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На всички,
които създадоха и работиха над списанието,

на нашите автори и сътрудници
и на нашите читатели –

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ !

Родословието (непризнатото потекло)

„Този, който не помни миналото,
е осъден да го повтаря.“

Дж. Сантаяна

Географията винаги е била и ще бъде основен учи-
лищен предмет. Защото, осъзнато или не, тя е изграж-
дала и ще изгражда основата на мирогледа на всеки
човек. Поради това първите наченки на методиката на
обучението по география в България се губят далеч
във времето и са свързани с вече позабравени и малко
известни периодични издания, като се започне още с
първото педагогическо списание „Училище“ (1870-1876
г.), редактирано и издавано от Р. Ил. Блъсков.  Но най-
трайни следи и принос в обучението по география  има
сп. „Училищен преглед“ (1896-1949 г.), месечно изда-
ние на Постоянния учебен комитет при Министерство-

 50 ГОДИНИ СПИСАНИЕ ЗА ГЕОГРАФИЯ И ОБУЧЕНИЕ

СПИСАНИЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
(ПО СЛУЧАЙ НЕГОВАТА 50-ГОДИШНИНА)

то на народното просвещение. В него публикуват вид-
ни български географи като Ан. Иширков (1896, 1904,
1906, 1921, 1924),
Ж. Радев (1925),
Й. Захариев
(1928, 1929), Ив.
Батаклиев (1929,
1937), Г. Гунчев
(1931), Д. Яранов
(1937), Л. Динев
(1946)  и др. Сред
тях са и известни
учители и осно-
воположниците
на методиката на
обучението по
география като
Н. Драганов
(1897), К. Рачев

„От  миналото ще вземем огъня, а не пепелта.“
Жан Жорес

За едно списание половин век е много дълъг и достоен за уважение период на съществуване. Той е свързан
с огромната научно-методическа и организационно-техническа работа, благодарение на която е създавано и
разпространявано единственото у нас  периодично научно-методическо списание по география. Сега, когато
редакционната колегията оглежда изминатия дълъг път, не може да не отбележи голямата заслуга на цяла
плеада български географи, сътворили и вдъхвали живот на това издание. И да не направи обзор на свърше-
ното от тях. Задача твърде тежка, особено като се има предвид, че последната ретроспекция на списанието е
отпреди 25 години. Но и задължаваща, заради бъдещето на нашето списание ...
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(1906), А. Монеджикова (1929), С. Попов (1939), и мн.
др., вкл. видният германски географ И. Тишендорф (1902,
превод от немски). Още през първата година на „Учи-
лищен преглед“ проф. Ан. Иширков, основателят на
българската география, публикува статията „Потик за
реформи в учебния план по география“ (год. I, 1896,
№ 10, с. 1046-1061, вж. и прилож. факсимиле). От стра-
ниците на списанието друг от основателите на българ-
ската география – проф. Жеко Радев, аргументирано и
твърдо отстоява през 1925 г. позициите на географията
като учебен предмет в статията си „Повече геогра-
фия“ (вж. 6/2006 на „География `21“). Интересно е да
се отбележи, че в списанието още преди 110 години Н.
Драганов обстойно аргументира необходимостта от
приложението на конструктивния метод при препо-
даването на география (год. II, 1897, № 4, с. 461-477).
Много са фактите, които неоспоримо доказват, че
„Училищен преглед“ е основоположник на научно-
методическите списания в България1. То трябва да се
приеме като първото периодично списание, специали-
зирано и в областта на методиката на обучението по

география. Поради това на-
шето списание следва да се
разглежда като негов нас-
ледник.

Официалното начало
на списанието

„Едно огледало
е по-важно

от цяла галерия
портрети на предци.“

В. Менцел

След 10-годишно пре-
късване в излизането на спе-
циализирани методически
издания, последвало драс-
тично налаганите основи на
новия социалистически
строй в България, постанов-
ление на централния коми-
тет на управляващата тога-
ва Българска комунистичес-
ка партия (ЦК на БКП) и на
Министерския съвет учре-

дява (1 юли 1957 г.) създаването на 4 нови методически
списания . Тяхната цел е по-нататъшното развитие на
„социалистическото“ образование в България. Между
тях е и „История и география“, орган на просветното
министерство, което започва да излиза от януари 1958 г.
I aai aaoa i ni i ai a caaa?a a „ да оказва научно-мето-
дическа помощ на учителите по история и геогра-
фия“, като същевременно издига обучението по тези
предмети и на по-високо „идейно-политическо ниво“.
Отначало списанието е орган само на Министерст-
вото на просветата и културата, а от учебната 1962/63
г. (кн. 5/1962) — и на Съюза на българските учители
(СБУ). През октомври 1965 г. е създадена специализи-
рана редакция „Издателство на МНП и ЦК на СБУ“.

Първата редакционна колегия се ръководи от Ни-
колина Попова – главен редактор (историк) и от Ми-
тю Печевски – зам. гл. редактор (географ). В състава
на редакционната колегия са включени 5 историци и 5
географи. Географският отдел на списанието черпи опит
от сродни издания в бившия Съветски съюз и най-вече
от „География в школе“ (излизащо от 1934 г.). По обяс-

1 През 2008 г. в рамките на инициативата „Съкровищница на българската географска мисъл“, „География `21“ ще
предложи на своите читатели най-стойностните географски публикации в „Училищен преглед“. Така ще бъде продъл-
жена и традицията на сп. „Обучението по география“, започната от Д. Кънчев с рубриката Методическо наследство и
продължена след 2003 г. с рубриката Ретро. Предвижда се да бъде публикуван и специализиран обзор на географските
публикации в „Училищен преглед“.
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ними за него време причини „наследствените връзки“
на новото българско методическо списание с буржо-
азното „Училищен преглед“ са прекъснати и тихомъл-
ком обречени на принудително забвение. Независимо
от тежката идеологизация, която до 1990 г. преследва
списването на „История и география“, а по-късно и
отделеното като самостоятелно списание „Обучение-
то по география“, българските учители по география
за първи път получават свое научно-методическо из-
дание, което вече 50 години е тяхна трибуна.

През 11-годишния период на съществуване на „Ис-
тория и география“, в неговата редакционна колегия
участват 13 известни български географи – универси-
тетски преподаватели, специалисти по методика на обу-
чението, учители (по хронологичен ред на постъпва-
нето): Митю Печевски (1958-1961, до 1961 зам. гл. ред./
зам. отг. ред. и зав. отдел География); Иван Велчев
(1958-1968, от 1962 до 1965 зам. отг. ред. и зав. отдел
География); Павлина Векилска (1958-1968, от 1965 зам.
отг. ред. и зав. отдел География); Стоян Динчев (1958-
1967); Радка Дребова (1958-1961); Вера Горанова (1961-
1963); Панайот Иванов (1961-1963); Мартин Гловня
(1962-1966); Тодор Христов (1962-1963); Петър Пенчев
(1962-1965); М. Цековска (1962-1965); Б. Кущев (1962-
1966) и Теменуга Байкушева (1967-1968).

