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и научната политика

Editorial 
Към читателя

Уважаеми читатели на списание 
„Стратегии на образователната и научната политика“: 

– академични преподаватели от висшите 
училища и научноизследователски институти; 

– учители и директори на образователни ин-
ституции, експерти от МОН 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 2019 година! 

От името на редакционния съвет и редак-
ционната колегия Ви желая успешно реализи-
ране на рефлексивни и ценностно ориентирани 
възпитателни модели в системата на българско-
то образование! 

За много години! Предстои ни внедряване 
на национална стратегия за възпитанието на децата и учениците в системата 
на предучилищното и училищното образование. Целта ѝ е да се даде акцент 
на ценностните ориентации на деца и ученици и стимулиране на тяхното цен-
ностноориентирано поведение в условията на образователните институции 
(детска градина и училище).

Предстои обществено обсъждане на Националната стратегия за детето 
(2019 – 2030 г.), която обединява становища на държавния и неправителстве-
ния сектор и се разработва върху политики, насочени към гарантирането на 
правата на детето и подкрепа на семействата в отглеждането на децата.

Ще се даде трибуна и на приоритети на МОН за професионалното обра-
зование и задържането на децата и учениците в образователната система, 
особено за малките населени места, на глобалното гражданско образование 
и други.

Предстои прилагане на качествена реформа в областта на висшето образо-
вание (Закона за висшето образование – 2019), ключова за всички участници в 
образователния пазар, относно: модели за определяне и оценка на резултатите 



8

Strategies for Policy  
in Science and Education

 Volume 27,  
Number 1, 2019

Стратегии на образователната 
и научната политика

на публичните изследователски организации; качество на системата за оценка 
и нейните показатели спрямо реформа в подходите и инструментариума на 
НАОА. 

На страниците на списанието ще се дискутират въпроси, свързани с необ-
ходимостта от структурна реформа в българската система за научни изслед-
вания и иновации (НИИ) с цел повишаване на ефективността и качеството 
на научните изследвания у нас, както и предприемане на съществени инсти-
туционални и структурни промени в системата и нейното ориентиране към 
конкретни резултати. 

„Стратегии на образователната и научната политика“ вече е част от две 
от най-престижните световни наукометрични бази: Web of Science и The 
Philosopher's Index. Получаването на подобно признание е немислимо без 
всеотдайната работа на екипа на списанието и на всички негови поддръжници 
и приятели. 

Благодаря на членовете на редакционната колегия и съвет, както и на тези 
от международния борд за предоставените статии и студии! Благодаря и на 
учените, които през изминалата година се присъединиха към редколегията 
със своята експертиза и безспорна компетентност! Част от нашите колеги 
през изминалата година бяха наградени за своята академична и научноизсле-
дователска дейност. 

Това е доказателство за експертното равнище на членовете на редакцион-
ната колегия.

Благодаря за тяхната ангажираност и безвъзмезден труд да създават и по-
пуляризират мрежа от научни съобщества по профила на списанието и да на-
сърчават научните изследвания! 

Благодаря на рецензентите от национално представените висши училища, 
научни институции и звена, както и на тези зад граница, за аналитичните и 
добронамерено мотивиращи рецензии! 

Спорна и честита за българската наука и образование 2019 година! 

Проф. д-р Ирина Колева  
Главен редактор


