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НОБЕЛОВА НАГРАДА ПО ХИМИЯ ЗА 2015 Г.:
РЕПАРАЦИЯ НА ДНК
На 07.10.2015 г. Нобеловият комитет обяви, че Нобеловата награда по химия за 2015 г.
се присъжда съвместно на Томас Линдал
(Tomas Lindahl), (Фотос 1), Азис Санчар (Aziz
Sancar), (Фотос 2) и Пол Модрич (Paul Modrich),
(Фотос 3) за това, че са установили на молекулярно ниво как клетките поправят повредената ДНК и запазват генетичната информация. Това представлява важно фундаментално откритие с дългосрочен ефект в областта на фармацията и медицината.
ДНК представлява двойна спирала от две навити една около друга нишки. Всяка нишка представлява дълга полимерна верига, изградена от алтерниращи деоксирибоза (циклична 5-въглеродна
захар) и ортофосфорна киселина, свързани с 3’-5’фосфодиестерни връзки. За всеки деоксирибозен
остатък тя е свързана чрез C-N гликозидна връзка
една азотна база. Азотните бази са 4: две пиримидинови – цитозин (Ц) и тимин (Т), и две пуринови –
аденин (А) и гуанин (Г). Когато са свързани с деоксирибоза и фосфат, те се наричат нуклеотиди и
представляват градивните блокове на ДНК. Всяка
база разпознава и се свързва специфично чрез водородни връзки с определена комплементарна на
нея база, като комплементарните връзаимодействия са между А и Т и между Г и Ц. Тези връзки
между базите от 2 единични ДНК вериги осъществяват и поддържат структурата на двойноспиралната ДНК молекула. Нуклеотидите изпълняват уникална функция при кодирането и предаването на генетичната информация. От една страна, всяка линейна комбинация от 3 последователни нуклеотида

Фотос 1. Томас Линдал
Photo: Cancer Research
UK

Чл.-кор. Георги Русев
представлява трибуквена „дума“, която кодира определена аминокиселина. По този начин специфичното подреждане на нуклеотидите по дължината на
ДНК, т.нар. първична структура на ДНК, кодира
набора от белтъчни молекули, характерни за определен организъм и представлява генетичната информация на този организъм. От друга страна, комплементарността между базите, а именно свойството А да се свързва с Г и Т да се свързва с Ц, осигурява преноса на тази информация в потомството.
При делението на клетките ДНК се удвоява чрез
полуконсервативен механизъм. При този процес
двете вериги на ДНК се разделят и върху всяка
единична верига като върху матрица се синтезира
втора верига, като при това, благодарение на комплементарността на базите, във втората верига срещу всяко А се включва Г, а срещу всяко Г – А и
срещу всяко Т се включва Ц, а срещу всяко Ц – Т.
По този начин се получават две идентични дъщерни двойноверижни ДНК молекули. Всяка от тях съдържа по една ДНК верига от родителската ДНК
и по една новосинтезирана верига, което и значи,
че те са получени по полуконсервативен механизъм. При разделянето на клетката във всяка от дъщерните клетки попада една от тези две идентични ДНК молекули и така генетичната информация
на родителската клетка се предава непроменена в
потомството. Това е основният, най-фундаментален процес на живите организми, без който не би
било възможно съществуването на стабилни клетъчни линии и видове организми. Той би могъл да
продължава вечно, ако ДНК беше изградена от ня-

Фотос 2. Азис Санчар
Photo: M. Englund,
UNC-School of Medicine
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какъв неразрушим и напълно инертен материал. За
съжаление, такъв материал няма и дори пирамидите, които са най-масивните постройки, изградени от
огромни каменни блокове, са се износили и повредили за изминалите само няколко хиляди години от
построяването им. Това се отнася с още по-голяма
сила за по-деликатни структури, каквато е ДНК.
Пръв Томас Линдал, шведски учен, който работи в Института „Франсис Крик“ в Хертфордшир,
Великобритания, през 70-те години на миналия век
изчислил, че в резултат на външни и вътреклетъчни фактори ДНК на дадена клетка би се разрушила
само в течение на няколко поколения. Фактът, че
тя съществува непроменена стотици милиони години, каквато е възрастта на много видове, недвусмислено говори, че в клетките съществува механизъм, който следи за целостта на ДНК и за достоверността на генетичната информация, записана
в нея, и когато тя се наруши, я поправя. Линдал е
изследвал този процес и е открил и описал универсален молекулен механизъм, чрез който повредени
или модифицирани бази на ДНК се изрязват и се
заменят с непроменени такива. Този механизъм е
известен като „поправка чрез изрязвяне на бази“.