Списанието поддържа следните рубрики: Научно-
популярен отдел, Методически отдел, Консултации,
Критика и библиография, Въпроси и отговори, Исто-
рически и географски новости. В научно-популярния
отдел се публикуват географски и исторически научни

статии, които
трябва да подпо-
могнат учителите
в научно отноше-
ние по въпроси от
учебното съдър-
жание по двата
предмета. За на-
писването на та-
кива статии се
привличат специ-
алисти от ВУЗ и
БАН. В Методи-
ческия отдел се
поместват както
статии с методи-
ческа насоченост,
така и материали,
отразяващи доб-
рия професиона-
лен опит на учи-
телите и инспекто-
рите по география.
Още през първата

година със статии в списанието участват най-извест-
ните български методисти и учители-методисти като
М. Печевски, Ст. Динчев, П. Векилска, П. Лазаров, Св.
Кираджиев, В. Николов, Ст. Петров, Н. Кьосев и др.

За допълнителна научно-методическа помощ на
учителите е предвидена и рубриката Консултации.
Връзката с читателите се поддържа чрез рубриката
Въпроси и отговори.

Първият публикуван методически материал по ге-
ография е “Научните основи и принципи на географ-
ските науки в програмите и учебниците по геогра-
фия“ с автор М. Печевски (1/1958, с. 14-21). Първите
публикувани научни статии по география са „Цикло-
ни и антициклони“ с автор Д. Димитров (2/1958, с.
15-22) и „Електропроизводството в България“ с ав-
тор Т. Христов (3/1958, с. 16-31), а първата научно-
популярна статия е „Обединени арабски републики“
с автор Л. Мелнишки (2/1958, с. 23-26).

През 11-годишното съществуване на сп. „Исто-
рия и география“, в него са публикувани 537 географ-
ски материала (общ обем около 2100 стр., разпреде-
лени в 68 броя), от които 10 уводни статии (от тях 5
силно идеологизирани или посветени на актуални по-
литически събития), 87 научно-географски статии (от
тях 2 по общо-географски въпроси, 21 по физическа
география и 64 по икономическа география ), 302 на-
учно-методически статии и професионален опит (от
тях по общи въпроси 16, за учебното съдържание 25,
за принципите на обучение 10, за методите на
обучение 32, за между-предметните и вътрешно-пред-
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метните връзки 3, за организацията и управлението
на учебно-възпитателния процес 76, за възпитанието
27, за извънкласната и извънучилищната дейност 49,
за квалификацията на учителите 14, за материално-
техническата база 50), 56 рецензии и отзиви за книги и
учебни помагала, 82 публикации като информация и
хроника (от тях 46 географски вести, 13 илюстративни
материала, 15 биографични материала за годишнини,
8 съобщения за научни форуми).

Както се вижда, съотношението между научно-геог-
рафските и научно-методическите публикации (1:3,5) под-
чертава силно методическия характер на списанието.
От друга страна прави впечатление доминирането на
материалите по икономическа география над тези по
физическа (1:3), което до голяма степен е предопреде-
лено и от идеологическата зависимост на списанието,
създадено да популяризира постиженията на социалис-
тическата политическа и икономическа система.

Трябва да се отбележи положителният факт, че в
методическите публикации много сериозно са засег-
нати въпросите, свързани с развитието на материал-
ната база за преподаване на география и особено - на
изключително важната за предмет като географията
извънкласната и експедиционната дейност (49 публи-
кации), която от приоритетна, в следващите години
постепенно остава на заден план (видимо и от нама-
ляващия през годините относителен дял на публика-
циите по тази тема).

На организираните от просветното министерство
съвместно със СБУ  обсъждания на отдел География
на списанието, проведени в Ямбол, Варна и София,
учителите оценяват високо помощта, която то им оказ-
ва в професионалната им работа (резултатите са об-
народвани в бр. 6/1963 на „История и география“). За
интереса към списанието е показателен и неговият
тираж – от 1168 екземпляра през 1958 г. след 10 годи-
ни той достига вече 4200. Периодичността на списа-
нието е 6 книжки годишно във формат 71х100/16 - 2
печатни коли (от 1959 г. с допълнителна 0,25 п.к. за
фотоприложения на хромова хартия – 4 стр.) През
1967 и 1968 г. периодичността е увеличена на 12 книж-
ки, но повечето от тях излизат като двойни.

Постижение за времето са допълнителните фотоп-
риложения във всяка книжка като нагледен дидактичес-
ки материал в помощ на учителите. Те са разделени на
географски и исторически обекти (съответно през книж-
ка). За 10 години (1959-1968 г.) са публикувани  голям
брой черно-бели снимки с текстови обяснения (повече-
то авторски) на стопански и природни обекти и селища
от страната и чужбина: Варшава, Полша (4/1960), Сре-
диземноморско крайбрежие (2/1961), Югоизточна Азия
(6/1961), Атласки страни (2/1963), Куба (6/1963), Из (бив-
шия) Съветски Съюз (6/1962; 6/1965; 3-4/1967), Монго-
лия (4/1963). Сред авторите са известни български геог-
рафи като Св. Кираджиев (4 фотосесии), М. Гловня (4

фотосесии), Т. Христов (4 фотосесии), В. Дойков (2 фо-
тосесии), Ив. Велчев, Иг. Пенков, П. Векилска, и др.

Първото самостоятелно методическо
списание по география в България

 „Миналото е огледало на настоящето.“
Японска пословица

С времето нарастващите потребности на учителс-
кото съсловие от актуална информация и научно-ме-
тодическа помощ по отделните учебни дисциплини
се сблъскват с ограничените възможности на обеди-
неното списание „История и география“. Налага се не-
говото разделяне, което става с решение на МНП и
ЦК на СБУ — от 1 януари 1969 г. се обособяват две
самостоятелни списания – „Обучението по геогра-
фия“ и „История и основи на комунизма“ (по-късно
преименувано на „История и обществознание“ - от
1982; История, общество и философия – от 1982 г. и
„История“ – от 1992 г.).

Отначало „Обучението по география“ е печатен
орган на МНП и Съюза на българските писатели, а
впоследствие – на МНП и ЦК на СБУ (1972-1990),
като от 1985 г. до 1990 г. излиза като приложение на
сп. „Народна просвета“. Специализираната редакция
„Издания на МНП и ЦК на СБУ“ от 1976 г. е преиме-
нувана в „Главна редакция на педагогическите изда-
ния на МНП и ЦК на СБУ“, като от средата на 1989 г.
от наименованието остава само „ГРПИ на МНП“.
От 4.04.1994 г. тя става самостоятелно юридическо
лице „ГРПИ към МОН“ (Министерство на образова-
нието и науката) с предмет на дейност: издаване на
педагогически списания.

