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Всяка игра има определена струк-
тура, която обхваща: игровия зами-
съл, съдържанието на играта, иг-
ровото действие (хода на играта) и 
правилата. Спецификата на мислов-
ните игри е в акцента върху изразе-
ното използване на стратегическо 
мислене и интуиция, синтез на волева 
борба и елегантност, на аналитични 
умения и талант, на интелигентност и 
сложност, на финес и хитрост.

Шахматът е една от най-популяр-
ните и древни стратегически игри, 
преодоляла изпитанията на много ве-
кове и обществени устройства. Той 
е вид двуборство, посредством 32 

фигури - 16 бели и 16 черни, движе-
щи се по определени правила върху 
разграфена дъска от 64 квадрата - 
половината светли, а останалите тъм-
ни, което философски погледнато, 
отразява дуалистичното мислене и 
двуполюсния модел. 

Според проф. Ювенсио Бланко 
(създател на системата за изучаване 
на шахмат в училище - СИШ) шахма-
тът е: “цялостен процес на поставяне 
и решаване на проблеми и прилага-
не на творческо мислене в ситуации 
на неопределеност”. Може да до-
бавим: мисловна игра, в която сме 
длъжни да се съобразяваме и да 

К акво всъщност е играта? Има множество дефиниции. Йохан 
Хьоизинха, авторът на “Homo ludens” (Играещият човек), казва: 
“играта е първична човешка функция, но и културно явление”. 

Тя е целенасочена, осъзната и организирана - елемент на всяка 
култура. По своя характер, играта е отразителна творческа дейност. 
В ранна (а защо не  и в зряла?!) възраст, тя е форма на практическо 
опознаване на околната действителност.

предвиждаме плановете и ходовете 
на противника.

Приносният социален актив е в из-
ползването на шаха като чудесна ла-
боратория за вземане на решения. 
Играта позволява да тестваме функ-
циониращите механизми на ума, да 
се развият най-различни видове ми-
словни процеси и модели. Като при-
мер можем да посочим някои, които 
са много очевидни в практиката на 
шаха: дедуктивен, индуктивен, ретрос-
пективен, аналитичен, дивергентен и 
конвергентен (креативен и критичен). 
Същевременно е възможно упражня-
ването на различни когнитивни спо-
собности: внимание, памет, разсъж-
дение, разбиране, възприятие и език.

В настоящата студия ще обърнем 
внимание на европейски, световни и 
български практики, които миксират 
този тип игри  с красиво и смислено 
обособяване на арт, стрийт и градски 
пространства в духа на естетиката.
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Настоящият текст е част от проекта 
“Хибриден фестивал на мисловни-
те игри: преосмисляне на културни 
пространства”, който се изпълнява от 
19 август до 15 ноември, с финансо-
вата подкрепа на Столична община - 
Програма “Европа” 2022 от Сдруже-
ние “Евро Адванс”,  в партньорство с 
Фондация “Арт Спорт Талант”, Първа 
английска езикова гимназия и Район 
“Лозенец”.

Инициативата има за цел да пред-
стави и насърчи здравословен начин 
на живот сред младежите в столица-
та, чрез практикуване на шахмат и 
други мисловни игри, като противо-
действие на негативните ефекти от 
пандемията Ковид-19.

Същината на проекта е в  провеж-
дането на еднодневно събитие в арт 
пространството, което ще бъде реин-

терпретирано като поле за спортна, 
интелектуална и социална изява на 
младите хора. Събитието ще се осъ-
ществи и в контекста на Европейска 
година на младежта, като целевата 
група са деца и младежи между 5 и 
29 години. Спортната част ще бъде 
съпроводена от дискусия за ползите 
от шахмата и мисловните игри за дет-
ско-юношеското развитие и социал-
ния живот на Столицата.

По проекта е предвидено и из-
даването и разпространението на 
книжка с добри практики, която да 
служи като ориентир за педагози, 
възпитатели, администрации, непра-
вителствени организации, бизнес 
организации при преосмислянето 
на частни и публични пространства 
за социални цели, както и при изгот-
вянето на обучителни и тренировъч-
ни програми. 

