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ПЪРВИЯТ ГЕОГРАФСКИ ФЕСТИВАЛ В БЪЛГАРИЯ
На 25 и 26 април 2015 г. в гр. Ямбол се проведе Първият географски фестивал в България. Той се реализира благодарение на съвместните усилия и спонсорство на Български географски портал – Географ БГ, Клуб „Млад географ“ –
Ямбол, Издателство „Булвест 2000“, Българско географско дружество, National
Geographic – България, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Научно-технически
съюз – Ямбол, АПГР – клон Ямбол, общините Ямбол и Тунджа и МГ „Атанас
Радев“ – Ямбол.
Програмата на събитието беше богата, с разнообразни прояви и дейности.
Залата на НТС в Ямбол се оказа тясна за всички приятели на географията, дошли
от цялата страна – над 200 бяха регистрираните учители, ученици, научни работници, професионални географи и др. Фестивалът бе посетен и от организирана
група от студенти и преподаватели от Геолого-географския факултет на Софийския университет. Ямболските учители и ученици също взеха активно участие
във фестивалната програма. Сред специалните гости бяха кметът на община Ямбол Г. Славов, зам.-областният управител Д. Динкова, доц. д-р Кл. Найденов от
УС на Българското географско дружество, доц. д-р Ст. Димитров – зам.-декан на
ГГФ при СУ, проф. д-р Р. Пенин – председател на Организационния комитет по
провеждането на фестивала, представители на академичната общност и др.
Химнът на Република България, последван от химна на Европа, даде началото на Първия географски фестивал в България. Тържественото откриване бе
съпроводено от много песни и танци, с които различни творчески клубове от
града поздравиха участниците. Получени и прочетени бяха поздравителни адреси от Санкт Петербургския държавен университет и организаторите на Големия географски фестивал в Русия, от Шуменския университет „Еп. Константин
Преславски“, Британския съвет в България, Българската академия на науките,
Центъра по източници езици и култури и др. От името на организаторите на
фестивала проф. д-р Р. Пенин връчи две специални статуетки на уважаваните
ямболски учители по география – г-жа Радка Цингова и г-н Георги Бодуров, а
доц. д-р Кл. Найденов ги награди от името на Българското географско дружество с издадените избрани трудове на големия географ проф. Иван Батаклиев и
с ваучери за покупка на книги.
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Първата презентацията беше на проф. Румен Пенин за пътешествието му
до Северозападен Китай, благодарение на която гостите се запознаха с географията и особеностите на тази слабо позната част от света. Той изненада присъстващите в края на лекцията си – от Китай бързо „прехвърли“ публиката до
Карибския басейн, като сподели впечатленията си от държавата Доминика, която
се оказа неговата стотна посетена държава (м. февруари 2015 г.).
На фестивала се провете отборното състезание „Географиада“ – първият такъв формат по география в България. В него се включиха 14 отбора с по четирима
участника (по двама ученика до 7. и до 12. клас) – от Ямбол, Челопеч, София,
Пазарджик, Казанлък, Варна, Бургас, Сливен, Търговище, Плевен, Разград. Въпросите в състезанието отразяваха нивата на познание на учениците в отделните
класове. След оспорван финал първите места заеха отборите на „Млади географи“ – Варна (I място), „Витоша“ – София (II), и „Атлас“ – Разград (III), които бяха
наградени със специални купи. Вечерта завърши с географска дискотека.
Вторият ден от фестивала започна с разходка в градския парк на Ямбол,
разположен на остров в р. Тунджа. Участниците бяха разделени в две възрастови групи (старша и младша) и в рамките на обиколката им беше изнесена беседа, свъразна с особеностите на парка – география, екология, история,
архитектура, ботаника и др. Наученото по време на своето „пътешествие“
те отразиха в тест, който бе проведен в края на разходката. В същото време
останалите гости на фестивала разгледаха сбирката с минерали, изложба на
стари географски книги и карти, фотоизложба от минали географски събития
в Ямбол, организирани в сградата на МГ „Атанас Радев“ и НАОП – Ямбол.
Особено приятна бе срещата-разговор с големия пътешествик и приятел на
географията Симеон Идакиев.
Първият географски фестивал бе закрит официално от главния инициатор
г-жа Радка Цингова с песента „Върви, народе възродени“ и обща снимка пред
сградата на НТС и паметната плоча на Джон Атанасов.
На организираната след това екскурзия до НАР „Кабиле“ участниците имаха възможността да се изкачат на Зайчи връх с древната обсерватория и да посетят руините на римското селище в подножието му.
Димитър Желев1

THE FIRST GEOGRAPHIC FESTIVAL IN BULGARIA
The First Geographic Festival – Yambol (25–26 May 2015) was an unique event
in the geographic calendar for 2015. For very first time in our country the geographers
had the chance to celebrate the spirit of knowledge in so various ways. The festival
agenda included two competitions for students, several exhibitions, presentations,
an excursion to the Kabile National Archaeological Reserve, etc. The guests had the
pleasure to observe Prof. Rumen Penin’s presentation about his journeys to North
West China and the Caribbean island of Dominica. More than 200 were the partici1
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pant who joined the festival program for the two days. Every participant received
a special certificate. Major partners of the festival were the Bulgarian Geographic
Portal – Geograf BG, “Bulvest 2000” Publishing House, the Bulgarian Geographic
Society, Shumen University, “Atanas Radev” Math High School and many others.
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