„Обучението по география“ продължава да бъде
специализирано методическо списание, но от 1988 г.
неговият статус е променен на  научно-методическо.

Първата редакционна колегия на първото самосто-
ятелното методическо списание по география е в със-
тав: ст.н.с. П. Векилска (гл. редактор) и членове: доц. М.
Печевски, проф. Ив. Велчев, Св. Кираджиев и М. Мано-
илова. Повечето от тях вече имат опит от участието си
в редколегията на „История и география“, а и тенден-
цията е доразвиване на географския отдел на това спи-
сание, но вече като самостоятелно издание. Това е при-
чина да се запази и облика и духа на „История и геогра-
фия“ в „Обучението по география“.

През последвалите 39 години редакционният със-
тав е обновяван периодически, като се запазва тради-
цията в него винаги да участват учени и изследовате-
ли, преподаватели във ВУЗ, методисти и учители. За
този период членовe на редакционната колегия са 30
от най-известните и активни български географи (по
хронологичен ред на постъпването): Павлина Векил-
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ска (1969-1989, до 1984 гл. ред.); Митю Печевски (1969-
1973); Иван Велчев 1969-1974); Светлин Кираджиев
(1969-1971); Мария Маноилова (1969-1971 и от 2003);
Вера Неделчева (1971-1978); Елена Георгиева (1971-
1984); Николай Кьосев (1971-1972 и 1975-1976); Нико-
ла Боянов (1971-1990); Кръстю Кръстев (1975-1989, от
1985 гл. ред.); Петър Лазаров (от 1979, като от 1990 до
1997 и от 2003 гл. ред.); Росица Гайтанджиева (1979-
1997); Димитър Кънчев (1985-2002, от 1997 гл. ред.);
Кунка Загорова (1985-1986); Лашка Милчева (1985-
1986); Станка Цветанова (1985-1989); Харалампи Тиш-
ков (1985-1993); Мария Манева (1991-1993); Росица
Моллова (1991-1993); Христо Каракашев (1991-2002);
Диана Йорданова (1993-2001); Петър Петров (1997-
2002); Стефан Карастоянов (1997-2002); Христина Мар-
кова (от 2003); Стела Дерменджиева (от 2003); Дание-
ла Ангелова (от 2003); Росица Владева (от 2003); Гри-
гор Димитров (от 2003), Петър Стефанов (от 2003) и
Димитрина Михова (от 2005).

Работата на редакционната колегия се подпомага
от организатор на списанието (до 1978 г. уредник; до
1987 г. редактор; до 2002 г. отг. секретар; от 2003 г. зав.
редакция). Тази функция изпълняват съответно Сп. Ива-
нова (1969-1974); Ел. Драганова (1974-1975); Л. Денкова
(1976-1978); Л. Коларова (1979-1982); В. Делибашева
(1982-1990); Сп. Смирийски (1982-2002); П. Стефанов
(от 2003). Тяхната дейност се координира от ГРПИ,
която подпомага редакционната колегия и с екип от
технически сътрудници: коректори - Сн. Попова (1969-
1971), Д. Димова (1972), Ст. Бръчкова (1972-1974), Цв.
Рашкова (1976-1980 и 1982-1990), С. Паничкова (1980),
И. Донева (1975-1976 и 1980-1981), Св. Райчева (2001-
2002), Сп. Смирийски (от 2003); художници - М. Руев
(1979 -1989), Кр. Терзиев (2003, 2006), а от 1992 г. – и
предпечатна подготовка (от 1999 г. тя се извършва от
сътрудниците на ГРПИ, като от 2001 г. се прави от Н.
Христова). Отпечатването на тиражите до 1991 г. е във
Велико Търново (ДП „Д. Найденов“, през 1991 г. ДФ
„Абагар“), а от 1992 г. в София от различни печатници
(по закона за обществените поръчки).

В продължение на три десетилетия поместваните
материали в „Обучението по география“ се отличават
със свойствената за времето идеологизация – написа-
ни са „в духа на партийните решения“ и имат за цел
„подобряване на комунистическото възпитание“. Кла-
сово-партийният подход и тезисите на ЦК на БКП на-
мират широко приложение при разработването на ре-
дица теми от социално-икономическата география на
страните. Количествен превес имат материалите, кои-
то са обвързани с бившите социалистически страни и
СССР. Публикуват се и редица статии „за патриотич-
ното, интернационалното и идейно-мирогледното въз-
питание на учениците чрез обучението по география.
С това то успешно е решавало поставената от пар-
тията задача за превръщане на училището в могъщ

идеологически институт“ (Векилска, 1982, стр. 3).
Списанието продължава да отразява по подоба-

ващ начин всички политически събития, свързани с
управляващата партия — пленуми, конференции, конг-
реси, политически годишнини, постановления, писма
– на тях са посветени половината от уводните статии
и над 180 (12 %) от публикуваните материали до 1990
г. Това е показателно за силната политическа и идео-
логическа зависимост на списанието, обяснима пред-
вид възможностите за манипулиране със съдържани-
ето на учебния предмет География в насока „кому-
нистическо възпитание“ и пропаганда на постижени-
ята на социалистическия строй.

Като цяло „Обучението по география“ възприема
тематичната структура на „История и география“. С
постепенното разширяване на кръга от теми, разиск-
вани в списанието, се разширяват и усъвършенстват и
неговите рубрики — едни постоянни, други временни,
а някои съществуват до изчерпване на актуалността
на темата. Това са: Уводни статии (от 1969 г.);  Науч-
но-методически отдел (от 1969 г.) — от 1981 г. Геог-
рафия; Из опита на учителя и инспектора (от 1969,
и учителите-методисти — от 1977 г.), впоследствие
Теория и практика на обучението по география (от
1972 г.), Методика и опит (от 1981 г.) и Методика
на обучението и Професионален опит (от 2003); Кон-
султации (от 1969 г.); Географски вести (от 1969 г.)
- от 1992 г. Географски вести и съобщения; Из опи-
та в чужбина (от 1972 г.) — от 2003 Световен опит;
Отговаряме на вашите въпроси (от 1976 г.); Наши
юбиляри (и изтъкнати учители - от 1981 г.); Из све-
та на книгите (от 1976 г.), Рецензии (от 1976 г.), Но-
ви книги и учебни помагала (от 1981 г.), Нови книги
(от 1982 г.), Нови книги и Критика и библиография
(от 1998 г.); Другите за нашата Родина (от 1970 г.),
Другите за нас (от 1981 г.), България през погледа
на чужденците; Нови държави на географската
карта (1992-1995 г.); За учебниците (1997 г.); Мето-
дическо наследство (1991-1999 г.); Краезнание (от
1998 г.) - от 2003 г. Роден край и Краезнание;  По
паралели и меридиани (1998-2001 г.) - от 2002 г. Стра-
ни и народи, а от 2003 г. постоянната рубрика  Пъте-
шествия.