Впоследствие е открито, че в клетките има още
два молекулни механизъма, чрез които се поправят модифицирани или сгрешени бази. Единият от
тях е „поправка чрез изрязване на нуклеотиди“ и
най-голяма заслуга за неговото изясняване има турският учен Азис Санчар, който работи в Университета на Северна Каролина в Дърхам, САЩ. Другият се нарича „поправка на неправилно сдвоени бази“ и основна заслуга за неговото разкриване има
американският учен от хърватски произход Пол
Модрич, който работи в Медицинския факуртет на
Института „Хауард Хюз“ в Чапел Хил, САЩ.
ДНК може да бъде увредена по много начини.
Най-очевидният е едната или двете вериги да се
скъсат, което често става под влияние на различни
фактори, като топлина, радиация и химикали. Всъщност едноверижните скъсвания в ДНК са най-тривиалната повреда, която се случва с голяма честота, но за щастие тя не води до промяна в генетичната информация и лесно и бързо се поправя. В клетката съществуват ДНК лигази, който следят за целостта на ДНК веригите и ако установят наличието на скъсване, веднага го„зашиват“. Значително
по-рядко се случват двойноверижни скъсвания. Това
става, когато и двете вериги на ДНК се скъсат на
едно и също място и това е най-опасната повреда,
тъй като се откъсва парче от ДНК и това по същество значи, че в клетката се образува нова хромозома. Тези двойноверижни скъсвания се поправят трудно и непълно чрез различни рекомбинации,
като в резултат често стават масивни дупликации
и делеции на генетичен материал, които водят до
генетични промени и различни патологии. Те няма
да бъдат разглеждани тук.
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Останалите повреди в ДНК представляват различни химически модификации на базите, които настъпват под влияние на вътреклетъчни или външни
агенти. Тези модификации не нарушават целостта
на ДНК, но имат мощен мутагенен потенциал, тъй
като при репликация на модифицирана ДНК, срещу
модифицираната база може да се включи неправилна, некомплементарна база и това ще промени
генетичната информация на дъщерната ДНК и ще
доведе до мутация. Това са именно уврежданията
или модификациите, които се поправят от трите репарационни пътища, общо наричани „поправка чрез
изрязване“. При този тип поправки се изрязва и отстранява част от повредената верига и като се използва информацията от незасегнатата верига, се
възстановява нативната ДНК (Фигура 1).

Фигура 1. Поправка чрез изрязване.
Поправката чрез изрязване се състои от 3 основни
стъпки: 1. Изрязване на увредената база. При това
в зависимост от увреждането и от типа на механизма за поправка се отстранява участък с различна дължина, която варира от 1 до около 30
нуклеотида. 2. Като се използва неувредената комплементарна верига, на мястото на отстранения
участък се синтезира едноверижен ДНК фрагмент,
който съдържа неувредени нуклеотиди. 3. Новосинтезираният участък се лигира за оригиналната ДНК
верига, като по този начин се възстановява нормалната ДНК.

Поправка чрез изрязване на бази. Има много
агенти, които модифицират базите на ДНК по такъв начин, че могат да компрометират комплементарното сдвояване, но не променят структурата на
двойната спирала. Такива са метилирането на аденина и гуанина, деаминирането на аденина и окислението на гуанина до 8-оксигуанин, който се свързва с аденин вместо с цитозин. В клетката съществуват специални ензими, наречени ДНК гликозилази, които разпознават модифицираните бази и разкъсват гликозидната връзка между деоксирибозата и модифицираната база, в резултат на което се
образува апуриново или апиримидиново място (АПмясто). След това същите гликозилази или други
ензими изрязват образуваното АП-място и вместо
него се включва нов немодифициран нуклеотид, комплементарен на насрещния оригинален нуклеотид.
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По този начин модифицираната база се заменя с
нова и се възстановява информационното значение
на ДНК.
