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НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:  
ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Силвия Николаева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

През 2018 година се навършват десет години от създаването на бака-
лавърската програма по „Неформално образование“ към Факултета по 
педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Предстоящото честване е поводът за Центъра за интердисциплинарни 
изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) да ини-
циира издаването на „Антология на неформалното образование“, която 
да представи панорамата от изследователски полета и практически по-
стижения в този все още слабо разпознаван у нас сектор. 

В изданието ще намерят своето място както исторически извори и 
вече публикувани изследвания на водещи наши и чужди автори, така и 
оригинални текстове. 

Поради огромния авторски интерес – над 60 заявки, от които до мо-
мента са одобрени около 50 с общ обем над 600 страници, редакционната 
колегия обмисля възможността за превръщане на изданието в многотом-
на поредица. 

Благодарение на ангажираността и подкрепата на редакционната колегия 
на списание „Педагогика“ неговите читатели ще имат възможността първи 
да прочетат едни от най-интересните оригинални публикации. Те ще бъдат 
представени в няколко последователни броя на списанието, обединени около 
следните тематични рубрики: 

1. Формално и неформално образование: актуалните измерения на една 
реална синергия.

2. Социалните функции и приноси на неформалното образование.
3. Образованието за възрастни: между ученето през целия живот и продъл-

жаващата професионализация“.

Използвам възможността да благодаря и на членовете на редакцион-
ната колегия на изданието, които абсолютно безвъзмездно поеха отго-

Non-Formal Education
Неформално образование



9

Неформалното образование: тема с продължение

ворността за научната и езиковата редакция на получените материали: 
проф. д.п.н. Вяра Гюрова, доц. д-р Ваня Божилова, доц. д-р Ася Асенова,  
гл. ас. д-р Константин Теодосиев. Специални благодарности и към д-р 
Кармел Мълкахи, която прие да рецензира текстовете на английски език.
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