Като самостоятелни научни под-рубрики в Геогра-
фия са изведени Картография (6/2003), Научни хипо-
тези (2-3/2003), География в Интернет (от 2003), Об-
щините в България (от 2003), Спелеология (4/2004), За-
щитени територии (2-3/2003, 4/2003, 1/2004, 2-3/2004, 4/
2004). Краезнание и роден край (2-3/2003, 4/2003, 5/2003,
2-3/2004), География на конфликтите (2-3/2003), Пале-
огеография (5/2003, 4/2005), Земята и Слънчевата сис-
тема (2-3/2005). Особено внимание се отделя на съвре-
менни информационните технологии и особено много
перспективните за географията, вкл. и за училищното
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обучение Географски информационни
системи (ГИС). На тази тема са пос-
ветени поредица от публикации, как-
то и 2 тематични книжки – преди и
след приемането (2005) на Национал-
ната стратегия за интегриране на ИКТ
в българското образование. Предста-
вен е пилотен проект за въвеждане на
ГИС в обучението по география и е
открита нова рубрика  Дискусионен
клуб „ГИС в класна стая“ (4/2006).
Интересно е да се отбележи, че пър-
вите публикации в списанието за въз-
можностите да се използват компют-
ри в обучението по география се поя-
вяват още през 1985 г.

На значими събития списанието
посвещава тематични рубрики като:
II национален конгрес на географи-
те в България (1974); IV национален
конгрес на географите в България
(1982); I конгрес на народната прос-
вета (1980); Национални педагоги-
чески четения (1973, 1974, 1977, 1978,
1981, 1982, 1986); Национални и ре-
гионални научно-приложки конфе-
ренции по география (1983, 1984, 1987,
1990, 1997, 1999, 2000) и др. В тема-
тични рубрики са включени и мате-
риалите от проведени чрез списани-
ето големи дискусии:  Ролята на би-
ологичните, химичните и географ-
ските науки за решаване проблеми-
те на екологията и опазването на
природната среда (1988); Проблеми
на географското образование в
средното училище (1991, 1992). Редов-
но се отбелязват и годишнини с го-
лямо национално значение, като на
по-важните от тях се посвещават це-
ли книжки: 100 г. Априлско въста-
ние (1976); 1300 години България
(1981, 1982); 100 години СУ „Кл. Ох-
ридски“ (1988); Америка – 500 годи-
ни от откриването Ј (1991, 1992);
100 години география в СУ „Св. Кл.
Охридски“ (1998) и др.

След 2003 г. излизат и тематич-
ни броеве, посветени на определе-
ни актуални научни направления или
годишнини, както и на международ-
ни форуми: 160 години българска
картография (6/2003), 75 години
българска спелеология (4/2004), Ин-
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формационните технологии в географското обра-
зование (6/2004), ХХХ конгрес на МГС (1/2005), Земя-
та и Слънчевата система (2-3/2005).

Продължава традицията в списанието да се предс-
тавят видни български географи – от миналото (с би-
ографични сведения и препечатани публикации в руб-
риката Ретро): проф. Д. Яранов, проф. Ан. Иширков,
проф. Ж. Радев, доц. Г. Гунчев, ст.н.с. Вл. Попов, Х. и
К. Шкорпил, К. Киров, акад. Ан. Бешков, и наши съв-
ременници (в рубриката Портрети). Гостували са наг-
радени учители, носители на почетното звание „Учи-
тел на годината“ (Пепи Кръстев, 2002; Радка Цингова,
2005) и на награди на МОН (Георги Павлов, Мариана
Султанова, Генка Минчева). Представен е и единстве-
ният засега спомоществовател на списанието - Стой-
чо Димитров, учител по география от Бургас (6/2007).

Особен интерес в рубриката Портрети предизвик-
ват интервютата с известни географи и учени от срод-
ни науки, учители, общественици, пътешественици. За
първи път интервю се появява в списанието през 1989
г. (рубриката Интервю ... Интервю ...), но тя просъ-
ществува само 2 години, през които дава думата на
Павлина Векилска (по случай нейната 70-годишнина),
проф. Т. Христов (председател на БГД), чл.кор.проф.
К. Мишев, Ал. Беляев (зам.директор на Географския
институт на РАН, Москва), Л. Анов (учител от Косте-
нец, по случай неговата 60-годишнина). От 2003 г. тази
оригинална форма за автентични мнения за географи-
ята и съвременния свят се възроди и разви чрез новата
рубрика Портрети (вкл. Приятели на географията).
В нея гости са били: акад. Тодор Николов (геолог), д-
р Алексей Стоев (астроном), инж. Иван Петров (кар-
тограф), проф. дгн Марин Деведжиев, ст.н.с. д-р Пе-
тър Берон (биолог), доц. Румен Пенин, Николина Ге-
оргиева (ученичка, носителка на награда от ХХХ кон-
грес на МГС), Тодор Гладков (учител), Владимир Со-
рокин (пътешественик), проф.дгн Георги Балтаков,
проф. д-р Нино Нинов (почвовед), Мариана Султано-
ва (учителка), д-р Масаюки Фуджикава (Япония), Ге-
орги Марков, ст.н.с. д-р Владимир Бешков (биолог),
проф. Ромео Ефтими (хидрогеолог, Албания), д-р Ле-
ош Щефка (биолог, Чехия), ст.н.с. д-р Димитър Ди-
митров (геодезист), проф. д-р Петър Лазаров.

Продължава и традиционното представяне на но-
вости по отношение нормативната регламентация на
географското образование (започната през 1990 г.) в
рубриката Документация. Много често публикува-
нето им дава начало на оспорвани дискусии относно
вариантните пътища за реформиране на географско-
то образование в България и тяхната ефективност.

Редица дописки за конференции, педагогически че-
тения, сбирки, национални и регионални съвещания
дават възможност на читателите да следят живота на
географската общност. От 1977 г. списанието засилва
информативните си функции като започва редовно да

отразява работата на научните географски форуми (кон-
греси и конференции). Опит за разнообразяване на руб-
риките се прави след 1998 г. и особено след 2003 г.,
когато за засилване на отслабналата връзка с читате-
лите се предлага жанрово разнообразяване на мате-
риалите и списанието претърпява сериозно обновле-
ние на графичния дизайн. Сред новите рубрики са: За-
щитени територии; Ретро, Научни форуми; Проек-
ти;  Географски справочник; Географски календар;
Георекорди; Световен опит, Географска енциклопе-
дия; Плевели в географията (за географски „бисери“,
но не само на студенти и ученици, а и от официални
географски издания), Обратна връзка; Конкурси, със-
тезания (национални и международни - обяви, усло-
вия за участие, примерни варианти, класации).