Поправка чрез изрязване на нуклеотиди. В
много случаи обаче модификацията на базата е такава, че променя структурата на значителен участък от ДНК. Това става, когато пиримидините се
димеризират под въздействие на ултравиолетова
(УВ) светлина, когато се образуват вътреверижни
мостове между съседни или близки бази, например
при третиране с платинови съединения, или се образуват различни обемисти адукти в резултат на
реакция на базите с големи органични молекули,
каквито са нефтените продукти, различни полициклични въглеводороди, пестициди и др. При това
структурата на двойната спирала на ДНК се нарушава около мястото на повредата, като се образуват огъвания, издутини или ДНК частично се разплита и поправка чрез изрязване на база не е възможна. В този случай клетките прибягват до поправка чрез изрязване на нуклеотиди. При този механизъм специални белтъчни фактори, които следят за нативността на двойната спирала, предизвикват срязвания във увредената верига на ДНК
на известно разстояние от двете страни на увреждането. Така се изрязва участък от 25-30 нуклеотида, който съдържа модифицираната база и той
се изнася от структурата на ДНК и се елиминира.
След това на негово място се синтезира нова комплементарна верига, която не съдържа повредена
база. Накрая този новосинтезиран фрагмент се лигира за останалата ДНК и така се възстановява
физическата цялост и генетичната информация на
ДНК.
Поправка на неправилно сдвоени бази. При
синтезата на ДНК, както вече казахме, срещу всяко А се включва Т и срещу всяко Г се включва Ц и
това е начинът за запазване и предаване на генетичната информация. В хода на този процес обаче
от време на време, и по-точно около един път на
няколко хиляди бази, стават грешки и в синтезиращата се верига на ДНК се включва неправилен нуклеотид. Това е предпоставка за възникване на мутация, тъй като в следващия цикъл на репликация
срещу този неправилен нуклеотид ще се включи неговият правилен партньор и това ще доведе до промяна на първичната структура на ДНК. Така, ако
срещу А вместо Т се включи Ц, то в следващия
цикъл срещу това Ц ще се включи Г и така на това
място в ДНК оригиналната двойка нуклеотиди А-

Т ще се окаже заменена от двойката Г-Ц, която
има друг информационен смисъл. За да се запази
верността на генетичната информация, неправилно
включеният нуклеотид се изрязва и се заменя с правилен, като се използва механизма на поправка чрез
изрязване на нуклеотиди. Това означава, че на известно разстояние от двете страни на неправилния
нуклеотид ДНК се срязва, фрагментът, който го съдържа, се елиминира и на негово място се синтезира нов правилен фрагмент ДНК. Този процес е, така да се каже, „отработен“ от клетките и не представлява проблем. Проблем обаче представлява да
се определи кой от двата нуклеотида от неправилната двойка е верният и кой – грешният, тъй като
за разлика от по-горните случаи и двете бази са
нормални. За да прецени коя е старата верига, която съдържа верния нуклеотид, и коя е новата верига, където нуклеотидът трябва да се смени, клетката използва факта, че известно време след синтезата си ДНК се метилира по определен начин.
Това метилиране представлява важен епигенетичен маркер и не е предмет на това разглеждане. В
случая обаче клетките използват факта, че в новосинтезираната ДНК старата верига е метилирана,
а новата още не е и, така решават в коя верига да
направят поправката, като изрязват нуклеотида от
неметилираната верига и го заменят с комплементарен на нуклеотида в метилираната верига.
Механизмите на поправка на ДНК са гарант за
генетичната стабилност. Съществуват редица генетични заболявания, причинявани от дефекти в някои от репарационните пътища. Най-известни са пигментната ксеродерма, която е свързана с фоточувствителност и склонност към неопластичен растеж,
трихотиодистрофията, която се характеризира с чупливост на косъма, забавен растеж и стерилитет,
синдрома на Кокейн, който се характеризира с изоставане на физическото и умствено развитие и др.
Увеличаването на вероятността за възникване на
рак също се свързва с дефекти в поправката на
ДНК. Така например, дефекти в гените за поправка на неправилно сдвоени бази се свързват с повишена вероятност за възникване на рак на дебелото
черво. Обратната връзка също е вярна. Вероятността организми с по-ефективни репарационни системи да развият злокачествено заболяване е по-малка, отколкото за организми с неефективни репарационни системи. В този смисъл репарационният капацитет може да играе ролята на индивидуален маркер с прогностична стойност.