Хибриден фестивал на мисловните игри:  Хибриден фестивал на мисловните игри:  
преосмисляне на културни пространства
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ПРОЕКТЪТ ЗАИМСТВА ОТ УСПЕШНИЯ 
МОДЕЛ НА ГЛОБАЛНИЯ ШАХМАТЕН 

ФЕСТИВАЛ, ПРОВЕЖДАЩ СЕ В 
ГРАД БУДАПЕЩА ОТ ФОНДАЦИЯ 

“ЮДИТ ПОЛГАР” В ПАРТНЬОРСТВО 
С НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ НА 

УНГАРИЯ. ТАМ ШАХМАТНИЯТ 
ФЕСТИВАЛ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛ В 

ПРЕСТИЖНО СЪБИТИЕ ЗА ЦЯЛОТО 
СЕМЕЙСТВО, КОЕТО НАВЛИЗА В 

СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, СПОРТА 
И ИЗКУСТВОТО, ПРЕДОСТАВЯЙКИ 

НА ПУБЛИКАТА КАЧЕСТВЕНО 
СВОБОДНО ВРЕМЕ.
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ИСТОРИЯ

Корените на Глобал-
ния шахматен фестивал 
(Global Chess Festival) 
са в сеанса на едно-
временна игра на сес-
трите Полгар (Олимпий-
ски шампионки с отбора 
на Унгария и феномен в 
световния шахмат*) на 
100 дъски, проведен през 
2007 г. в Будапеща. През 
годините фестивалът се 
утвърждава като топ съ-
битие в унгарската сто-
лица с домакинствата на 
Двореца на изкуствата, 
Замъка Буда и Национал-
ната галерия. По време 
на световната пандемия 
от коронавирус фести-
валът оцеля, като много 
от активностите бяха из-
несени в онлайн формат. 
В известна степен шах-
матът и обучението полу-
чиха тласък по време на 
локдауните - мислещите 
хора търсеха контакт, 
ползотворна и надграж-
даща комуникация, 
която посредством ин-
тернет бе засилена.

Глобален 
шахматен 
фестивал
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Снимка: Judit Polgar Chess Foundation 
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МИСИЯ

“Глобалният шахматен фестивал 
популяризира 1000-та лица на шаха 
по целия свят. Целта ни е да споде-
лим красотата на шаха с 5 милиона 
души до 2025 г., да се свържем и да 
се насладим на дейности, свързани 
с шаха в деня на фестивала. ШАХМА-
ТЪТ НИ СВЪРЗВА!”

ДЕЙНОСТИ

Поканата за изданието през 
2022-ра година - 8-ми Глоба-
лен Шахматен Фестивал “Юдит 

Полгар” е красноречива: той пред-
вижда “професионални шахматни 
турнири, сеанси на едновременни 
шахматни игри, арт изложби, обра-
зователни конференции и различни 
развлекателни програми за всички 
възрасти. Глобалният шахматен фес-
тивал се превърна в престижно съ-
битие през последните десет години 
- предлагайки целодневно семейно 
изживяване, изградено около мис-
тичната настолна игра. Създателят 
и главният организатор на фестива-
ла Юдит Полгар, най-добрата шах-
матистка на всички времена, кани 

всички по света да се свържат в 
дейности, свързани с шаха - в спор-
та, изкуствата, културата и развле-
ченията. Нека празнуваме разноо-
бразието и 1000-та лица на шаха!”

Глобалният шахматен фестивал 
чрез топ-лектори, гости и участници 
разкрива взаимовръзките на древ-
ната игра с водещи човешки дейнос-
ти, главозамайваща интердисципли-
нарност - математика, информатика, 
теория на игрите, финанси и бизнес, 
изобразително изкуство, музика и 
др. Същевременно се организират 
състезания по ускорен шах и блиц, 

шахматна композиция, решаване на 
задачи, сеанси.

Събитието се провежда с подкре-
пата на Министерството на култура-
та в Унгария и частни спонсори.

Феноменът Полгар е знамена-
телно явление в световния шахмат, 
като трите сестри Жужа (Сюзън), 
София и Юдит са посветени изцяло 
на древната игра. Обучението им 
(традиционното) се извършва в 
домашни условия от родителите 
им Ласло и Клара - дипломирани 
педагози с одобрението на дъл-
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гогодишния ръководител на унгар-
ската държава Янош Кадар.