Списанието инициира и подпомага участието на бъл-
гарски ученици в различни национални конкурси и със-
тезания с географска насоченост, а от 2003 г. - и в най-
престижните международни олимпиади по география -
на National geographic (САЩ) и на МГС (за приносите
на списанието в успешното представяне на български-
те ученици вж.  5/2007, с.38). Редовно се отразява и про-
веждането на националната олимпиада по география,
„стартирала“ също чрез сп. „Обучението по геогра-
фия“ (бр. 2-3) през 2003 г. (интересно е да се отбележи,
че още в бр. 6/1991 г. списанието публикува материал за
намерението на МОН да организира през 1992 г. наци-
онална олимпиада по география в 3 кръга – полити-
ческите сътресения на прехода я забавят с 10 години).
Периодично се публикува информация и за традицион-
ния конкурс на НМ „Земята и хората“ под надслов „Зе-
мята – позната и непозната“ (2003, 2005 г.).

От 2003 г. списанието организира и собствени кон-
курси, най-често в партньорство с други организа-
ции. Новата рубрика Нашият конкурс има за цел да
провокира амбициите на младите хора с интереси към
географията. До края на 2007 г. са организирани и ус-
пешно проведени  7 конкурса, от тях 2 международ-
ни: „100 национални туристически обекта“(в 6 етапа
– 2003-2004 г) – съвместно с „Картография“ ЕООД;
„Пещерите – един вълнуващ свят“ (4/2004) – съв-
местно с ТД „Сърнена гора“, Стара Загора; „Наши-
ят маршрут“ (4/2004) – съвместно с БТС; „Наши-
ят роден край“ (5/2003) – съвместно с IGU и МОН;
„Карст под защита – дар за поколенията“ (2-3/2005)
– съвместно с Фондация „Център по карстология -
Вл. Попов“ и ДПП „Шуменско плато. Стана тради-
ция победителите от конкурсите да получават като
награда и безплатен абонамент за списанието, а от-
личените творби да се публикуват в него.

  Сериозно постижение за новата стратегия на спи-
санието е откриването през 2003 г. на рубриката Пър-
ви стъпки в науката. В нея се изявяват млади хора с
интереси към географията - студенти: В. Георгиева
и В. Делова от ВТУ (2-3/2004), Б. Иванов и Ст. Васи-
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лева (2/2006), А. Балтакова (6/2006) и П. Иванова (6/
2007) от СУ; и ученици: В. Върбанова, София (4/2003),
Б. Йорданова, Лом (5/2003), П. Вълчев, Габрово (5/
2003, 2-3/2004, ), Л. Димитрова, София (1/2005), В. Хрис-
тов, София (2-3/2005), Н. Георгиева, Самоков (носи-
телка на първа награда на МГС - 1/2005, 2-3/2005), В.
Гутов, Габрово (млад изобретател – 1/2007, 2/2007, 6/
2007), К. Шатров, Бургас (5/2007), (7/2007).  Желанието
на редакционната колегия е да разшири кръга от мла-
ди автори в тази рубрика, но все още твърде малко се
прави от техните учители и университетски препода-
ватели, които се очаква да бъдат посредниците.

От 1992 г. започва публикуването на кандидатсту-
дентските програми на отделните висши училища,
програми за кандидатстване след VII клас и разра-
ботки, получили високи оценки на теми, дадени на
конкурсни изпити по география. Рубриката се под-
държа и до днес (Кандидатстудентска кампания).

Оригинален момент в новата концепция за съдър-
жанието на списанието е рубриката „Географски ка-
лендар“. В нея намират място народната метеороло-
гия, най-важните географски събития през съответна-
та година, дати от историята с географско съдържа-
ние,  тематични международни, световни и българс-
ки дни и празници; официални национални празници.

През целия период на издаването „Обучението по
география“ запазва формата на „История и география“ -
70 х100/16, а до 1980 г. — също и броят на печатните
коли (2 + 0,25 приложения от черно-бели илюстрации).
От 1981 до 2000 г. печатните коли се увеличават на 3, а
от 2001 до 2005 г. на 4 (през 2003-2005 г. излизат отделни
книжки и с 4,5 и 5 коли). Запазва се и периодичността -
6 броя годишно, като само през 1985 и 1986 г. книжките
са намалени на 4. През 1976 г. и от 1996 до 2005 г. някои
от броевете са обединени в една книжка. През 1996, 2000
и 2002 г. двойните броеве са с по-малко коли, докато
през 2003-2006 г. излизат броеве с добавени коли. През
2004 г. излиза и извънреден брой (приложение към 1/
2004), посветен на ХХХ конгрес на МГС. От 2003 г. в
отделни броеве се прилагат допълнителни рекламни и
информационни материали.

Едно географско издание задължително изисква бо-
гат илюстративен материал. Независимо от много ог-
раничените възможности при полиграфията на списа-
нието, то се опитва да предоставя на своите читатели
подходящи графични приложения (черно-бели) , ма-
кар и с недостатъчно качество на печата. До 1980 г.
вкл. продължава традицията от „История и география“
в книжното тяло да се вмъкват 4 страници допълните-
лен снимков материал. В общо 76 книжки са предста-
вени различни обекти от страната и от чужбина (СССР,
Чехословакия, ГДР и други бивши социалистически
страни в Европа, Монголия, Куба, Канада, Париж, Еги-
пет, Гърция). Снимките от България включват общи

изгледи (в 5 книжки), обекти на различни стопански
отрасли (в 18), избрани селища (в 12), природозащите-
ни и национални туристически обекти (в 8), специални
тематични приложения. Някои от фотоприложенията
са подбрани на регионален принцип (Шумен и Шу-
менски окръг, София и Софийски окръг, Велико Тър-
ново и Великотърновски окръг, Старозагорски окръг,
Банско и Благоевградски окръг, Пловдивски окръг, Ми-
хайловградски окръг – дн. Монтана, Плевенски ок-
ръг). По-голямата част от снимковия материал е ори-
гинален авторски: Св. Кираджиев (в 20 книжки), Н. Бо-
янов (в 12), Кр. Кръстев (в 5), Иг. Пенков (в 4), В. Не-
делчева (в 4), Д. Стоилов (в 3), Ел. Георгиева (в 3) и др.
От 1975 г. в някои книжки (общо 5) като допълнителни
графични материали се прилагат статистически диаг-
рами и графики.

След 1980 г. допълнителните фотоприложения от-
падат и списанието остава слабо илюстрирано. От 2003
г. се търси възможност за увеличаване на публикува-
ния илюстративен материал, особено след разработе-
ния нов цялостен графичен дизайн (от 2-3/2003), но
проблемът с качеството на печата на илюстрациите
остава нерешим по финансови причини. За илюстра-
ции към публикациите започват да се използват до-
пълнително вътрешните корици на списанието, а от
2004 г. — и IV корица (пълноцветна).

