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ПОЧИТ КЪМ ОСНОВАТЕЛЯ
НА БЪЛГАРСКАТА ГЕОГРАФСКА НАУКА
– АКАД. АНАСТАС ИШИРКОВ

Българският народ умее да тачи
своите герои и народни будители, независимо от кризисните периоди, в
които попада. На такива хора са наименувани селища, училища, улици,
читалища и др. и дните, свързани с
тяхното рождение или кончина, винаги се отбелязват като важно събитие.
Към един такъв български учен геог-

раф с много уважение и признателност
се отнасят жителите на с. Професор
Иширково, област Силистренска. Селото е едно от малкото селища с население над 1000 жители. Старото му
име е Кочина (наричано още Кичина,
Куджина), но от 1942 г. носи името на
проф. Анастас Иширков. През 2012 г.
се навършват 70 години от преименуването на населеното място, което с гордост носи името на този наш
български учен, просветител, идео
лог, педагог и не на последно място,
дипломат. Жителите на селото тачат
неговите заслуги за развитието на науката и образованието в България и в
негова чест – по случай 75-годишнитата от смъртта му, както и по повод
70-годишнината от преименуването
на селото, откриват бюст-паметник.
Така на 1 ноември 2012 г. се сбъдва една дългогодишна идея, с което
се отдава дължимото към този голям
българин. Паметникът, издигнат в центъра на селото, официално е открит
пред всички жители и гости от кмета
на община Силистра – д-р Юлиян Найденов, и от г-жа Кинка Иванова – кмет
на с. Проф. Иширково. Той е дело на
варненския скулптор Пламен Аврамов,
роден в Силистра, и на съпругата му
Ангелина Делчева, които присъстват
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на събитието, а основен спонсор е земеделската кооперация „Нива 93“.
С откриването на този паметник,
към всичко направено досега за този
достоен български учен, се прибавя

още един символ, който също е доказателство за силата на народната памет и
отношението на българския народ към
своите будители и почитта и уважението, с които се отнася той към тях.
Иванка Ботева
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