Голяма част от детството си сес-
трите Полгар прекарват в България, 
където играят в множеството лет-
ни шахматни турнири и фестивали. 
Резултатът е зашеметяващ: Олим-
пийски шампионки с националния 
отбор на Унгария, Жужа става Све-

товна шампионка за жени (класиче-
ски шахмат, рапид и блиц), а Юдит, 
която никога не е играла в женски 
световни първенства, е единстве-
ната жена попадала в топ 10 при 
мъжете, достига рейтинг 2735 - ре-
корд за жени, с победи над мно-
го световни шампиони и жената с 
най-висок ЕЛО коефициент в про-
дължение на над 25 години.
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Европейският шахматен съюз 
(ЕШС) е организацията, админи-
стрираща официалните шахмат-
ни форуми на нашия континент. 
Тя е независима асоциация 
(членува във ФИДЕ, Междуна-
родната шахматна федерация), 
основана през 1985 г. в Грац, 
Австрия. Европейският шахма-
тен съюз обединява 54 нацио-

нални федерации. Заслу-
жават внимание следните 
проекти, реализирани през 
последните години:

CASTLE (от анг. Замък, но и игра на 
думи - в шахматната терминология 
се превежда като Рокада) - реали-
зиран по Еразъм+ в периода 2014-
2017 г., с грантов бюджет от 240 000 
евро. Колаборация между италиан-
ски, испански и германски учебни 
структури, които експериментират в 
началното образование, за да пока-
жат иновативен начин за предаване 
на технически и шахматни умения. 

Проектът въвлича 50 учители, които 
са подготвени да провеждат уроци 
по шах и да ги програмират в учеб-
ните си часове. Акцентът е подо-
бряване на психомоториката върху 
голяма шахматна дъска, както и при-
емствеността в начален курс. Отче-
тени са много позитивни резултати.

CHESS: A GAME TO BE SPREAD IN 
SCHOOLS (Шахматът: играта, превзе-
маща училище) - Европейският съюз 
дава грант от 420 000 евро по програ-
ма Еразъм + за периода 2020-2022 г. 
Проектът има за цел да обучи учители 
от различни страни, като за тази цел 
специализирани работни екипи от Ис-
пания, Италия и Швеция разработват 
програми и материали, които позво-
ляват да се мобилизира максимално 
огромният образователен потенциал 
на шаха. Разработва се и наръчник 
по психомоторика и шах за деца от 3 
до 5 години. Проектът е в процес на 
реализация и конкретните резултати 
се очакват скоро.

За информация: Европейски шах-
матен съюз - europechess.org

Шахматът в Европа: 

ДОБРИ ПРАКТИКИ

LET’S PLAY TOGETHER (Нека игра-
ем заедно) - Идеята на проекта е 
да създаде срещи и сътрудничест-
во между пенсионери и ученици в 
реалния живот и/или онлайн. Ос-
новните лозунги са “Играй с внука 
си!” и “Играй с баба и дядо си!” 
Проектът е в две части: 

• Едно дете и един пенсионер за-
почват да учат, тренират и играят 
шах заедно редовно според кон-
цепция, която се фокусира върху 
сътрудничеството. 

• Всяка година ще има фестивал 
“Да играем заедно”, на който 
са поканени партньорите, както 
и организации, представляващи 
категориите партньори, и широ-
ката общественост.

Проектът предвижда сеанси на 
открито от водещи шах майстори в 
Швеция, Норвегия и страни от Ев-
ропейския съюз. 

Според авторите на проекта, се 
наблюдава много добър ефект от 
шаха като инструмент сред пенси-
онерите и децата, които се срещат 
в равностойна битка. Те смятат и, 
че това може да се направи също 
толкова добре онлайн, колкото и 
в истинския живот. Интересна 
инициатива, която е лесно при-
ложима за нашите условия.
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Снимка: Европейски шахматен съюз
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Имах честта и удоволствието през измина-
лата декада шахматният ми път да бъде тяс-
но свързан с френската столица Париж. По 
време на VIII летни Олимпийски игри през 
1924 година, на 20 юли именно там е основа-
на Международната шахматна федерация 
(FIDE - Federation Internationale des Echecs). 
Главната цел, която си поставя организация-
та, е да разпространява и развива шахмат-
ната игра по цял свят. Целите - включват и раз-
виването на шахматната култура и познания, 
формиране на творчески и културни връзки и 
т.н. Девизът на FIDE “Genus una sumus” (“Ние 
сме едно семейство”) най-добре пресъзда-
ва идеята, залегнала в принципите на феде-
рацията - единението на всички хора, които 
обичат великата древна игра.