Съдържанието на всеки брой освен на български
се превежда и на руски език (от 1960 г.), на руски и
немски (от 1977 г.), на руски и английски (от 1994 до
1996 г.), на английски (от 2003 г.). Статиите се прид-
ружават от анотации на руски (1977-1992), а от 2003 г.
– от резюмета на английски (на английски се пре-
вежда и обяснителният текст към илюстративния ма-
териал). От 2003 г. преводите на английски се извър-
шват от Димитрина Михова, доцентка в Образова-
телния факултет на Ямагучи университет, Япония (от
2005 г. член на редакционната колегия на „География
`21“). Тя следи и за международните прояви в об-
ластта на географията и обучението по география, бла-
годарение на което читателите получават своевре-
менна информация за много форуми, състезания, кон-
курси, международно приети документи.

Показателен за интереса на читателите към списа-
нието е неговият тираж. То започва да излиза в 1670
екз. (1969), които постепенно нарастват на 2570 екз.
(1971), 3025 екз. (1975) и 3500 екз.  – своеобразен връх
(1981, 1986, 1987). През 1990 г. списанието все още из-
лиза в 3300 екз. (1990), но настъпилите промени по вре-
ме на прехода   бързо стопяват тиража и през 1100 екз.
(1992) той пада на 100-150 екз. (2000-2002). През пос-
ледните няколко години тиражът е 300-350 екз. Висо-
ките равнища, които той достига в предходните го-
дини, са свързани както с особеностите в организа-
цията на методиката на обучение (и в промените на
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нормативния регламент за присъждане на квалифика-
ционни степени на учителите), така и с централизира-
ния абонамент и разпространение (вкл. чрез минис-
терството) и ниската и достъпна цена на изданието
във времена на все още липсваща общодостъпна ге-
ографска и методическа информация.

От 2004 г. списанието има собствена електронна
страница в Интернет (с техническото съдействие на
д-р Д. Борисова и д-р Ив. Мустакеров от Института
за информационни технологии на БАН), а от 2005 –
и електронна версия, в която публикациите от всеки
брой се представят в пълен или разширен вариант
(при желание на автора). Сайтът на списанието съ-
държа и допълнителни справочни и информационни
рубрики в помощ на читателите.

Освен със специализирани рубрики (Отговаря-
ме на вашите въпроси, Обратна връзка, Право на
отговор и др.), редакционната колегия на списание-
то търси оценката на читатели и чрез станалите тра-
диционни широко форматни обсъждания в страна-
та: 1970 г. – Пловдив, 1972 г. – Севлиево и Габрово,
1976 г. – Пловдив, Варна и Видин, 1977 г. – Лом,
Шумен и Добрич, 1978 г. – Кърджали, 1980 г. – Мон-
тана и Враца, 1985 г. – Стара Загора, Перник, Ло-
веч, Смолян, 1989 г. - Ямбол. Обобщени резултати
от тези обсъждания с читатели са обнародвани в
бр. 4/1990 на списанието. Във връзка с 25-годишния
юбилей на списанието, през 1983 г. в брой 1  е пуб-
ликуван и специалeн анкетeн лист с 12 въпроса, ад-
ресиран до читателя. Във връзка с 50-годишния юби-
лей на списанието и с 5-годишната работа на се-
гашната редакционна колегия се предвижда да се
проведе ново обсъждане, в което с оценки и мнения
ще бъдат поканени да участват всички наши чита-
тели. За по-широк обхват на обсъждането ще бъдат
използвани възможностите на съвременните инфор-
мационни технологии (чрез сайта на списанието в
Интернет). Резултатите ще бъдат обнародвани в на-
чалото на 2009 г., когато ще се навършат 40 години
от създаването на „Обучението по география“.

Новото списание в новия век

 „Старата сграда трябва да се уважава, но
всеки има право да строи нова.“

Гьоте

21-ви век завари българската география, както и ця-
лата ни държава в мъчителен преход. И  списанието,
вече утвърдено през годините като методическо, тряб-
ваше да се съобрази с новите реалности и да намери
нов път към оредяващите читатели. А също и като
отговорно географско издание да поеме част от функ-

циите на спрелите да излизат печатни органи на са-
мозакрилото се БГД. И през януари 2006 г. „Обучени-
ето по география“ се прероди в „География `21“. То-
зи акт не беше само формален, не беше и „скъсване с
миналото“, а изразяваше желанието на редакционна-
та колегия да предложи на своите читатели осъвре-
менено и полезно за новите изисквания списание.

За втори път за 3 години списанието промени ко-
ренно графичния си дизайн, както и формата - вече
60х84/8, като започна да излиза в 6 печатни коли, за-
пазвайки периодичността си. Но запази наложилите
се рубрики и доказаните положителни тенденции от
последните години на „Обучението по география“.
Към тях са прибавени и нови рубрики като
Geographica Balcanica, България в ЕС, География и
географи от ЕС, Маршрути, Географски сдружения в
България; Изобретения в географията; Училища за
география; Столиците на обединена Европа; На-
шите спомоществователи. Основната научна руб-
рика География е обогатена с нови подрубрики - Кар-
стология (1/2006), Геодезия и картография (4/2007
и 5/2007), Глобални промени (5/2007), които са тясно
свързани с широко разгласената чрез списанието ини-
циатива — триениум на ООН „Планетата Земя“.

От 2006 г. статиите са придружени с биографична
справка, адрес и снимка на автора.

За 2-годишното си съществуване „География `21“
излезе с 12 броя с общ обем 580 страници. Публику-
вани са 150 материала на 90 автора, от които 14  са
чужденци (от 5 държави).

Всеки брой на „География `21“ вече има водеща
тема, но продължават да излизат и тематични броеве:
Карст под защита (1/2006) — с цветно приложение:
„Природните паркове в България„; Махалото на кли-
мата (2/2006), България в преход (3/2006), 2006 – го-
дина на е-образованието (4/2006), Обединена Европа
припозна България (1/2007), На ползу роду (6/2007).

От 2006 г. е открита и рубриката Фотогалерия (за
оригинални авторски снимки), която е изнесена на
IV корица. От 2007 г. са пълноцветни и вътрешните
корици, на които се поместват като приложения цвет-
ни карти и допълнителни фотоилюстрации към пуб-
ликуваните материали.

Обявени са и два нови конкурса на списанието:
„По следите на времето“ – в 6 етапа (1/2006) –
съвместно с Националния политехнически музей, Со-
фия, и „Природно и културно наследство на моя
роден край“ (2/2007) – съвместно с КД „Ил. Габ-
ровски“, Габрово.

