавен архив“ и Регио-
налната библиотека „Априлов –
Палаузов“ в Габрово. Тя се явява
поредният форум на станалите ве-
че традиционни за града краевед-
ски четения. Посветена е на 3 важ-
ни за Габрово събития:  205 годи-
ни от рождението на Юрий Вене-
лин,160 години от смъртта на Ва-
сил Априлов и 140 години от рож-
дението на  д-р Петър Цончев.

Работата на конференцията се
откри с поздравителния адрес на
кмета на Габрово. Много добре  се
посрещна и специално изпратено-
то приветствие от сп. „География
`21“ и ГРПИ — МОН. Деловата ра-
бота започна с обзорния доклад на
председателя на СКБ проф. Ма-
рин Ковачев „Възникване и раз-
витие на краезнанието в Бълга-
рия“ (вж. с. 24). Последва интерес-

НАУЧНИ КРАЕВЕДСКИ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЕТЕНИ НА 170-ГОДИШНИНАТА
НА БЪЛГАРСКОТО КРАЕЗНАНИЕ

на дискусия за развитието на краезнанието в
България и в Габровския край. Бяха представе-
ни и краеведски изследвания на автори от
Габрово, В. Търново, Плевен и др. Интерес пре-
дизвика докладът на секретаря на СКБ
„Краеведите като народни будители“. Д-р
Петко Дилков - председател на плевенското
дружество „Краезнание“ , представи сборника
„Училищното краезнание в Плевенския край“.

Успех на конференцията беше привличане-
то и участието на млади хора – ученици от Габ-
рово и страната. Те представиха своите разра-
ботки не само под формата на традиционни док-
лади, но и като презентации, фотоси, плакати
и др. В програмата на конференцията бяха
включени и творби на участници в общонаци-

 

 170 ГОДИНИ КРАЕЗНАНИЕ
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оналния конкурс „Природно и културно нас-
ледство на моя роден край“, организиран съв-
местно от сп. „География `21“ и КД „Илия Габ-
ровски“ и посветен на юбилея на българското
краезнание. Научното изследване „В света на
габровските часовници“ и презентацията „Би-
серите на Габрово“ на ученика Велизар Гутов
предизвикаха най-голям интерес и висока оцен-
ка, може би и поради умелото представяне от
автора. Много добра беше посрещната и пре-
зенатцията на Александър Манев и Таня Чем-
широва от ПГЛПТ - гр. Казанлък, посветена
на обектите, свързани с Руско-турската осво-
бодителна война в Казънлъшкия и Габровския
край.

Участниците в конференцията бяха удосто-
ени с паметни габровски сувенири. Форумът
протече на много добро ниво и беше отразен
ласкаво от всички местни медии - вестниците,
Дарик радио, Радио Габрово, Габрово кабел.

Националната кра-
еведска конференция
„Краезнанието –
извор на родолюбие и
историческа иден-
тичност“, проведена
на 23 и 24 ноември в
Добрич беше заклю-
чителният етап от чес-
твуванията на 170-го-
дишния юбилей на ор-
ганизираното краезна-
ние в България. При-
състваха членове на
най-дейните краеведс-
ки дружества в стра-
ната.

Домакините – об-
щината в Добрич, оси-
гуриха много добри ус-
ловия за спокойна и де-
лова работа в конфе-
рентните зали на об-
щинския администра-
тивен център. Беше ор-
ганизирана и съпътст-
ваща културна програ-
ма, която включи из-
ложба „Добрич и Ев-
ропа“ в Регионалния
исторически музей, из-
ложба на краеведска
литература в Регионал-
ната библиотека, посе-
щение на музея на Йор-
дан Йовков и на други

културно-исторически забележителности на гра-
да.

Тематиката на конференцията не беше ог-
раничена. Докладчиците представиха резулта-
ти от свои регионални изследвания (от Добрич-
ко, Плевенско, Габровско, Пернишко, Шумен-
ско, Силистренско, Варненско, Поповско, Стра-
жишко), отчети за работата на краеведски дру-
жества, споделиха свои идеи и препоръки, об-
съдиха актуални организационни въпроси.