шахматна столица
ПАРИЖ - 

В Ile-de-France има около 200 шах-
матни клуба. Организационно клуб-
ният живот е на много добро ниво във 
всичките му проявления - обучение, въ-
трешни турнири, участия в различните 
регионални и държавни шампионати, 
организиране на събития. Провежда-
нето на ежегодно изложение на клубо-
вете е много полезно от редица гледни 

точки: стимулира конкурентността, съз-
дава колегиалност и етични норми, чу-
десна реклама е на шахмата и със си-
гурност е със значим социален ефект. 
Турнирите нерядко се провеждат в 
интересни локации: от класическите 
спортни, хотелски и учебни зали, рес-
торанти и бистра до кораби в Сена, 
галерии, замъци и църкви.
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Шахмат и изкуство

Релациите между шахмата и изкуството имат 
пряко отношение към настоящия проект. В част-
та за преобразяване на пространства,  като бяла 
лястовица раздвижиха възприятията в последната 
декада изложбите на художника Роман Гуманюк. 

Друг добър пример е и “Шахматен рицар” в 
Китайския културен институт “Конфуций”, съ-
проводена със сеанс с деца през пролетта на 
2016 г. Първо подобно у нас по рода си събитие 
с впечатляващ отзвук и гости.

Изложба на Роман 
Гуманюк в Нацио-
нална спортна 
академия през 

2018-та г.
Снимка:  

личен архив

“Шахматен 
рицар” в Ки-

тайския култу-
рен институт 

“Конфуций”. 
Снимка:  

личен архив

Внимание заслужава про-
ектът “Български гамбит” 
в библиотеката на Нацио-
налната спортна академия 
“Васил Левски” през есен-
та на 2018 г., като за първи 
път Академията бе домакин 
на художествена изложба, 
а библиотеката - с осеза-
емо шахматно оформле-
ние. Откриването бе ува-
жено от целия Академичен 
съвет на НСА.

18 19
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Външни големи градински шахове има по пло-
щадите на родни градове, в реномирани българ-
ски хотели и в някои училища и детски градини.

София също има своя емблематичен турнир за деца, юноши и девойки. 
“Златна пешка” - столичното ученическо първенство е най-масовото от-
борно състезание в България през ХХI век. Традиционно всяка година през 
късната есен участниците от всички възрастови групи и райони на столи-
цата, деца и младежи от училищата със специални потребности премерват 
сили в благородната надпревара. Единственото прекъсване на провежда-
нето му бе по време на Ковид-пандемията в 2020 г. През 2021 г. турнирът се 
проведе за първи път онлайн, допълнен с гросмайсторски лекции.

Относно офор-
мянето на публич-
ни и обществени 
пространства с 
шахматни мотиви 
и аксесоари се 
открояват алеята 
в Градската гра-
дина до Гранд Хо-
тел София и СХГ.

Жив шах в 
детска градина в 

столичния квартал 
“Младост”. 

Снимка:  
личен архив

Кадри от 
предходни 
издания на 

“Златна 
пешка”, 

състезанието, 
което 

интегрира 
и участници 
със зрителни 
затруднения. 

Снимка:  
личен архив
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ШАХМАТЪТ И БЪЛГАРИЯ.
Педагогически ценности и ползи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ШАХМАТА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  
ПРИЛОЖЕНИЯ

Правилно нареждане на фигури 

и пешки върху шахматната дъска.

Понятие за пространство и разпо-

ложение. Използване на перспек-

тива, разпознаване на основни 

геометрични структури.

Анализиране на функционал-

ността и натовареността на фи-

гурите и връзката им с дъската.

Наблюдателна способност и 

пространствена интелигентност. 

Склонност към логическо разсъж-

дение.

Усвояване на шахматната аз-

бука. Правилно записване на 

ходовете.

Словесна интелигентност. Усъвър-

шенстване на писмения език: зна-

ци и символи.

Постигане на желаната пози-

ция върху дъската.

Развиване на задълбочено, пла-

ново мислене. 

Изиграване на ходовете след 

внимателен анализ на позиция-

та.

Развиване на модели за вземане 

и прилагане на решения. Само-

контрол и повишено внимание.

Избор на възможност (сред 

многото) без странична помощ.

Личностна независимост, себеу-

важение, критично мислене.

Изхождайки от дадена позиция, 

да си представяме друга/други 

след поредица от варианти.

Визуализация, абстрактно и твор-

ческо мислене, изчислителни спо-

собности.

Трудна ситуация при недостиг 

на време.

Самоконтрол, скорост и подреде-

ност при мисленето. Изобретател-

ност. Избягване  на паника.

Адекватно приемане на край-

ния резултат.

Емоционална интелигентност. Са-

мокритичност и уважение към 

партньора/опонента.

За ползите от заниманието с шахмат: характеристики 
на шаха и техният принос към педагогическия процес.