В брой 5/2007 е поместена информация и за рег-
ламента на конкурса на ЕС за младежката награда за
развитие – 2007 („Африка – устойчиво развитие“).

През март 2008 г. предстои обновяване на сайта на
списанието и разкриване на нови рубрики, достъпни само
за абонати. Така електронният вариант на списанието ще
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бъде вече не само лесно достъпно копие, но и допълните-
лен източник на ценна и актуална информация, с която
редакционната колегия ще се стреми да отговори на на-
растващия интерес към електронното издание.

Равносметката от ретроспекцията

В 50-годишната история на списанието членове на
редакционната му колегия са били общо 40 души, от
тях 6 – главни редактори (3  като зам.отг.ред. на отдел
География в „История и география“). Най-дълго учас-
тие имат П. Векилска (32 години, от тях 4 като зам.отг.ред.
на отдел География в „История и география“ и 16 като
гл.ред. на „Обучението по география“), П. Лазаров (29
години, от тях 13 като гл.ред.), Н. Боянов (20 години), Р.
Гайтанджиева (19 години), Д. Кънчев (18 години, от тях
5 като гл.ред.), Ив. Велчев (17 години, от тях 4 като
зам.отг.ред. на отдел География в „История и геогра-
фия“), М. Печевски (16 години, от тях 4 като зам.отг.ред.
на отдел География в „История и география“), Кр. Кръс-
тев (15 години, от тях 5 като гл.ред.), Ел. Георгиева (14
години), Ст. Динчев (10 години).

За периода 1958-2007 г. в списанието са публику-
вали 826 автори. От тях 493 (или 60,0 % от авторите)
имат по 1 публикация, 234 (28,3 %) – до 5 публика-
ции, и 56 (6,8 %) – до 10 публикации. Останалите 43
автори (5,2 %) са публикували 996 материала (37,2 %
от общо 2680 публикации в списанието). От тази гру-
па на най-продуктивните автори 14 (1,7 %) имат пове-
че от 25 публикации (общо 579, което съставлява 21,6
% от общата продукция на списанието), а 4 (едва 0,5
%) – над 50 (общо 278 публикации или 10,4 %).
Средностатистически на 1 автор в списанието се па-
дат по 3,25 публикации.

Приносът на членовете на редакционната колегия
като автори в списанието е 780 материала (29,1 % от
всички публикации). Двама души нямат нито една пуб-
ликация, а други четирима са с 1 или 2. Една трета от
членовете на редакционната колегия са с повече от 20
публикации и имат общо 570 материала (73,4 % от пуб-
ликациите на членове на редакционната колегия и 21,3
% от общо публикуваните в списанието материали).
От тази група 9 души имат между 25 и 50 публикации
(общо 277), а 4-ма, които са и най-дългогодишни чле-
нове на редакционната колегия, са с 50 и над 50 публи-
кации (общо 278).

Сред най-продуктивните автори (с 15 и повече пуб-
ликации) са: Н. Боянов (32), П. Векилска (50), Ив. Вел-
чев (25), Р. Гайтанджиева (28), Ст. Динчев (41), В. Дой-
ков (32), Ем. Иванчев (15), Т. Йорданов (15), Кр. Кръс-
тев (18), Д. Кънчев (58), Н. Кьосев (16), М. Маноилова
(24), Ст. Маргаритов (21), М. Мичев (17), Д. Михова
(25), Ц. Неделкин (18), В. Неделчева (15), Иг. Пенков

(18), М. Печевски (28), Хр. Тилев (17), Х. Тишков (26),
Т. Христов (24). Към тази група автори са и рекордьо-
ри по броя на публикациите: проф. П. Лазаров - 88 (за
периода 1959-2007 г.) и ст.н.с. Светлин Кираджиев –
82 (1958-2006 г.).

Между авторите в списанието има и 37 чужденци
(4,5 %) от над 10 държави (бившите СССР, Чехосло-
вакия и ГДР, както и Румъния, Полша, Чехия, Украй-
на, Великобритания, Сърбия, Япония и др.), които са
публикували 57 статии. През последните години тра-
дицията в списанието да се канят чуждестранни ав-
тори се активизира, като много от тях са участници в
международни научни форуми или в съвместни на-
учно-изследователски проекти с български партньо-
ри. Само през 2005 и 2006 г. чуждестранните автори
са 14 (от общо 90 за този период) от 5 държави. В
процес на реализация е и инициативата на „Геогра-
фия `21“ да включи като автори и сътрудници члено-
ве на български общности в страни от Европа и от
други континенти. Първите стъпки са направени с
Япония и Австрия.

Списанието остава широко отворено за цялата ге-
ографска общност в България, за което е показателен
фактът, че около 2/3 от авторите на публикации са
учители. Те винаги са възприемали списанието не са-
мо като научно-методически помощник в своята
високоотговорна дейност, но и като трибуна за спо-
деляне на опит и за дискусии. За съжаление през пос-
ледните години по ред причини участието на учите-
лите по география като автори и сътрудници на спи-
санието се свива и това е много тревожен симптом.
Той отразява засилващите се негативни тенденции в
българското образование, които обезсърчават бъл-
гарския учител в творческите му изяви, а често и го
игнорират от решаването на важни актуални пробле-
ми в образователната сфера. Тук е мястото да се по-
сочи като много важна негативна причина и липсата
на работещо съвременно географско сдружение в Бъл-
гария и най-вече на професионална асоциация на учи-
телите по география. Пример за силата и възможнос-
тите на една такава организация е фактът, че Асоци-
ацията на шотландските географи беше основен ор-
ганизатор на последния юбилеен ХХХ световен кон-
грес на географите в Глазгоу (вж. 1/2004 на „Обуче-
нието по география“).

Положителна традиция е, че в списанието се прив-
личат за автори и представители на други, сродни на
географията, науки, като от 2003 г. стремежът е да се
разшири представянето на науките за Земята – геогра-
фията е единственият учебен предмет, чрез който тези
науки влизат в училище и поради това тя има водещо
значение за формирането на общите познания за плане-
тата. В този смисъл новата програма-триениум на ООН
„Планетата Земя“ е изключително важна и „География
`21“ своевременно се включи в нея, вкл. със свои иници-
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ативи (вж. бр. 1/2007 и следващите за 2007 г.).
В тематичната структура на списанието рязко пре-

обладават методическите публикации като следствие
на основната цел, с която е създадено изданието. За
периода 1958-2007 г. от публикуваните 2680 материала,
1377 (51,4 %) са посветени пряко на въпроси от обуче-
нието по география. Научните статии в областта на ге-
ографията са 507 (19 %), като при тях съотношението
между социално-икономическата география и физичес-
ката е в полза на първата (2:1). Останалите материали
са уводни статии (ок. 70) и информационни и справоч-
ни материали (27 % от всички публикации). През годи-
ните съотношението между тематичните публикации
се е променяло, като в първите 25 години методически-
те публикации са имали относителен дял 57 % (съотно-
шението методически към научни статии е 1:4). Същев-
ременно публикациите по социално-икономическа ге-
ография превишават тези по физическа география 3,3
пъти. За втората половина от съществуването на спи-
санието (след 1984 г.)   съотношение между методичес-
ки и научни публикации вече е 1:2, а между публикаци-
ите по социално-икономическа и физическа география
1,5:1. Тези структурни промени се дължат на намалява-
щия брой автори – учители и методисти, като следст-
вие и от измененията в нормативния регламент за при-
съждане на квалификационни степени.