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Международна година на светлината и светлинните технологии

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАКРИВАНЕ
НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА
НА СВЕТЛИНАТА
И СВЕТЛИННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
По инициатива на ЮНЕСКО и ООН 2015 година беше обявена за Международна година на
светлината и светлинните технологии (International Year if Light and Light-based Technologies – IYL 2015). Тази инициатива имаше за цел
повишаване на познанията на широката общественост от всички страни за постиженията на науката
за светлината и приложенията им, както и за важността им за човечеството. Тя бе обявена с резолюция А/ RES/ 68/221, приета на 20 декември 2013
г. по време на пленарното заседание на 68-та сесия
на ООН.
Международната година на светлината беше
иницирана от консорциум от научни институции и
ЮНЕСКО. В нея участваха научни общества и съюзи, образователни институции, технологични организации, неправителствени асоциации и партньори от частния сектор от 85 страни. Събитията, които те осъществиха през 2015 година, бяха подчинени на стремежа да се изясни значението на светлината и светлинните технологии за устойчивото
развитие и намиране на решения за глобалните предизвикателства в енергетиката, стопанството, здравето, осветлението и т.н.
По инициатива на Съюза на физиците в България у нас бе създадено национално обединение от
представители на научните и образователни среди
съвместно с българската светлотехническа общност. Сформиран бе Национален организационен
комитет с председател акад. Стефан Воденичаров,
изготвена бе Национална програма за честване
Международна година на светлината и светлинните технологии под патронажа на Президента на Републиката г-н Росен Плевнелиев, старт на която беше даден на 20 януари 2015 г.
Събитията, осъществени по програмата*, бяха
фокусирани върху подобряване на публичното разбиране за ролята на светлината във всекидневния
живот на всеки гражданин; подпомагане на развитието на българската индустрия за осветление и
увеличаване на заетостта в страната, като се подобри качеството и ефективността на осветлението; изграждане на възпитателен капацитет чрез дейности, насочени към младите хора; популяризиране
на ролята на научните изследвания в тази област;
повишаване на светлотехническата култура на на-

селението и т.н. В поредицата от многобройни прояви взеха участие училища от цялата страна, университети, научни институции, фирми, музеи, планетариуми, предприятия и т.н.
Тържественото закриване у нас на Международната година на светлината и светлинните технологии се състоя на 22 януари 2016 г. в Големия салон
на Българската академия на науките. Стартът бе
даден с Химна за Международната година на светлината „Раждане на Светлината“ (симфонично произведение за голям симфоничен оркестър), подарен през април 2015 г. на Съюза на физиците в България от авторите: художника Валентин Атанасов и
създателя на аранжимента Милен Василев от Габрово.
В изпратения приветствен адрес Президентът
на Републиката поздрави Организационния комитет за успешното изпълнение на Националната програма като част от световната програма. Особено
внимание в приветствието беше обърнато на приноса на българските учени за развитие на свързаните със светлината науки и светлинно базираните
технологии, основа за създаване на множество нови продукти, услуги и индустрии. Г-н Плевнелиев
изрази вярата си, че „учените, работещи в различни сектори и направления, ще продължават успешно да изграждат научната инфраструктура, да намират иновативни решения.“
Реализираните инициативи в рамките на Националната програма за честване на Международната
година на светлината в двете основни направления
бяха представени от проф. д.ф.н. Иван Лалов (зам.председател) и проф. д.ф.н. Евгения Вълчева (гл.
секретар) на Съюза на физиците в България –
Оптиката и науката за светлината в годината на светлината, и от доц. д-р инж. Красимир
Велинов, председател на УС на Българския национален комитет по осветление – Светлинни технологии и приложна светотехника.
Десетокласничката от габровската Природоматематическа гимазия в Габрово Мартина Мартин Георгиева представи творбата си Пътешествието със светлинния лъч, отличена от фондиция „Еврика“ с първа награда в конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на планетата“ 2015 в раздел „Литературни творби“. Студентът от Медицин-

*

Повече информация за събитията в България през Международната година на светлината на сайтовете:
http://www.phys.uni-sofia.bg/upb/IYL2015/index.html и
http://www.bnci.eu/seminar/IYL-2015/index.htm или на http://www.bnci.eu => събития =>2015 Година на светлината
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ския университет – София Алексей Митев – лице
на науката в България за 2014 г. и носител на наградата на публиката и на Съюза на учените в България в конкурса за комуникация на науката „Лаборатория за слава FameLab“ на Британски съвет България, запозна аудиторията със създаването на офталмоскопа и приложението му. Квантовият
свят на рентгеновия суперлазер – от мечтите до реализацията на „персонален“ рентгенов супер лазер беше озаглавена презентацията
на доц. д-р Иван Бъчваров за историята на изобретенията, направени от братята Теньо и Димитър
Попминчеви, основа за революционни открития в
областта на био- и нанотехнологиите на ХХІ век.
