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УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ В ИНИЦИАТИВАТА
„МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА СТАТИСТИКАТА”
Инициативата „2013 - Международна година на статистиката” е
високо международно признание за статистическата теория и дейността
на статистическите институции от целия свят в изграждането на съвременното информационно общество.
Заедно с редица утвърдени международни организации и статистически институции на държавите по света Република България дава своя
принос за подкрепата и популяризирането на тази световна инициатива.
Националният статистически институт като водеща организация в
събирането, обработката и разпространението на статистически данни в
нашата страна също отбелязва с различни инициативи и събития Международната година на статистиката. Те се изразяват в организирането
на дни на отворените врати в структурните звена на НСИ, тематични
изложби, показващи документи за развитието на българската статистика
в нейната 133-годишна история, активно участие в различни международни проекти, домакинство на конференция на Европейския форум по
геостатистика, участие на експерти от НСИ в национални конференции,
организирани от научни институции в страната.
В рамките на тези инициативи много млади хора от университети
и училища се включиха в организирания международен конкурс за изработване на видеоклипове и материали на статистическа тематика. В него
голям успех постигнаха:
Свилен Донев - ученик от Първа английска гимназия в гр. София,
спечелил трета награда в конкурса за изработване на видеоматериал с
тематично заглавие „Статистиката - граматика на науката”. За постигнатия успех на Свилен Донев беше връчен поздравителен адрес и специална награда - мемориална монета „2013 - Международна година на
статистиката” от председателя на НСИ г-жа Ренета Инджова.
Благовеста Минева - ученичка от Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов” в гр. Дряново, която със съдействието на своя съученик Димо Енев участва с видеоматериал на тема: „Какво е статистиката
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за всеки от нас?”. Признание за разработката е личното писмо до Благовеста Минева от г-н Том Шорт, организатор на проекта по повод Международната година на статистиката.
За отбелязването на този успех беше организирано тържество в
Териториално статистическо бюро - гр. Габрово. На него бяха връчени
награди на Благовеста Минева от директора на ТСБ и от директора на
ПГИ „Рачо Стоянов”.
Редакционната колегия на сп. „Статистика” поздравява участниците в конкурса за отличното представяне и им пожелава успех в тяхната
образователна подготовка и бъдеща професионална реализация.
Сп. „Статистика”
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