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 Формиране на умения за проучване на известни личности в град Русе, които се 

проявяват като филантропи – Игнат Канев. 

 

 ОПИСАНИЕ  

В началото на часа учениците актуализираха знанията за филантропи, за 

дейността на фондациите и за мотивите на дарителите, които основават 

фондация.  Хората, занимаващи се с изкуство, например, често пъти започват 

кариерата си с помощта на дарители и след това чувстват необходимост да се 

отплатят, когато те самите успеят. Може  фондацията да има конкретна цел, 

свързана с изкуството, или специална цел, свързана със здравеопазване или 

повишаване на грамотността. Понякога фондацията не е основана от известна 

личност, но има финансиране и се управлява от група хора - 

http://pravatami.bg/1393  

Учениците имаха възможност да проучат дейността на Игнат Канев. С 

помощта на седмокласници направиха 3 презентации. Предварително им бях 

дала насоки как да работят (Приложение 1 „Дарителят, който ме впечатли“).  

Всеки екип представи своята презентация. Оказа се, че има деца с баба и дядо 

от селото, в което е израснал Игнат Канев и те разказаха спомените им как са 

играли с него като са били малки.  

Тръгналият преди 72 години с пет пари в джоба на гурбет дари 2 милиона 

за Университета в Русе Игнат Канев е тръгнал от с. Горно Абланово, Русенско, 

през с. Драганово, Горнооряховско, през 1941 г. за град Велс, Австрия, при 

драгановски градинар, който го пратил да учи в немско училище, за да може 

след това да бъде полезен дистрибутор на произведените зеленчуци. През 1942 
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г. драгановчанинът посещава имота си в град Велс и поради войната го оставя 

на работещите, начело с Канев, който през 1950 г. заминава за Канада, където 

се прочува като строителен предприемач на жилища, голф игрища и като 

голям филантроп – обича хората и от сърце дарява средства за родолюбиви 

дела. 

След това обсъдихме резултатите от даряването от страна на успели хора 

на време, умения или средства за общото благо. Така тези хора не само 

използват ресурсите си, за да помогнат на другите, но и дават пример и 

мотивират и други да проявят загриженост.  

Стигнахме до решението следващата мисия на отбор „Чебурашка” да е 

изработването на мартеници за деца, лишени от родителска грижа. 
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