Братя Попминчеви работят в Изследователския институт JILA към Университета в Колорадо, САЩ.
Възпитаници са на школата на Теодосий Теодосиев
и на Физическия факултет на Софийския университет, където са защитили дипломните си работи
под ръководството на доц. Бъчваров. С възможността да се намали консумацията на електроенергия в уличното и тунелното осветление запозна аудиторията инж. Владимир Василев, докторант
към НИЛ „Осветителна техника“ при МГУ „Св.
Иван Рилски“, с презентацията си Оптимизиране
на светлоразпределение на улични и тунелни
осветители, а председателят на УС на Браншовата камара за светодиодни технологии и осветление (БКСТО) проф. д-р инж. Христо Василев
допринесе за повишаване на светлотехническата
култура на присъстващите с презенацията си Светлинно замърсяване – състояние, проблеми и ре-

шение.
Три изложби съпътстваха официалното закриване
на Международната година на светлината. Изложбата с отличени творби от Националния фотоконкурс за ученици и студенти на тема Светлинни
явления в природата, организиран от Националния ученически екопарламент и Съюза на физиците в България, представи 66-те отличени фотографии от изпратените 1049 фотографии от 367 автори
от 56 населени места. След успеха си в Европейската нощ на учените 2015 фотоизложбата Дифракция с автор доц. д-р Светлен Тончев от ИФТТ–
БАН / Richardson Gratings – Rochester (NY) и куратор доц. д-р Мариана Кънева от ИФТТ – БАН отново ни срещна с красивите прояви на дифрактиращата и интерферираща светлина. Приложението на
светлинните технологии, атмосферни явления, обекти от Космоса и светлинното замърсяване бяха темата на Международната фотоизложба „Beyond the Bulb” (Отвъд крушката), посветена на
Международната година на светлината и светлинните технологии по проект на Международния астрономически съюз, представена със съдействието на Обединения център за извънкласни дейности
(ОЦИДЗИ) в с. Байкал.
Тържественото събрание бе закрито със светлинното шоу Течнокристални цветя, представено от водещия събитието акад. Александър Петров – председател на Съюза на физиците в България и на Балканското физическо дружество.
„Н.“

МАКСУЕЛ И ПЪРВОТО ВЕЛИКО ОБЕДИНЕНИЕ
ВЪВ ФИЗИКАТА
(150 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА ТЕОРИЯ ЗА СВЕТЛИНАТА)
1. Увод
2015 година е обявена от ООН и ЮНЕСКО за
Международна година на светлината и светлинните технологии. Основните цели на тази програма
са да се покажат ролята и значението на светлината за всекидневния живот, за културата и икономиката, а също – да се демонстрират пред широки
обществени слоеве постиженията на науката за
светлината и светлинните технологии през последните два века.
Светлината е важен фактор в нашия живот като източник на енергия и информация за света и
като носител на красота. Това е осъзнато от найдълбока древност, затова науката за светлината –

Проф. д.ф.н. Иван Лалов,
Физически факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“
оптиката – се развива от епохата на древна Гърция до наши дни. В историята на физиката оптиката заема особено място като област, в която непрекъснато се раждат нови теории и идеи, важни за
цялото човешко познание. Един основен въпрос засяга природата на светлината. От това дали тя е
поток от частици или пък се разпространяват светлинни вълни, зависи обяснението и приложенията
на светлинните явления – толкова красиви и понякога загадъчни.
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Международна година на светлината и светлинните технологии
В тази статия ще опишем една част от историята на оптиката през ХІХ век. От самото му начало английският учен Т. Юнг и французите Френел,
Араго, Малюс извършват светлинни експерименти
и развиват нова област – вълновата оптика, която
потвърждава, че светлината е вълна с различна дължина за различните цветове. Разбира се, важен
проблем е какви са свойствата на средата, чиито
трептения представляват светлинните вълни. Във
физиката през първите десетилетия на ХІХ век господстват механичните възгледи и модели, затова
светлината се интерпретира като периодични механични трептения на една хипотетична среда, наречена етер. Свойствата на етера, необходими за
обяснения на различните прояви на светлината, стават все по-комплексни и понякога си противоречат.
