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ГЕОГРАФСКИ ВЕСТИ    ÏÚÐÂÈ ÑÒÚÏÊÈ Â ÍÀÓÊÀÒÀ

Проект “1000 Стипендии” на Фондация “Кому-
нитас” има за цел да стимулира  български ученици
с изявени интереси към знанието. Велизар Гутов,
ученик в 12 клас на Професионална гимназия по ту-
ризъм “Пенчо Семов” – Габрово, вече втора година
участва в конкурса на фондацията. Тази година той
кандидатства в най-висшата категория – Стипендия
за показани изключителни умения и постижения в
областта на науката.

На много сериозната защита на своя проект
„Геохрон”  в град София в края на ноември 2008 г.,
Велизар се представи отлично и е един от 57-те кла-
сирани ученици от България в категория “Изключи-
телни умения и постижения”, единствен в научна об-
ласт География. Той стана “Стипендиант за изклю-
чителни умения и постижения” на Фондация “Кому-
нитас”. Стипендията е от 1000 лв. и допълнителни 400
лв. за закупуване на литература от любимата науч-
на област, в случая географията. Стипендиантите по-
лучават и възможност да отправят въпроси към ком-
петентни специалисти в съответните области.

Христо Кичиков: “Адмирации за Фондация “Кому-
нитас”, за нейните цели да подпомага изграждането
на най-ценния капитал на България – талантливите мла-
ди хора, и да стимулира учителите-творци.”

Още веднъж Честито на Велизар и на неговия
учител, г-н Христо Кичиков!

ВЕЛИЗАР  ГУТОВ  –
СТИПЕНДИАНТ  НА  ФОНДАЦИЯ “КОМУНИТАС”
В  ОБЛАСТ  ГЕОГРАФИЯ

Велизар Гутов е познат на читателите на сп. „География ‘21” като изобретател и почитател на географи-
ята, носител на специалната награда в конкурса „Природно и културно наследство на моя роден край” (6/
2007). В списанието той направи първия си дебют като автор (1/2007). В края на 2008 г. редакционната
колегия има удоволствието да го поздрави с големия му успех – стипендията на Фондация „Комунитас” за
изключителни умения и постижения  в областта на науката (научна област география). ЧЕСТИТО!

МЛАДИ  ЛАУРЕАТИ НА ГЕОГРАФИЯТА

 

Велизар Гутов има разработ-
ки в различни области, но особе-
но оригинално е неговото изобре-
тение  “Геохрон”, представено в
бр. 1/2007 г. на сп. „География ̀ 21”.

Задълбочени и оригинални
са и неговите краеведски про-
учвания, доклади и мултимедий-
ни презентации за родния край.
С тях той отлично се представя

в работата на краеведски конференции. Има и реди-
ца успешни участия в разработването на проекти, в
географски състезания и олимпиади.

 

Велизар Гутов: “Стипендията е стимул да вървя
напред, надежда и реализация на мечтите ми, а съ-
що и отговорност. Тя е високо отличие, но и задълже-
ние за бъдещо развитие. Обикнах географията като
една от най-древните и същевременно - съвременна
и модерна наука, даваща много на хората. Благода-
рение на моя учител, г-н Кичиков, открих красотата
на географските изследвания и тяхното значение за
практиката. Благодаря и на доц. д-р Румен Пенин,
преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”, за консулта-
циите по научни въпроси, които ми помогнаха да раз-
ширя знанията си.”

Христо Кичиков, учител по география и икономи-
ка в ПГТ „П. Семов”, научен ръководител на В. Гутов,
е включен в мрежата от педагози на фондацията.


