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IN MEMORIAM

ПРОФ. Д-Р МАРГА ГЕОРГИЕВА –
АВТОРИТЕТЕН БЪЛГАРСКИ И СВЕТОВЕН УЧЕН
PROFESSOR MARGA GEORGIEVA –
AUTHORITATIVE BULGARIAN AND WORLD SCIENTIST

(15.08.1939 – 30.11.2017)
На 30 ноември 2017 година ни напусна проф. д-р Марга Георгиева, отговорен редактор на сп.
„Педагогически алманах“ в периода 2000 – 2003 г. В позицията си на зам.-декан в Педагогическия
факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ тя всеотдайно работ£ за издигане авторитета на
неговото официално издание. Неуморно полагаше грижи за израстване на младите учени, за популяризиране научните постижения на творците от академичната общност, за разширяване кръга на
читателите на списанието сред ученици, студенти, специализанти, учители, родители и др. Незабравими
са спомените на авторите за напътствията, съветите, препоръките на проф. д-р Марга Георгиева за
разширяване и модернизиране на изследователските им интереси с нови идеи, целящи повишаване
качеството на публикациите в сп. „Педагогически алманах“ и издигане на научния престиж на Педагогическия факултет.
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Проф. д-р Марга Георгиева е завинаги сред членовете на Международната редакционна
колегия на сп. „Педагогически алманах“ със своите високи изисквания към научните изследвания, с
примерите си за критичност, самокритичност и отговорност при обработване на събираните сведения
и публикуване на най-новите постижения. Остави ни в наследство духа на взаимно уважение и опита
за изразяване и поддържане на специално внимание във взаимоотношенията автор – членове на
редакционна колегия. Проф. д-р Марга Георгиева живее сред нас не само с непрекъснато издаваните
през нейния мандат броеве на списанието, а и със своите научни трудове.
С висок международен престиж се ползва учебникът University mathematics. Part one. The
second revised edition, предназначен за обучение на студенти по учебната дисциплина математика
в университета „Суецки канал” град Исмаилия, Египет. С него проф. д-р Марга Георгиева извиси на
международно равнище научната продукция на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и постигна известност
на учен по математика със способности за преподаване на английски език.
Сред търсените учебници по висша математика от студентите са и Математика (1995), Висша математика (2002) и Приложна математика за икономисти (2004). Безспорно доказателство
за интереса към научната продукция на проф. д-р Марга Георгиева е фактът, че учебникът по приложна
математика за икономисти вече е преиздаван седем пъти.
Значителна част от творчеството на проф. д-р Марга Георгиева е посветена на студентите от
специалностите Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Предучилищна и начална
училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд
език, Предучилищна педагогика и логопедия, Начална училищна педагогика и специална педагогика.
В читалните, в аудиториите, в личните библиотеки на студенти и преподаватели са вече придобилите
популярност, но актуални монографии, а именно: 1) Графите в обучението по математика в
началното училище (1999г.), съдържаща авторски технологични решения за развитие на логическото
мислене на учениците от началния училищен етап, интегриращи рационалното и емоционалното начало
в математическото обучение. 2) Занимателните задачи в обучението по математика, I–IV клас
(2000г.), монография, убедително представяща, от една страна, оригинален технологичен вариант за
превръщане на обучението по математика в достъпно и увлекателно занимание за ума на учениците,
а от друга – завещаваща на учителите безценно богатство от над 200 решени задачи. 3) Учебникът
Общи проблеми на методиката на обучението по математика в началното училище (2001г.)
е надежден учебен ресурс за методическото израстване на най-младото поколение български учители
с иновационен стил за преподаване на математика за най-малките ученици.
Оптимистичен ориентир за модернизиране на системата на обучението по математика е и
монографията Рефлексията в обучението по математика, 5–6 клас (2001), в която проф. д-р
Марга Георгиева представи резултатите от апробирана надеждна авторска технология. Сега само
можем хипотетично да разсъждаваме за перспективните научни планове на проф. д-р Марга Георгиева.
Знаехме, че пише нова книга… Издигането на предположения за нейното съдържание ни отвежда по
траекторията на достойно изживения път на учител, учен, гражданин, колега.