Така поляризацията на светлината, открита през
1808–1815 г., показва, че светлинните вълни са напречни на посоката на разпространение, а напречни
механични вълни се разпространяват само в твърди тела. От друга страна, етерът не пречи на движението на звездите и планетите. Отговор на въпроса за светлинните вълни идва от неочаквана посока: развитието на електромагнетизма от англичанина Майкъл Фарадей и шотландеца Джеймс
Кларк Максуел показва, че може да съществуват
електромагнитни вълни и че светлината представлява електромагнитна вълна. По такъв начин електричеството, магнетизмът и оптиката, дотогава три
отделни области от физиката, се оказват с обща
научна база. Така във физиката се извършва първото велико обединение, което поставя основите
на последващите опити за обединение на взаимодействията във физиката. Тази тенденция продължава и досега. Нейн родоначалник и пръв изразител е Максуел.
Именно на живота и делото на Максуел са посветени следващите раздели. Ще обърнем основно
внимание на създаването от Максуел на електромагнитната теория за светлината, от която през
2015 г. се навършиха 150 години. Освен това епохално откритие Максуел има и други основополагащи приноси във физиката, които също ще разгледаме накратко. Максуел е създател и пръв директор на Кавендишката лаборатория в Кеймбридж,
която е родното място на много идеи и Нобелови
лауреати през ХХ век.
2. Кратка биография на Максуел
Максуел е роден на 30.06.1831 г. в Единбург в
аристократично шотландско семейство. От ранна
възраст, под влияние и на баща му, в него се проявява интерес към техниката и желание да се разбере как е устроен природният свят. Първата му
научна работа е отпечатана на 14-годишна възраст
и е посветена на геометрията на овалните криви.
Студент е в Университета в Единбург (1847–1850)
и в Тринити колидж в Кеймбридж (1850–1854) – ко-
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лежа на Нютон. След непродължителен период като преподавател в Тринити колидж той е професор
в Университета в Абърдийн (1856–1860), където се
занимава с проблеми на теоретичната механика,
оптиката, физиологията на цветното зрение. През
1859 г. получава премия за блестящото обяснение
на строежа на пръстените на Сатурн, за които доказва, че се състоят от отделни частици (а не са
твърди или течни тела). От този период са основните негови идеи от молекулно-кинетичната теория на газовете (1859) и развитие на идеите на Фарадей за електромагнитното поле (1855-1856).
Особено плодотворен е следващият период
(1861–1865), когато той преподава в Кингс колидж,
Лондон и практически създава идейната основа на
електродинамиката чрез системата на уравненията на Максуел и електромагнитната теория за светлината (1865). Влошаващото се здраве го принуждава да изостави преподаването и през следващите пет години, до 1871 г., той живее в родовото си
имение в Шотландия. Там написва знаменития
„Трактат за електричеството и магнетизма“, в който на 1000 страници се излага теорията, обединила
електричеството, магнетизма и оптиката (издаден
през 1873 г.).
От 1871 г. до смъртта си през 1879 г. Максуел е
професор по експериментална физика в Кеймбридж
и първи директор на лабораторията, която е наречена Кавендишка (1874) по името и поради финансирането от потомък на английския физик от края
на ХVІІІ век Х. Кавендиш. Последният е учен със
забележителни постижения, много от работите на
когото издава Максуел едва през 1879 г. Заложените от Максуел основи на Кавендишката лаборатория я правят един от центровете на световната
физика през ХІХ и ХХ век.
Съвременници отбелязват колко спокойно той
приема заболяването си от рак, от което скоро след
това умира (5.11.1879 г.).
3. Великите уравнения на
електродинамиката
Идеите за електромагнитното поле, както и за
ролята на полетата във физиката, принадлежат на
Фарадей. Той въвежда силови линии на електричното и магнитното поле като израз на промените в
пространството около електричните заряди, токовете и магнитите. Фарадей няма съмнение, че тези
силови линии са реални и чрез тях се разпространява електромагнитното взаимодействие, при това
с крайна скорост. Така електричните заряди взаимодействат не от разстояние с другите заряди (това се нарича далечно действие), а взаимодействат
с електричното и магнитно поле, създадено от другите заряди в мястото на заряда (близко действие).
