Детето ми няма да стъпи в час, когато преподават тази дивотия за 45-годишното строителство на Б
Написано от Държавна сигурност.com
Неделя, 07 Юни 2020 19:24

Читателите не останаха равнодушни към публикацията на desebg.com по повод
съдържанието на учебника за 4 клас по „Човекът и обществото” на изд. „Булвест 2000”
(собственост на „Клет България”), с което на 10-годишните българчета е спестено, че
БКП създава тоталитарен комунистически режим от съветски тип в България, но за
сметка на това „в продължение на 45 години Комунистическата партия насочвала
усилията на обществото към строителство на заводи, пътища, училища и жилища” (
виж подробностите - ТУК
).

От издателството обясниха, че не се дават оценка на историята на обществените
отношения, а авторите на учебника проф. Румен Пенин и доц. Георги Якимов от
Софийския университет „Св. Климент Охридски” посочиха, че съдържанието е
одобрено от Министерството на образованието и науката ( вижте двете позиции –
ТУК
).

Сайтът desebg.com представя коментарите в социалната мрежа, публикувани на
профила на журналиста Христо Христов, както и на страницата във Фейсбук на
desebg.
com
и
pametbg.com
и в групата „България за изучаването на комунизма в училище”.
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Ivo Stanev: „В следващото издание нищо чудно да напишат, че правата само на лошите
чичковци и лелки били малко ограничени. Но добрата комунистическа партия ги
изпратила в Слънчев бряг на бани, където да се поправят. Е, за това, че труповете на
някои от тях отишли за храна на персинските прасета, няма да напишат. Все пак трябва
да се щадят чувствата на малчуганите.:

Stoyan Evtimov: „Долавям уханието на Янка Такева” (председател на Синдиката на
българските учители, за която неотдавна в медиите бе съобщено, че лобира пред
учителското съсловие именно за учебниците на изд. „Булвест 2000”).

Николай Куколев: „Това издателство много си харесва социализма.”

Gergana Ivanova: „Значи, живот и здраве наесен детето ми ще е в четвърти клас.
Отсега заявявам, че ще взема всички мерки, тя да не стъпи в клас, когато се преподава
тази дивотия. Защото ние сме по тези тъпанарски учебници. Ще я заведа на екскурзия
някъде.”

Viktorija Pandurova: „Е не се ли премахнаха тези лъжи от учебниците? Министърът
само гимназиалните учебници по история ли провери ? Няма ли помощници, които да
следят и другите учебници?”

Nadezhda Alexandrova: „Този факт говори много за нивото на специалистите в МОН,
отговарящи за началното образование, а още повече за политическата им обвързаност.”

Elena Tarasheva: „Тази история не беше ли прекратена? Тези хора наистина минават
през всичко с танк.”

Lyudmila Dimova: „Този учебник, с който се сблъсках тази година, защото имам дете в 4
кл., е наистина ужасен. Трудно се разбира и запомня каквото и да било от него. Налагат
се учителско-родителски интерпретации на всеки урок. Като цяло, това е някаква
статистическо-справочна подборка с претенции за учебник. А тоталитарен режим
според него изобщо не е имало.”
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Мария Топалова: „Цялото образование е задръстено с професори и хабилитирани лица
още от едно време! Младите нямат достъп, то и за това не може да се реформира и
буксува, не се развива, защото те дърпат само назад. Октопод! Издателства, учебници,
авторите им, експерти, комисии, чиновниците в МОН...”

Nadezhda Yordanova: „В учебника "Човекът и обществото" на изд. „Просвета” за 4 клас
е отбелязано, че БКП е забранявала политическите партии и сдружения, че гражданите
са нямали право свободно да изразяват убежденията си и да протестират. Как е
възможно от МОН да допускат различно учебно съдържание за един и същи факт?
Явно са някои комунисти, които одобряват учебното съдържание. Министърът
незабавно трябва да вземе отношение, така както е направил за учебника за 10 клас!”

Todor Zlatarov: „Издателство БУЛВЕСТ 2000 е собственост на Владимир Владимиров
Топенчаров в съдружие с още една личност . Покойният баща на въпросното лице е
известният комунист и агент на ДС секретен сътрудник "Карамфил" и "Константинов"
акад. Владимир Топенчаров – дълго време беше председател на т.н. Съюз на
антифашистите в България . Така че, уважаеми приятели от сайта
dese
bg.
co
m
,
не се учудвайте за ролята на БКП в периода на светлото и тъмното бъдеще.”

Victor Trifonov: „Срам нямат, че и нагли!”

Ivanka Tankowa: „Те отново изпълзяват от дупките и се опитват да покрият и замажат с
лигите си ИСТИНАТА за престъпленията на комунистическият режим след руската
окупация. Това са платените пропагандатори, окичени с академични титли ,получени за
добро държане на верни кучета (извинявам се пред милите животни). Борбата с тях е
трудна, защото, ако се каже истината, те ще бъдат сринати в калта. За това се борят с
всички средства, търсят и опитват пролуки и отново пропълзяват. И мимикрията им е
добре позната. Но все някой ще ги стъпче, да бъдат сигурни.”

Zahari Zahariev: „Нагли и прости. Комисията в МОН е тази, която трябва да отговори.
Подозирам, че са се оплели с едни издателства и комунистическият уклон е само върха
на червения айсберг в тази соц. служба.”

3/4

Детето ми няма да стъпи в час, когато преподават тази дивотия за 45-годишното строителство на БК
Написано от Държавна сигурност.com
Неделя, 07 Юни 2020 19:24

Orlin Nikolov: „Днес, нямаше да е така, ако беше останал закона на Георги Панев (за
лустрацията на академичните кадри, б.а.).

Sara-Bernd Saranikolai: „Kомуняшки панипулации! Кога ще ги изметем? Къде е
прокуратурата и министъра на образованието?”
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