Завършила е висше образование в Софийския държавен университет „Климент Охридски“
през 1969 година със специалност Математика във Факултета по математика и механика. Отначало
работи като гимназиален учител по математика в родния си Тополовград, а по-късно в гр. Велико
Търново. След спечелен конкурс е назначена за преподавател във ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико
Търново, където работи в продължение на 18 години. Там чете лекции по висша математика, ръководи
изследователски екип, прави рационализации, защитава докторат върху тема за математическото
моделиране на педагогическите процеси. Нейното научно творчество в периода 1962–1985 г. се състои
от над 50 публикации: монографии, студии, статии, доклади, учебници. Има 3 изобретения, одобрени
от ЦИНТИ в съответния времеви период, свързани със създаването и внедряването на устройство
за обучение и контрол във Военния университет във Велико Търново. Ръководи екип за създаването
на цялостната методика за преподаване и инициира популяризиране на постигнатите резултати в
национални и международни изложби, където получава награди и грамоти.
На 24 юни 1987 г. започва работа във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”
в новооткрития Факултет за подготовка на детски и начални учители. Заедно със своя университетски
преподавател проф. дпн Иван Ганчев (първият професор у нас по методика на обучението по
математика в средното училище) създават методическата школа, състояща се от гл. ас. д-р Николай Горчев, проф. д-р Виолета Маринова, проф. д-р Маргарита Върбанова, доц. д-р Иванка Минчева,
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проф. д-р Даринка Гълъбова и др. Под нейното научно ръководство членовете на методическата
школа разработват учебници, учебни помагала, които са доказателство за висока математическа,
психолого-педагогогическа и методическа компетентност. Сложното математическо съдържание е
онагледено със структурни модели, схеми, примерни решения на задачи и методически указания.
Студентите, специализантите, докторантите, учителите, учените се отнасят с уважение към постиженията на създадената методическа школа.
В живота на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Марга Янкова Георгиева остави ярки
следи на световноизвестен учен, уважаван колега и приятел. Заемала е различни административни
позиции, достойно е изпълнявала разнообразни академични дейности. В качеството си на университетски преподавател по математика и методика на обучението по математика проф. д-р Марга
Георгиева е обучила стотици студенти, специализанти и докторанти, поощрявала и подкрепяла е
академичното израстване на преподаватели от академичната общност в Република България и в
чужбина. Наред с научната и преподавателската работа проф. д-р Марга Георгиева успешно защитаваше гласуваното £ доверие на редица административни длъжности: два мандата декан на факултет
„Математика и информатика” (ФМИ) при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (1991–1999), ръководител
на катедра „Алгебра и геометрия” на ФМИ (1995–2000), зам.-декан на Педагогическия факултет
(2000–2003) и отговорен редактор на списание „Педагогически алманах” в този мандат, председател
на профсъюза на преподавателите при ВТУ (1988–1989), член на Висшия учебен съвет при МОН
(1997–1998), член на Съюза на математиците в България, член на Съюза на учените в България;
дългогодишен член на Специализирания научен съвет по педагогика при Висшата атестационна
комисия (8 години член на научни съвети и 5 години член на научни комисии на ВАК), рецензент на
над 30 докторантури и хабилитации (доцентури и професури), рецензент на 15 книги (монографии,
учебници, учебни помагала, сред тях има одобрени от МОН). Многократно са цитирани нейните
научни трудове, наброяващи над 130 статии, студии, монографии, книги.
През 2009 г. Академическият съвет заслужено присъди на проф. д-р Марга Янкова Георгиева
званието “PROFESSOR HONORIS COUSA” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий”. В подкрепа на високото академично звание е признанието и уважението на научното
съобщество и на поколението студенти, докторанти и учители, за които тя работи всеотдайно и отговорно, като отчиташе важността на тяхната роля за личностното формиране на децата и учениците и
реформиране на образователната система в светлината на синергетиката.
Проф. д-р Марга Георгиева завинаги е сред нас – членовете на Международната редакционна
колегия на сп. „Педагогически алманах“ при Педагогическия факултет и академичната общност на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с добронамерената си усмивка и творческа енергия за научна работа.
ДЪЛБОК ПОКЛОН пред светлата памет на професор доктор Марга Янкова Георгиева!
Веселина Петрова
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