Максуел се запознава с идеите на Фарадей от
неговата книга „Експериментални изследвания по
електричество“ и вътрешно ги възприема. Но той
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схваща колко трудни за разбиране са те поради липсата на математично изразяване. И последователно се заема със създаването на математичен апарат, който да изрази идеите на Фарадей за електромагнитно поле и да свърже известните закони за
това поле в единна система (уравнения на Максуел). За тази цел той използва векторния анализ за
потребностите на теоретичната физика (операциите ротация, дивергенция, градиент са въведени от
него с други имена). При формулирането на основните закони на електромагнитното поле Максуел
широко използва хидродинамични и квазимеханични модели (на етера) и това го води до правилни
резултати. Както отбелязва Поанкаре, може би с
известно учудване, резултатите на Максуел не зависят от механичните модели, които той прилага.
Четирите уравнения на Максуел за електромагнитното поле елегантно изразяват законите за електричните и магнитните явления, но включват и една нова връзка между електричеството и магнетизма, предсказана теоретично от Максуел. Тези
уравнения съдържат в себе си закона на Кулон, закона на Фарадей–Максуел за електромагнитната
индукция и закона на Ампер за магнитното поле на
електричния ток. Хипотезата на Максуел е, че промените на електричното поле създават магнитно
поле. По времето на Максуел не съществуват експериментални данни за друг източник на магнитно поле освен електричните токове. Според хипотезата на Ампер магнетизмът на постоянните магнити също е свързан с токове в атомите и молекулите. Но Максуел разбира, че без новата хипотеза
се нарушава законът за запазване на електричния
заряд, установен с достатъчна точност от Фарадей през 1843 г. И Максуел смело включва тази
хипотеза в системата от идеи за електромагнитното поле. Забележително теоретично откритие! Така не само уравненията на електродинамиката са
по своему симетрични и вътрешно непротиворечиви, но и се съгласуват със закона за запазване на
електричния заряд.
Нещо повече – без тази допълнителна хипотеза
уравненията на Максуел биха се подчинявали на
закона за действието от разстояние. Този нов фактор – променливото електрично поле като източник на магнитно поле – позволява на Максуел да
получи вълнови решения на своите уравнения, т.е.
електромагнитни вълни, които съществуват и във
вакуум, а техните електрични и магнитни полета
са перпендикулярни на посоката на вълната (и взаимно перпендикулярни). Максуел показва, че скоростта на електромагнитните вълни може да се получи въз основа на измервания на електрични и магнитни сили. Като използва резултатите от измерванията на силите на взаимодействие между електрични заряди и между електрични токове, а също
– резултатите от собствените прецизни електрични и магнитни измервания (1868–1869), Максуел по-

лучава за скоростта на хипотетичните електромагнитни вълни стойност, близка до известната по това време скорост на светлината.
4. Великото обединение
И тук Максуел прави една широка стъпка, толкова важна за цялата физика – той разбира, че съвпадението на скоростта на хипотетичните и все още
ненаблюдавани електромагнитни вълни със скоростта на светлината не е случайно. Самата светлина
представлява електромагнитни вълни с дължина на
вълната от диапазона на чувствителност на човешкото око. В своя статия от 1865 г. той озаглавява
една част „Електромагнитна теория на светлината“ и отбелязва, че при пресмятането на скоростта
v на електромагнитните вълни се използват електрични измервания на разряд на кондензатор, при
които единствената роля на светлината е да се осветят измерителните уреди. В същото време при
измерване на скоростта на светлината чрез астрономични или земни методи (Физо, Фуко) електричеството и магнетизмът нямат никаква роля. И
следва едно решаващо твърдение: „Съвпадението на резултатите очевидно показва, че светлината и магнетизмът са прояви на една и съща субстанция и че светлината представлява
електромагнитна пертурбация, която се разпространява чрез полето в съответствие със
законите на електромагнетизма.“.
Т.е. човечеството винаги е възприемало и използвало електромагнитни вълни (от светлинния диапазон), без да подозира каква е тяхната природа.
Цялата теория на Максуел за електромагнитното
поле и за електромагнитния характер на светлинните вълни показва единството на законите, които
управляват електромагнетизма и оптиката и ги обединяват. Това обединение е важен етап в естествознанието, в което се стремим да опишем физическия свят с минимален брой основни закони. Това първо велико обединение прокарва пътя през
следващите 150 години (от 1865 г.), по който се търсят общи закони, обхващащи всички взаимодействия.
