МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

КЛУБ „КРАЕЗНАНИЕ”
На 26.05.2017г.,от 14.15 часа в кинозалата на ЕГ „Иван Вазов” клуб „Краезнание” изнесе
представителна изява на тема „Животът на пловдивчани по времето на социализма –
строителство,икономика,всекидневие,символика”

„Осъдени души”
Събитието започна с музикално изпълнение на гостуващата ученичка Вероника
Михайлова,която изсвири на пиано музика от филма „Осъдени души”,след което водещата
Мина Тотева постави реторично въпроса „Осъдени души ли са хората ,съвременници на
времето на социализма?”Всички изказаха мнение-ученици от клуба,гостуващите родители и
учители.Оформиха се полярни оценки – от пълно отрицание ,до отчитане на развитие в
социално-икономическата сфера.Учениците от клуба представиха резултатите от теренната
работа,чрез презентация,разказаха за трудностите при изготвянето на анкета на терен .Било
заради младостта,или пък заради идеологическата си необремененост,учениците
засвидетелстваха трезв поглед и прагматичост като отчетливо детайлизираха ,отделиха
житейската ситуация от идеологическите условности на времето .За сближаване на позициите
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помогнаха и гостуващите родители,които засегнаха гражданският контекст,като посочиха че е
погрешно гражданските свободи да се откъсват от идеята за гражданските отговорности .
Среща на три поколения-деца,родители,прародители.Събитието засегна важни социални и
етически дилеми.Спонтанен разговор,който отправи настойчиво предупреждение:днешният
българин като че ли е по-объркан-без пътеводна посока,без етически стандарти,- в сравнение с
българина от времето на социализма.Отправна точка за ефикасен отговор е осъзнаването на
необходимостта от възприемането на едно всеобщо споделено понятие за смисъла на добрия
живот.Само благодарение на подобно осъзнаване можем,живейки в ХХІ век, да имаме някакви
гаранции,че ще бъдем господари на съдбата си ,а не „Осъдени души” на историята.
Стойчо Кукунов,
ръководител на клуб „Краезнание”
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