
 

 

Как да се подготвя? 

Успехът в Модел ООН не зависи само от предишен опит или умения в писането на 

резолюции или публичното говорене. Делегатите разчитат най-вече на внимателно 

проучване на темата. Всеки трябва да е запознат с функциите на комитета и позицията на 

страната, която представлява. Този кратък наръчник има за цел да помогне на бъдещите 

делегати с тяхната подготовка. 

1. Темата 

Препоръчително е да се започне с проучване на темите, които ще бъдат обсъждани в 

Комитета. По този начин делегатите по-лесно се ориентират в политиките на 

представляваната си държава по въпроса. 

1.1 Какво трябва да знаем  

Делегатът трябва да разбира темата и въпросите, който трябва да се дебатират в 

нея. Затова трябва да е запознат в детайли с всички аспекти на темата. Ето някой 

помощни въпроси: 

- История на проблема (всяка тема е формулирана като проблем, който трябва 

да бъде разрешен) 

- Причината за проблема 

- Защо този проблем е значим 

- Минали опити за разрешаване на проблема (локални или международни, 

защо са били неуспешни) 

- Потенциални решения 

- Препоръки или планове за действия от експерти 

 

1.2 Как да проучим аспектите на темата? 

Повечето аспекти на темите са засегнати в наръчниците, който ще получите от 

председателите на вашия комитет, но не е лоша идея да прочетете повече по въпроса. 

Можете да започнете от библиографията на наръчника. Там можете да намерите минали 

опити на ООН да реши проблема, становища на експерти или на държави. Детайлното 

познаване на аспектите е от значение при всяко изказване на делегата и подготовката 

никога не е излишна. Ето някои източници, който е хубао да прегедате: 

- https://bg.wikipedia.org 

- http://www.un.org/ 

- http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 

- Новинарски агенции като BBC, Guardian, Reuters, The Economist и Foreign 

Policy. 
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- Международни непревителствени организации като: http://www.hrw.org/, 

http://www.hrw.org/ и много други 

- Становища на тинк танкове 

 

2. Държавата 

 

2.1 Общи факти 

Делегатът трябва да има някои познания за държавата, която представлява, за да може да 

прави информирани изказвания, съобразени с политиката на дадената държава. Хубаво е 

да се обърне внимание на: 

- Географски особености (място, съседни държави, ресурси, население, 

етнически особености, търговски отношение с други държави) 

- Политическа система (политическа система, териториално разпределение, 

държавни лидери) 

- История (конфликти с други държави, колониални отношения ми минали 

политически режими) 

- Икономика (класификация според Световната банка, кредитори, GDP) 

- Международни отношения (съюзници, членство в междунардни 

организации, подписани международни договори) 

 

2.2 Специфично познание по темата 

Всеки делегат трябва да знае каква е политиката на неговата държава спрямо обсъжданата 

тема. Тази информация можете да намерите на сайта на Външното министерство на 

дадената държава и в сайта на ООН под формата на прес съобщение. Можете да видите  
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