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• НЕ САМО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИГРА, НО И ПАМЕТ ЗА ИСТОРИЯТА
В чест на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. и
възстановяването на българската държавност в сградата на Руския
културно-информационен център в София (ул. „Шипка“ 34), на 26 февруари т. г., се
проведе интелектуална игра за ученици „Помним и славим освободителите“.

Събитието е част от Националната програма за юбилейните чествания и бе
организирано от фондация „Устойчиво развитие за България“ и представителството на
“Россотрудничество” под патронажа на посолството на Руската федерация в Република
България.

Гостът на събитието - Н. Пр. Анатолий Макаров, посланик на Руската федерация у
нас, с топли думи поздрави участниците и присъстващите и връчи високи почетни
награди от името на Руския съюз на ветераните на организатора и вдъхновителя на
събитието Станка Шопова. Посланик Макаров подчерта, че интелектуалната игра е
една полезна и ценна инициатива, която трябва да се поощрява и разпространява сред
учащите като стимул за нови знания за нашето общо минало и история.

Станка Шопова, председател на фондация „Устойчиво развитие за България“,
благодари на участниците, на учителите и училищата за сериозната подготовка, пат
риотизъм и отстояване на историческата истина за национално-освободителните борби,
за Руско-турската освободителна война и за стремежа им да изявяват и доказват
своите знания и гражданската си позиция.

В приветствието си Янка Такева, председател на Синдиката на българските
учители, изтъкна ролята на българските учители за съхраняване на историческата
истина и българските традиции.

Гости на събитието бяха дипломати, ръководители и представители на обществени
организации, писатели, художници, учени, общественици, граждани.

При отлична организация и подготовка в оспорваното състезание участваха ученици от
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водещи училища в България: СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен, ПГИ „К.Маркс“ - Смолян,
СУ “Димчо Дебелянов“ - Варна, 133 СУ „А. С. Пушкин“ - София, ЧСУ „Юрий Гагарин“ в
СОК “Камчия“ и СУ „Максим Горки“ – Стара Загора, които бяха оценявани от
компетентно жури.

Интелектуалната игра премина в два етапа – отговори на въпроси върху историята и
героите на национално-освободителната борба, събитията и пълководците в
Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г. Участниците се състезаваха и по
бързина на подреждане на пъзели, изобразяващи забележителни паметници и важни
моменти от войната и умения да представят съдържанието им, които фондация
“Устойчиво развитие за България” изработи в чест на забележителната годишнина от
Освобождението.

Младите хора на България показаха своя интелект, знания, творчески подход и воля да
съхранят историческата памет и истината за събитията в навечерието и по време на
Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г., и ролята на Русия и руския народ,
които днес някои се опитват да заличат, да омаловажат или направо да изтрият от
народната памет.

След напрегнатото съревнование журито присъди първа награда на СУ „Димчо
Дебелянов“ гр. Варна, втора награда - на учениците от СУ „Максим Горки“, гр. Стара
Загора, и трета награда на 133 СУ „А. С. Пушкин“, гр. София.

При връчването на наградите беше обявено, че победителите ще бъдат гости на СОК
„Камчия“ през пролетната ваканция, а всички участници ще са част от паметния
поход-урок „По стъпките на осовободителите“, през август, до паметните места на
Шипка, Плевен и Бяла.

Мраморната зала на Руския културно-информационен център бе озвучена и от
талантливите музикални изпълнения на оригинални произведения от българския
фолклор, посветени на руските освободители, представени от учениците от Смолян,
Шумен и от 144 СУ „Народни будители“ в София.
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