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ÕÐÎÍÈÊÀ
RECENT EVENT
ЗА ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ БИЖКОВ – С ПРИЗНАТЕЛНОСТ И УВАЖЕНИЕ
Мариела Тодорова-Колева

FOR PROF. PhD GEORGI BISCHKOV – WITH GRATITUDE AND RESPECT
Mariela Todorova-Koleva
Abstract: On November the 13th, 2019, in memory of Prof. PhD Georgi Bischkov , a teaching hall was opened
in the Faculty of Education in “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo. The hall provides various
opportunities for individual and group work with students and has a specialized library of methodological and
scientific literature as well as computers.
It was inaugurated by the Rector of the University prof. PhD Hristo Bonjolov, by the Dean of the Faculty Prof.
Doctor of Pedagogics Venka Kuteva-Tsvetkova, as well as by the son of Prof. PhD Georgi Bischkov – Prof. PhD
Adrian Georgiev, Head of the Department of Music at the Faculty of Educational studies and the arts at Sofia
University “St. Kliment Ohridski”. After the official opening of the hall, a round table in memory of prof. PhD Georgi
Bischkov was held there. Students from the Faculty of Education and teachers from the University of Veliko Tarnovo
took part in the event.
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Учителю, пред тебе се прекланям
и в този труден и не лек живот
по твоя път аз искам да поема
наука със любов да сътворя!

Има хора, за които името говори, а то ще говори вечно ... от поколение на поколение през годините и вековете... Едно от тези имена е Георги Георгиев Бижков. Проф. д-р Бижков бе дългогодишен
приятел и съмишленик на великотърновската алма-матер и Педагогическия факултет и, както отбеляза
проф. дн Венка Кутева-Цветкова, декан на Педагогическия факултет: „професор Бижков е част от
историята на Педагогическия факултет“. През последните 30 години той подпомагаше развитието на
педагогическата наука и подготовката на педагогически специалисти във Великотърновския универ*
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ситет, като има особен принос и заслуги за разкриването на специалността „Социална педагогика“.
През всичките години на съвместно сътрудничество той даряваше и раздаваше от себе си, от опита
и ерудицията си – на студенти, докторанти, преподаватели и колеги…
На 13.11.2019 г. в памет на проф. д-р Георги Бижков в Педагогическия факултет беше открита
учебна зала, носеща неговото име. Залата предоставя различни възможности за провеждане на индивидуална и групова работа със студенти и разполага както със специализирана библиотека с методическа и научна литература, така и с компютри. Тя бе открита от ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, проф. дн Венка Кутева-Цветкова, както и от сина на проф.
Бижков – проф. д-р Адриан Георгиев, ръководител на катедра „Музика“ във Факултета по науки за
образованието и изкуствата в СУ „Св. Климент Охридски“.
След официалното откриване на залата в нея се проведе кръгла маса в памет на проф. д-р Георги
Бижков. В събитието участваха студенти от Педагогическия факултет и преподаватели от Великотърновския университет. Модератор на събитието бе гл. ас. д-р Мариела Тодорова-Колева. По време на
кръглата маса гл. ас. д-р Силвия Тодорова прочете кратки биографични данни за проф. Бижков, а гл.ас.
д-р Диана Димитрова представи презентация, с която разкри неговото богато творчество, педагогическата и изследователската му дейност. В специална секция бяха предствени някои от по-популярните
книги в областта на диагностиката, методите и методологията на педагогическите изследвания, на
социалната педагогика и реформаторската педагогика на проф. Бижков. Студенти и преподаватели
имаха възможността да разгледат различни издания на неговите трудове през годините.
По време на срещата проф. д-р Адриан Георгиев говори за Човека и Бащата Георги Бижков, а
преподаватели и колеги споделиха спомени от своите срещи и съвместни дейности с проф. д-р Г. Бижков.
В препълнената зала всеки един от присъстващите се бе докоснал до него – лично или чрез неговите
книги – и пазеше в сърцето си спомена за проф. д-р Георги Бижков – величествен и земен, приятел и
учител, изследовател и творец.
Събитието стана част от честванията по повод 25-годишнината на специалност „Социална
педагогика“ и 35 години от създаването на Педагогическия факултет на Великотърновския университет.
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