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Motivating Creativity of Talented Students in Mathematics: The monograph consists of much 

effective methods for motivating research activities of the talented students in mathematics. Several of them 
are methods of transformations. Many interesting problems in the field of geometric inequalities are proven. 
Some of them are “new”.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Три години след излизането на методическото пособие [2], посветено на 
изследователската дейност в обучението по геометрични трансформации на 
бъдещи и настоящи учители по математика и информатика, излезе от печат още 
една интересна монография, фокусирана на методи за стимулиране творчеството на 
талантливи ученици и студенти по математика.        

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  

В монографията „Стимулиране творчеството на талантливи ученици и студенти 
по математика” са представени ефективни методи за стимулиране творчеството на 
талантливи ученици и студенти по математика. Предложените методи са от 
областта на геометричните неравенства (ГН). Тази област е много близка до 
училищната математика и нейните задачи са чест „гост” на различни състезания и 
олимпиади. Методите, които се прилагат за решаване на задачите от областта, са 
също много близки до училищните методи и съвсем лесно се усвояват от 
талантливите ученици. Една група от тези методи е свързана с триъгълника и с 
неговите забележителни точки, а друга група методи използва някои специални 
трансформации за доказателство на ГН за триъгълника и четириъгълника и за 
получаване на „нови” неравенства. Реалната възможност за бързото усвояване на 
тези методи позволява на  талантливите ученици и студенти да „атакуват” успешно 
множество от най-различни по вид и по трудност ГН, а и да получават „нови” ГН, 
често пъти по-добри от известните такива.  

Целта на автора е монографията:  
∗ да запознае подробно читателите - ученици, учители, студенти, 

преподаватели, професионалисти и любители с методологията на доказателство и 
на създаване на геометрични неравенства; 

∗ да послужи за вход на талантливите ученици и студенти в „голямата” 
математика, т.е. да стимулира творческите им желания и възможности.  

Правилно авторът счита, че тази монография „ще запълни една празнина в 
нашата „геометрична литература” и ще помогне на талантливите ученици и студенти 
и на всички интересуващи се да се ориентират в множеството от красиви идеи и 
красиви резултати в областта на геометричните неравенства, както и в подготовката 
им за участие в национални и международни състезания и олимпиади.”  

В монографията авторът си поставя и изпълнява следните основни цели: 
∗ Разглежда различни методи за доказателство и за създаване на 

геометрични неравенства. 
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∗ Решава и коментира интересни и трудни задачи, публикувани в известни 
математически списания по света. 

∗ Показва начинът,  по който могат да се заинтересуват и стимулират 
талантливите ученици и студенти да работят в областта на ГН. Всичко това е 
свързано с достъпното формулиране на задачите и на методите за тяхното 
решаване, които са от арсенала на извънкласната работа по математика и на 
състезанията и олимпиадите.  

∗ Показва как заинтересуваността на талантливите ученици и студенти да 
работят в областта на ГН лесно прераства в истинска творческа работа в тази 
област. Причината за това е реалната възможност за получаване на нови резултати, 
за конструиране на силни геометрични неравенства, които е доста вероятно да 
бъдат „нови”.  

Реализацията на тези цели оформя съдържание на монографията, която, както 
съвсем основателно се надява авторът, ще предизвика „основателен интерес и 
любопитство, както на ученици и учители, на студенти и преподаватели, така и на 
професионални математици, и на любители на красотата и нестандартните методи в 
математиката”. 

Приносът на монографията е в това, че тя не е просто сбор от методи и  
решени задачи. Монографията е едно задълбочено изследване, в което се 
анализира входа, вътрешния мисловен и логистичен процес и изхода при 
създаването и прилагането на методи за „атакуване” на ГН и на възможните начини 
за получаване на „нови” резултати в тази област не само в съдържателен, но и в 
процесуално – дейностен аспект. 

Втори приносен елемент е установяването на  така наречената 
„трансформационна връзка” между резултатите в областта на ГН на много 
математици по света, получени с различни, понякога доста трудни и за усвояване и 
за приложение, методи. 

Трети приносен елемент е анализирането на процесуално – дейностния аспект 
на творчеството по веригата:  

преподавател → метод и приложения → талант →  
→ преподавател → задачи и разширения → талант →  
→ преподавател → задачи и обобщения → талант →  
→ преподавател → нови резултати → талант → нови резултати →  
→ преподавател и талант →  
→ анализ на мисловно – логистичния процес на творчеството.  

Четвърти приносен елемент е обучението на бъдещи (бакалаври и магистри) и 
настоящи учители по математика и информатика за работа с талантливи ученици. 

Накрая, правилно е мнението на автора, че монографията съдържа „красива” 
математика, разказана живо и даже увлекателно за желаещите и можещите да я 
разберат. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приносите, съдържащи се в тази монография са методически – обогатяват с 
нови идеи обучението на талантливи ученици и студенти по математика, и 
математически – показват пътищата за създаване на нови методи в областта на ГН 
и техните реални приложения – нови резултати в ГН.  Важните идеи, индуцирани в 
тях, са основа за различни научни разработки, като курсови задачи, дипломни 
работи, докторски дисертации, а и на множество от лекции пред талантливи ученици 
и студенти, и техните учители и ръководители в страната и чужбина. 

Идеите, реализирани в монографията, са базисни в научната област, в която 
авторът работи, което следва от многобройните цитирания от наши и чужди автори.  

Познавам доц. д-р Светослав Билчев още като ученик в първата математическа 
паралелка в гимназията „Баба Тонка”.  
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Следях развитието му като един от първите наши участници в Международни 
Олимпиади по Математика, като студент в Московския Държавен Университет, а 
после и като колега математик, посветил много години от своя професионален 
живот на откриването, мотивирането и подпомагането на талантливи ученици и 
студенти по математика.  

Той е поканен участник на много национални и международни конференции и 
конгреси, посветени на обучението по математика и специално на откриването и 
обучението на надарени ученици и студенти по математика.  

Доц. Билчев е неуморим изследовател, публикувал ценни научни работи в 
няколко области на математиката. Отлично осведомен е за постиженията у нас и в 
чужбина в областите, в които работи, и по-специално в областта на теорията и 
методологията на работата с талантливи ученици и студенти.  

Той е високо ерудиран и обаятелен университетски  преподавател, ползващ се 
с неизменно висок авторите сред научната общественост у нас и в чужбина. 
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