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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ 
на списание „Стратегии на образователната и научната политика“:

– академични преподаватели от висшите 
училища и научноизследователски институти;

– учители, експерти от МОН, директори на 
образователни институции и педагогически 
специалисти от всички степени на образова-
телната система;

– експерти  от  неправителствения сектор с 
предмет на дейност осъществяването на обра-
зователната и научната политика от позициите 
на гражданското общество...

Пред вас е първият брой на списанието за 
календарната 2016  година!

От името на редакционния съвет и редакци-
онната колегия ви желая спорна, мирна и креа-
тивна 2016 година!

За много години!
Предстои ни реформа във висшето образова-

ние  и разработване на стандарти в системата на 
средното образование. Вече се реализират научно-образователни проекти по 
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Двама от членовете на редколегията – проф.д.ф.н Анастас Герджиков и 
проф.д.и.н.  Георги  Колев, бяха избрани от академичната общност за ректори 
(СУ „Св. Климент Охридски“ и ШУ „Еп. К. Преславски“). Да им пожелаем 
личностна и кооперативна рефлексия в нелекия управленски път!

Разделихме се с една светла личност и знаков учен в областта на личнос-
тната и педагогическата психология – проф. д-р Елиана Пенчева. Светла є 
памет! 

Уважаеми читатели, 

 През изминалата  календарна година (2015) списание „Стратегии на об-
разователната и научната политика“ представи анализи, прогнози и поли-
тики спрямо европейски и национални стратегии и програми за развитие на  
образователната и научната политика.

Editorial
Към читателя
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Бяха публикувани научни и научно-приложни изследвания, свързани с по-
добряване на връзките в системата „висше образование – наука – бизнес“ в 
национален и наднационален план (вкл. активно развиване на научна дейност 
във висшите училища).

Дискутирани бяха пожелателни и нормативни документи в сферата на ев-
ропейското и българското образование. 

Списанието даде възможност за популяризиране на научните изследвания 
в парадигмата на европейските и националните стратегии. 

Благодаря на членовете на редакционната колегия и съвет, както и на 
международния борд за предоставените статии и студии, за да могат да бъдат 
идентифицирани в полето на образованието пред широката аудитория от пе-
дагогически специалисти във всички степени на образователната ни система. 

 Благодаря за техния всеотдаен и безвъзмезден труд да създават и популя-
ризират мрежа от научни съобщества по профила на списанието и да насър-
чават научните изследвания.

Благодаря на рецензентите от национално и задгранично представените 
висши училища, научни институции и звена за аналитичните и добронамере-
но мотивиращи рецензии и становища.

Ще продължим традицията на списанието за:
– запознаване на педагогическите специалисти с управленски функции: 

директори на образователни институции, експерти от регионалните инспек-
торати, както и специалисти в общини, с визията за образователната политика 
на МОН; 

– дискутиране на  научни анализи и парадигми за развитието на българско-
то образование на университетски преподаватели и специалисти от научно-
образователния сектор в системата на висшето образование;

– представяне на стратегическите приоритети на МОН в областта на науч-
ните изследвания с теоретичен и приложен характер;

– мотивиране на педагогическата колегия на всички степени на образова-
телната система за приложение на иновативни и ценностноориентирани обра-
зователни практики и връзката им с научната политика на МОН;

– популяризиране на успешни практики за  проектни  предложения и про-
грами в европейски и национален контекст.

Проф. д-р Ирина Колева, главен редактор