Специално внимание се отдели за мястото
и ролята на краезнанието в българското учи-
лище: „Христоматия по училищно краезна-
ние“ (С. Стоянова, Варна), „Интердисципли-
нарен прочит на пейзажа и възможности-
те за приложението му в часовете по СИП
„Краезнание“ (К. Котларска, В. Търново), Сб.
„Училищното краезнание в Плевенския край“,
Организиране на краеведски училищен музей
(с. Поликраище).

До организаторите, участниците и гостите
на Научната краеведска конференция,

посветена на 170-годишнината на българско краезнание,
Национална Априловска гимназия – Габрово

Уважаеми дами и господа,

В тези смутни времена, когато българската духовност е изправена пред сери-
озни изпитания, в Габрово отново лумна огънят на родолюбието и възрожденс-
ките идеали. Като се връщаме при корените, ние търсим вяра за утрешния ден.
Щом 170 години българското краезнание, родено в робство, минало през войни и
идеологически тирании е оцеляло и е дарило духовната ни съкровищница с нео-
ценими произведения, то ще пребъде — въпреки настъплението на пошлостта и
бездуховността. И ще пребъде благодарение на вас и много като вас, за които
изконната обич към българското, към род и Родина минават през родния край.
Резултатите на вашите усилия и чисти помисли, които ще споделите на тази
вълнуваща конференция, го доказват и ни изпълват с вяра и гордост.

От името на редколегията на сп. „География `21“и Главната редакция на
педагогическите издания към МОН имаме честта и удоволствието да ви привет-
стваме с откриването на този достоен за българщината научен форум и празник
едновременно. Той е венец на традиционните краеведски четения, организирани
от едно от най-дейните дружества — „Ил. Габровски“, Габрово. Превърнете ва-
шата конференция в трибуна на неспокойния български дух и в пример за родо-
любие, каквото този славен град ни е завещал.

...................

Бъдете здрави и все така дръзновени и нека вашият възрожденски огън въз-
пламени още много български сърца. България има нужда от вас. Обединена
Европа има нужда от вас – „Единство в многообразието“. Всички ние имаме
нужда и упование във вас.

На добър час!

24 октомври 2007 г.
София

    Из Поздравителния адрес
на сп. „География’ 21“ и ГРПИ — МОН.
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В доклада, представен от автора „Краезна-
нието и учениците“ бяха споделени специфич-
ни моменти и опит от дейността на КД „Илия
Габровски“ и се наблегна на умението за рабо-
та в екип с всички научни институции в Габрово
(Регионален исторически музей, Регионална
библиотека, Национален музей на образовани-
ето, ТД „Държавен архив“, водещи училища.
Основният акцент в доклада беше върху рабо-
тата с младите хора и положителния габровски

опит за привличането на уче-
ници и от други населени мес-
та. Участниците в конференци-
ята с неудовлетвореност кон-
статираха, че краезнанието в
съвременното българско учи-
лище не е на необходимата ви-
сота. Липсват часове със СИП
„Краезнание“, няма мотивация
у учителите, а у младите хора
интерес да проучват родния си
край.

Много висока оценка на
конференцията получи нацио-
налният конкурс „Природно и
културно наследство на моя
роден край“ на сп. „География
`21“ и КД „Илия Габровски“.
Пред участниците в конферен-
цията официално бяха обяве-
ни имената на лауреатите от
конкурса. Много приятно впе-

чатление направи участието на младите хора
както в конкурса, така и в работата на краеведс-
ките конференции в Габрово и в Добрич. Те вне-
соха един нов дух в изследователската работа и
в представянето на резултатите от нея под фор-
мата на впечатляващи мултимедийни презента-
ции, фотографии, карикатури, есета, постери.

Може само да се съжалява, че в работата на
краеведските конференции взеха участие твър-
де малко географи ...

Христо Кичиков,
Председател на КД „Ил. Габровски“

Бел. ред. В Инспектората на МОН – Габрово е получено благодарствено писмо от Управителния съвет на СБК за
успешните изяви на габровския учител Христо Кичиков и неговите ученици Велизар Гутов и Георги Панчев в Нацио-
налната краеведска конференция в Добрич.


