http://pmg-sliven.com/bg :: ДАНИЕЛ ВЛАХОВ ОТ ППМГ С ПЪРВА НАГРАДА ОТ
НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС НА ФОНДАЦИЯ „ЦЕННОСТИ“

Първата награда в Х Юбилеен национален исторически конкурс на фондация
&bdquo;Ценности&ldquo; спечели Даниел Влахов от 12. клас на ППМГ &bdquo;Добри
Чинтулов&ldquo;, гр. Сливен. Тя му е присъдена за разработката &bdquo;Съдбата на
потомците на сливенските текстилни индустриалци след национализацията&rdquo;.
Разработката на Даниел е по темата на конкурса &bdquo;Семейни и родови истории от
времето на комунистическия режим&rdquo;. Научен ръководител на възпитаника на ППМГ е
докторът по история в СУ &bdquo;Св. Кл. Охридски&ldquo; Момчил Методиев &ndash; знаково
име на изследовател на близкото историческо минало. В работата по реферата Даниел
получи съдействие от Кета Пирдопска, председател на сдружение &bdquo;Мати
Болгария&ldquo;, и от учителя по история в гимназията Таня Еленска.
Даниел е третият възпитаник на ППМГ &bdquo;Добри Чинтулов&ldquo;, който печели първо
място в конкурса. Преди него, през 2000 г., Светослав Събев и Ивайло Джавкаров, тогава
деветокласници в ПМГ, с научен ръководител проф. Иван Русев, печелят първо място в
първото издание на конкурса. Миналата година, в деветото издание на конкурса, с второ
място бе отличена разработката на Аделина Фендрина &bdquo;Граници и мостове в градското
пространство. Примери от историята на Сливен&rdquo;, с научен ръководител проф.д.и.н.
Иван Русев.
Националният исторически конкурс на фондация &bdquo;Ценности&ldquo; стартира през 1999
г. и е инициатива, която дава възможност на ученици от 8. до 12. клас от всички видове
училища да извършат самостоятелно историческо изследване. Той е част от създадената вече
европейска мрежа от конкурси по национална история EUSTORY, обединяваща 24 страни.
Целта на конкурса е да събуди интереса на младите хора към историята на родния край, да
провокира у тях интерес към изследователска работа. Всяко издание на конкурса излъчва
една първа, две втори и три трети награди, награди за научно ръководство, както и
възможност победителите да участват в международни семинари и в EUSTORY академии,
организирани от мрежата EUSTORY.
Даниел печели призово място от този най-престижен исторически конкурс в България за
втора поредна година. В миналото издание на конкурса заедно с Йордан Данчев той спечели
трета награда за филма &bdquo;Отвъд границите на едно старо междуградско съперничество
- Сливен и Ямбол през 19. и 20. век&rdquo;.
Наградите от десетото издание на конкурса ще бъдат връчени на 16 декември 2017 година в
Балната зала на бившия Царски дворец в София - Националната художествена галерия на
площад &bdquo;Александър Батенберг&rdquo;, от г-н Петър Стоянов, президент на Република
България (1997 &ndash; 2002).
Повече информация &ndash; на сайта http://www.values.bg/bg/aktualno-8