Безпрецедентен факт от 2005-
2006 г. - българи бяха световни 
шампиони при мъжете, жени-

те, сеньорите, хората със слухо-
ви дефицити, както и в шахматната 
композиция - успехи, превръщащи 
България в емблематична шахматна 
нация.

Преди векове великият математик 
Вилхелм Лайбниц е казал: “в шахма-
та има прекалено много наука, за 
да бъде игра, и твърде много игра, 
за да бъде наука”. Малко популярен 
факт е, че през 1996 г. Нобеловата 
награда за икономика бе присъде-
на на двама учени за техния принос 
към Теория на игрите (базирана на 

информационни асиметрични мно-
жества, включително и чрез шахма-
та в ситуации на неопределеност) 
- за развитието на нови икономи-
чески концепции с възможно при-
ложение в работата на стоковите 
борси, аукциони и др.

През 25-те години, в които съм се 
посветил в огромна степен на раз-
витието на любимата игра (и разно-
видностите й), съм се убедил в ней-
ните ползи в пет аспекта: като игра, 
спорт, наука, изкуство и образова-
телно-възпитателно средство. Част 
от тях ще откриете в следващата 
страница.
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Сдружение “Евро Адванс” е бенефициент по проекта “Хибриден фестивал на мислов-
ните игри: преосмисляне на културни пространства”. Сдружението е неправителствена 
организация, учредена в град София през 2013 година, която развива общественопо-
лезна дейност, включително организиране на публични инициативи и събития, свързани 
с Европа и Европейския съюз, местното и регионалното самоуправление.

Сдружението е носител на Наградата за европейски гражданин на Европейския пар-
ламент за 2021-ва година за приноса на Европейския портал за градове и граждани 
TheMayor.EU към трансграничното сътрудничество и разбирателство.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма “Европа” 2022. 
Програма “Европа” е иновативна програма на Столична община, създадена през 
2009, която цели да издигне профила на столицата на европейско ниво чрез про-
екти и инициативи спомагащи взаимодействието между гражданите и мест-
ната власт. В периода 2009-2020, програмата е реализирала 385 проекта с 
предоставено финансиране от 4 563 550 лева.

evropa-so.bg/bg/

За контакти:
Асения Димитрова, Проектен ръководител, 0882 005 000

office@euroadvance.eu
euroadvance.eu



27ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОСТРАНСТВА

Библиография

Защо изучаваме шахмат в училище?, Ювенсио Бланко, БФШ, 2001

Играещият човек, Йохан Хьоизинха, Захарий Стоянов, 2000

Игрова дейност, Авторски колектив, Народна просвета, 1976

Scacchi e strategie aziendali, Luca Desiata, Hoepli Editore, 2012  

Шахматен клуб “Кавалиер дьо Нюи” - https://www.cavalierdeneuilly.fr/ 

Фондация “Арт Спорт Талант” - www.chess-bg.org/

Европейски шахматен съюз - https://www.europechess.org/

Шахматна фондация “Юдит Полгар” - https://www.globalchessfestival.com/

Симеон Стоичков е роден 1975 г. в София, 
завършил с Отличен Треньорския факултет на 
НСА “Васил Левски” през 2002 г., с над 20-го-
дишен опит като треньор и лектор по шахмат; 
консултант и организатор на едни от най-го-
лемите спортни събития у нас в бордните и 
стратегическите игри. От 2007-ма година - съ-
организатор и главен съдия на Столичното 
ученическо първенство “Златна пешка”. Ав-
тор и рецензент на множество публикации по 
специализирани и социални теми в българ-
ски и чуждестранни медии. Съавтор на био-
графичната книга за световната шампионка 
по шахмат Антоанета Стефанова - “Антоане-
та Стефанова - 20 години и 20 дни по пътя към 
короната” (Сиела, 2004).; победител в Меж-
дународния турнир по шахмат за артисти в 
Париж 2012, 2014, 2015 г.; участник в два кон-
греса на Международната шахматна феде-
рация ФИДЕ - в Баку 2016 г. и в Анталия 2017 г.



28 ХИБРИДЕН ФЕСТИВАЛ НА МИСЛОВНИТЕ ИГРИ: 

Проект “Хибриден фестивал на мисловните игри: преосмисляне на културни 
пространства” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община 
- Програма “Европа” 2022 от Сдружение “Евро Адванс” - бенефициент,  в 
партньорство с Фондация “Арт Спорт Талант”, Първа английска езикова 

гимназия и Район “Лозенец”.