Когато се проследи тематиката на публикуваните
материали по години се открива, че относителният
дял на методичните публикации бързо намалява след
1990 г. и след 2002 г. почти се изравнява с този на
научните публикации, като в „География `21“ те вече
дори слабо доминират, като се разшири обхватът и с
публикации от науките за Земята (и във връзка с ак-
туални международни програми и инициативи). Стре-
межът на редакционната колегия е да поддържа пос-
тигнатия баланс в новото списание между методич-
ни, научни и информационно-справочни материали.

Посочените тенденции в структурната промяна на те-
матиката на списанието отговарят на сериозните проме-
ни в нашето общество, в организационния живот на геог-
рафската гилдия, както и в статута на българския учител.
От друга страна, списанието поема в известна степен
темите и функциите на самозакритите издания на БГД и
се превръща в единственото периодично издание по геог-
рафия с широк профил. Така то става орган на цялата ге-
ографска гилдия в България, а учителите, които домини-
рат в нея, получават чрез своето списание вече много по-
вече научна и актуална информация в областта на геогра-
фията. Предимството на списанието при публикуване на
„свежи“ научни статии е и в това, че то е двумесечно
издание, одобрените за печат материали не се бавят и
авторите имат възможността много бързо да обнародват
важни резултати от своите изследвания. За сравнение –
академичните географски издания освен своята „избира-
телност“ към определен кръг автори (особено при Го-

дишника на СУ) излизат и с голямо закъснение (не по-
малко от 1 година).

За приноси в развитието на образованието и по слу-
чай 25-годишнината на списанието с Указ № 360 от
08.02.1983 г. Държавният съвет на НР България наг-
раждава „Обучението по география“ с орден „Кирил
и Методий“ II степен.

„Добро ли сме, зло ли правили
потомството нази ще съди.“

Христо Ботев

В ретроспективен план през 50-годишното си съ-
ществуване списанието е излязло в 284 броя с общ
обем около 12 500 страници. На тях са публикувани
2680 материала на 826 автори – едно завидно пости-
жение за българската география. Това прави списани-
ето издание на цялата географска общност в България
– традиция, която се стреми да поддържа и развива и
настоящата редакционна колегия на „География `21“.
За всички нас най-голямото удовлетворение ще бъде,
ако успеем да осъществим и мисията списанието да
стане обединителното ядро на отдавна разпръснатата
и дезорганизирана след самозакриването на БГД геог-
рафска гилдия в България. В тази насока очаквайте през
2008 г. новите инициативи на „География `21“.

Обяснимо е, че един ограничен по обем обзор на
такъв дълъг период на развитие може само да марки-
ра основни тенденции, някои закономерности и да да-
де статистически данни за размисъл. Не са изключени
и грешки, пропуски и непълноти, особено за начални-
те периоди от списанието – времето е заличило или
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направило трудно достъпни  някои сведения, много
от участниците и свидетелите вече не са между нас.
Но този обзор е необходимата и изходна база за ана-
лизи, коментари и оценки. Защото върху извършеното
през тези 50 години се надгражда настоящето и бъде-
щето на нашето списание, а в известна степен и на
българската география. Затова и обзорът е извършен с
необходимата отговорност и уважение към предшест-
вениците, сътворявали списанието през годините.

Накрая е необходимо е да се знае, че в новите
условия редколегията работи на обществени начала
(без заплащане). Не получават хонорари и нашите ав-
тори и сътрудници. Това обяснява цената на нашите
усилия, вкл. и за паралелното поддържане на елект-
ронна версия на списанието. Основен източник на
средства за съществуването на изданието е абона-
ментът, т.е. вложените в списанието средства на на-
шите читатели, както и допълнителните малки пос-
тъпления от реклами и единичните все още случаи
на дарения. Затова всеки наш абонат е много важен
участник в съвместните ни усилия за списването на
съвременно и качествено списание.

Обречени сме да успеем заедно, защото списани-
ето може да бъде мост между науката и образовани-
ето, между различните направления в географията,
между географите, между географията и сродните
нему науки и особено науките за Земята.

На многая лета!
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П. Стефанов

The journal through the years
(dedicated to its 50th anniversary)

Summary

The journal of „Geographical Education“ is the first meth-
odological journal of Geography in Bulgaria. Its inaugu-
ration was in 1958 (50 years ago), after splitting from the
journal „History and Geography“. In 2006 its name was
changed to „Geography 21“. This paper tracks out the
history of this journal, surveys the papers published dur-
ing this period and discusses their themes. History has
been tracked back to the period 1896-1946, when the first
serious articles on methods of Geographical education
have been published in the journal of „School Review“.

About 2680 papers have been published throughout the
journal’s history (1958-2007), in 284 issues in a total vol-
ume of 12 500 pages. Editing staff members have been
about 40 well known Bulgarian Geographers, while 826
specialists in various research fields have published their
works in this journal. In 1983 „Geographical Education“
was honored with the state medal of „Cyril and
Methodius“ II rank.

In the beginning this journal was of methodological type
only, but gradually it acquired research-methodologi-
cal character (1988). Recently it changed significantly,
balancing together scientific, research, methodological
and information-reference Geographic materials. In this
way the journal addresses the entire Geographic com-
munity in Bulgaria. It is a periodical now (6 issues an-
nually) covering a wide topical range. Authors and spe-
cialists of different Geographic fields are being often
invited, as well as foreign researchers (37). Their mate-
rials have been published under  different rubrics in
Bulgarian language, with a summary in English

The journal experienced increased interest after the open-
ing of its Internet page in 2005, where its electronic ver-
sion can be accessed and it can be read in its full (some-
times extended) version. The number of Internet version
readers in 2007 exceeds 8500 with a stable trend of in-
creasing. At present an English version of the Internet
page is under construction.

P. Stefanov

Бел. ред.: В юбилейната за списанието 2008 г., както и в следващата 2009 г., когато ще се навършат 40
години от издаването на първото самостоятелно българско методическо списание по география, „География
`21“ ще публикувани аналитични статии за дейността и тематиката на списанието през годините. Очакваме и
вашите материали, отзиви и предложения, посветени на юбилея и на работата на редколегията.


