СЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
1000 София, бул. „Цар Освободител” № 9, тел. 02 92 20 770

За заседанието на Обществения съвет по отбранителната политика
По темата: Приносът на неправителствените организации за
военно-патриотичното възпитание на младите хора в България.

От Съюза на ветераните от войните на България.
Уважаеми колеги,
Всички добре знаем, че проблемът за родолюбието е
общонационален и многообхватен. Неговата същност е фундамент, върху
който може да се отстоява и развива българската народност, респективно
България, в специфичните днешни условия на международна
глобализация, общоевропейска интеграция, световна мобилност и
социална диференциация.
Този проблем рефлектира върху нашия Съюз може би найнепосредствено и най-силно, защото за ветераните той не е абстрактно
понятие. Те, в името на Родината, са се срещали със смъртта, за България
са жертвали живота си. Те и днес помнят своите другари и приятели, с
които са се прощавали на бойното поле.
Българските ветерани от войните са малка част от цялата световна
система, осигурила победата във Втората световна война, създала условия
за появата на Организацията на обединените нации и за съществуването на
Европейския съюз. Това не са силни думи. Този факт е световно признат в
мирния договор, подписан в Париж на 10.02.1947г., в който е записано:
„България взема активно участие във войната срещу Германия”. Затова
Съюзът като цяло живее с проблемите на родолюбието. Тази задача е
стояла на вниманието на ръководствата на всички организационни нива на
Съюза. Ежегодно се обсъжда и актуализира.
Нас ни тревожат твърде много фалшификациите, които се правят за
Втората световна война и българското участие. Ние сме категорични, че за
народа и особено за българската младеж е необходима обективна оценка от
национални позиции, направена на основата на документите наши и
международни. Към това трябва да се стремят всички.
Какво прави Съюза в това направление ?:
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1. Съюзът създава условия за изясняване на тези проблеми и издава
подготвени книги от български учени, поети, писатели и ветерани,
участвали във войната, като: „Българската войска 1941-1945 г.” –
енциклопедичен справочник, трилогията „Храбростта и мъката на
България” в три книги, „България във Втората световна война 19391945г.”, „Повест за победителя” и др. Тези наши издания се ползват в
училищата и от граждани.
2. Работа с учащи
На този проблем отделяме особено внимание. Ето някои значими и
особено ефективни дейности:
а/ Провеждане на Национални конкурси за ученическо творчество.
Тези конкурси засягат най-пряко националните чувства на младите
български граждани и имат емоционален и родолюбив заряд. Конкурсите
организирахме със съдействието на Министерството на образованието и
науката. В тях много отговорно активно и непосредствено се включват
учителите по история, литература, изобразително изкуство, класните
ръководители и директорите на училищата. Те мобилизираха учениците, те
ги насочваха към определени теми, те бяха научни ръководители и
консултанти.
Първият конкурс беше на тема: „Приносът на българския народ за
разгрома на хитлерофашизма през време на Втората световна война”, а
темата на втория бе „Балканската война 1912-1913г. – война
освободителна”. И в първия и във втория конкурс се включиха над 6000
ученика от цялата страна. И в двата конкурса първенците получиха
„Диплом” за отлично представяне и предметни награди, а учителите
„Грамоти” за участие като научни ръководители. Всички участници
получиха „Удостоверение” за участие.
При първия конкурс над 100 ученика, 30 учители и 10 ветерани
преминаха по бойния път на Българската армия в Македония и Сърбия –
Страцин, Стражин, Подуево, Куманово, Ниш и др. Край Страцин всеки
ученик, учител и ветеран положиха по 2 карамфила на поляната в памет на
падналите герои. Там паметник на загиналите няма. И учениците сами на
място приеха Обръщение към правителствата на двете страни България и
Македония с молба да се издигне такъв паметник в най - скоро време.
Ветераните разказаха за своето бойно участие по тези места.
Отчитането на втория конкурс се извърши на Родопската Шипка при
с. Полковник Сарафимово и в гр. Смолян.
В конкурсите учениците търсеха своите корени, търсеха своите
дядовци и прадядовци. Направени са верни изводи за силата на
родолюбието, гордостта от победите и отрицанието на войната като
средство за решаване на проблемите.
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Съюзът на ветераните от войните издаде в два сборника „Паметта на
времето”, част от материалите на класиралите се ученици в конкурсите.
б/ Пътуващи семинари на исторически места у нас и в чужбина. Това
става по области. Тук инициатори са председателите на Областните
съвети, заедно с регионалните инспекторати по образование и директорите
на училища. При един такъв семинар в Българското военно гробище в
Харкан /Унгария/ една ученичка от Горна Оряховица извика „Намерих моя
дядо” и се разплака. Загинал при Драва 1945г. и погребан в това гробище.
До този момент никой от семейството не беше посещавал гроба му. След
това дълго време учениците коментираха случая.
в/ Срещи на ученици с ветерани.
Тези срещи са търсени и желани от самите ученици и организирани
от учителите и представители на Ръководството на Съюза на ветераните.
Прави впечатление големият интерес на учениците. В продължение на 2
часа те слушат толкова внимателно и дори учителите им се учудват на
това. Много класове в различни училища на страната станаха приятели на
ветераните.
г/ Представяне на новоиздадените книги пред ученици.
Тази форма е интересна и приемлива, защото се съчетава с училищни
концертни програми.
д/ Организиране посещение на местата на бойните действия на
Българската армия в страната и в чужбина.
e/ Други.
3. Съдействие на административните органи в общините.
Всички дейности на Съюза на ветераните по места в страната с
училищата се извършват със знанието и съдействието на кметовете,
областните управители и други административни органи.
4. Като резултат от съвместната работа на Съюза на ветераните с
учащите са техните чувства, изразени в конкурсните работи.
Ето някои от тях:
Антоанета Каменова „...Смятам, че е важно да съхраним силната
вяра на загиналите български воини, като завет, като огън, който не само
ще сгрява сърцата ни, но и ще осветлява нашето бъдеще”.
Виолина Петрова „... Аз чувствам човешки дълг да не позволя на
душата си да я обхване духът на примирението във всичко и за всичко,
което става днес”.
Кирил Ангелов, писал за 30-ти Шейновски полк „...Шейновци не
трябва да останат в миналото. Те са част от нашето бъдеще, защото са
воювали за него е защото живеят в нашите спомени”.
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В резултат на тези контакти ученици, вече студенти в чужбина
търсят Съюза с молба да научат нещо по-конкретно за Българската бойна
история, което да разказват пред своите колеги и да се гордеят.
Предстоящите чествания на 70 години от победата над
хитлерофашизма във Втората световна война и 100 години от Първата
световна война са значим повод за разширяване и разнообразяване на
работата с учащи се.

04.02.2014г.
Гр. София

Зам. председател на СВВБ:...................
/Проф. д-р о.з. полк. Марин Калонкин/
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