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Editorial 
Към читателя

Уважаеми читатели на списанието 
„Стратегии на образователната и научната политика“,

Пред Вас е първи брой за 2021 г. на едно от 
най-авторитетните издания на Националното из-
дателство за образование и наука „Аз-буки“ към 
Министерството на образованието и науката. Не-
зависимо от трудната и предизвикателна 2020 г., 
през която преминахме заради глобалната панде-
мия от COVID-19, списанието „Стратегии на об-
разователната и научната политика“ не отстъпи 
от водещата си позиция в света на научната ми-
съл и продължи да отстоява мисията си на аполо-
гет на научната истина и резонатор на актуални 
научни и обществени проблеми. 

Както е всеобщо известно, кризата поражда 
не само трудности и дискомфорт, но и разкрива 
нови възможности. Така се случи и в сферата 
на образованието и науката във връзка с епиде-
мичната обстановка в България и по света. Мно-
го бързо образователните и научните институции пренастроиха обичайните си 
дейности за работа в електронна среда с отдалечен достъп. От друга страна, но-
вата ситуация провокира редица въпроси за научна дискусия, които списанието 
„Стратегии на образователната и научната политика“ се ангажира да предложи на 
общественото внимание от своите страници. Такива актуални въпроси от научен 
интерес са:

– Предимства и недостатъци на дистанционната форма на обучение;
– Комбиниране на синхронно и асинхронно обучение в учебния процес;
– Перспективи пред смесеното обучение (комбинация от присъствено обуче-

ние и обучение в онлайн среда);
– Иновативни образователни методи за традиционно и за онлайн обучение;
– Приложение на иновационни образователни технологии в образованието;
– Проблеми и рискове пред образованието в кризисни ситуации;
– Управленски практики в образованието в онлайн среда;
– Дигитална трансформация в образованието и науката и много други.
Маркираните въпроси от дискусионен характер са на дневен ред не само в 

България, но и в Европа и света и изискват ангажирането на учени и хора от прак-
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тиката с намирането на верни решения за глобалните предизвикателства. Списа-
нието „Стратегии на образователната и научната политика“ винаги се е стреми-
ло да бъде в авангарда на научните търсения. То черпи своята сила от реалната 
практика, опонира на рутината и консерватизма и винаги дава път на нови идеи, 
прогледнали в бъдещето. 

На прага сме на новия програмен период 2021 – 2027 година за всички про-
грами на Европейския съюз, включително и на онези, стимулиращи научните из-
следвания и иновации. Най-актуалната тема в европейски мащаб е повишаването 
на конкурентоспособността на европейското образование и наука и постигането 
на иновационен растеж чрез авангардни интердисциплинарни изследвания. Тази 
тематика е изключително актуална и в българското образователно и изследова-
телско пространство и е залегнала в последните стратегически документи на бъл-
гарското правителство, свързани с образованието и науката.

Съвсем естествено е през новата 2021 г. визираната проблематика да намери 
своето адекватно отражение на страниците на списанието „Стратегии на образо-
вателната и научната политика“ и да ангажира вниманието на всички заинтересо-
вани страни: университетски преподаватели, учени от БАН, директори, учители 
и педагогически специалисти от образователни институции, експерти от МОН, 
представители на неправителствения сектор и др.

Убедени сме, че постигнатият висок публикационен рейтинг на списанието 
„Стратегии на образователната и научната политика“ в международни бази дан-
ни като Web of Science, както и обновената му редакционна колегия, в състава 
на която влизат известни учени в национален и международен мащаб, издигат 
авторитета на списанието и повишават изискванията за качество на предлаганото 
в него съдържание.

В контекста на казаното, поднасям сърдечна благодарност на членовете на 
редакционната колегия на списанието за тяхната всеотдайност, компетентност и 
научна взискателност. 

Бих искал също така да благодаря на авторите и рецензентите на списанието, 
които в нито един момент не отстъпиха от неговите водещи принципи: актуал-
ност, научна обективност, дискусионност, визионерски дух и високо качество.

Не на последно място, отправям своята признателност към многобройните 
читатели на списанието, които са наши съмишленици и партньори в диалога за 
по-доброто бъдеще на българското образование и наука.

Нека с излизането на първи брой на списанието „Стратегии на образователна-
та и научната политика“ за 2021 г. си пожелаем една здрава, успешна и ползотвор-
на година, наситена с нови идеи и интересни научни прозрения.

Чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев
Главен редактор на списание  
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