Нито единната теория за електромагнетизма на
Максуел, нито електромагнитната теория на светлината са били възприети веднага от учените. Създава се впечатление, че мнозина интуитивно са чувствали тяхната мощ, но са търсели аргументи срещу тях. Но около десет години след смъртта на
Максуел големият германски физик Х. Херц наблюдава и изследва свойствата на електромагнитни
вълни с дължина на вълната десетки сантиметри
(всъщност, именно Херц и англичанинът О. Хевисайд записват уравненията на Максуел в техния съвременен вид). През последното десетилетие на ХІХ
век холандецът Лоренц изследва явленията при дисперсия на светлината, в които непосредствено се
проявяват нейното електрично и магнитно поле.
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През 1900 г. големият руски физик – експериментатор П. Н. Лебедев с фини опити наблюдава налягането на светлината при поглъщане и отражение. Това явление е предсказано от Максуел през
1873 г. въз основа на електромагнитната теория и
неговото наблюдаване представлява нейно тържество.
Великото обединение създава основите на съвременната електротехника, радиофизика, оптика.
Естествено, историята на оптиката не завършва с
електромагнитната теория на светлината. Оптиката става „гнездо“, от което тръгва теорията на относителността (чрез експериментите на Майкелсън–Морли) и квантовата физика. Светлината се
проявява като електромагнитна вълна, но нейното
излъчване и поглъщане става на порции, като частици, наречени фотони (М. Планк, 1900; Айнщайн,
1905).
5. Молекулно-кинетична теория на
газовете
Максуел има забележителна роля и в развитието на физиката на топлинните явления чрез изграждането на молекулно-кинетичната теория на газовете.
В средата на ХІХ век науката достига близо до
схващането за връзката на топлинните явления с
движението на съставните частици – атоми и молекули, от които са изградени телата. Първите модели на газовете, развити от Бернули през ХVІІІ
век и от Клаузиус (1858), предполагат еднакви топлинни движения на молекулите с толкова по-голяма кинетична енергия, колкото по-висока е температурата. Максуел разбира, че топлинните движения са хаотични и за описанието на състоянието на
газ с около 1019–1020 молекули в един кубичен сантиметър трябва да се приложат методите на статистиката. В основата на този адекватен модел е
предположението, че при всеки удар между две молекули се изпълняват законите на динамиката (което е вярно), а средната скорост на молекулите позволява да се пресметне, че при стайна температура всяка молекула изпитва средно по пет млрд. удара в секунда. Чрез този модел – динамичен при
всеки удар и статистически за ансамбъла от молекулите на газа – Максуел получава разпределението на молекулите по скорости. Тази основна характеристика се нарича Максуелово разпределение.
Освен обяснението на налягането на газовете, този модел дава възможност да се опишат преносните явления в тях и да се пресметнат коефициентите на дифузия, топлопроводност и вътрешно триене. Максуел развива съответните теоретични методи (1866) и с това става един от създателите на
молекулно-кинетичната теория (последван по-късно от Болцман, Гибс, Айнщайн и др).
Максуел въвежда, макар и неявно, вероятността при физичните явления и разбира, както Клаузи-
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ус и Болцман, вероятностния характер на втория
принцип на термодинамиката. Във физиката остава като символ на този вероятностен смисъл т.нар.
„демон на Максуел“, който сортира молекулите по
скорости и който е физически невъзможен.
6. Накратко за другите приноси на Максуел
Максуел не случайно е професор по експериментална физика в Кеймбридж. Той е автор на идеи и
реализатор на експерименти, за някои от които вече споменахме. През 1860 г. той измерва коефициента на вътрешно триене при газовете. През 1868–
1869 г. под негово ръководство се поставя експеримент, който позволява да се измери отношението
на електромагнитните и електростатичните единици (а това отношение има размерност на скорост и
неговата стойност съвпада, според електромагнитната теория, със скоростта на все още хипотетичните електромагнитни вълни). През 1860 г. Максуел изследва експериментално пречупването на
светлинните вълни и на електричните силови линии в материали и установява връзката на n2=е.µ, в
която n е показателят на пречупване, а е и µ са диелектричната и магнитната проницаемост на средата.
Максуел изследва теоретично и експериментално диелектриците. Той е автор на термина „време
на релаксация“ при поляризацията на диелектриците. Автор е и на експериментална методика за измерване на диелектричната проницаемост на диелектрици.
В Кавендишката лаборатория Максуел поставя експеримент за определяне на степенния показател в закона на Кулон: електричната сила между
два точкови заряда зависи от разстоянието r между тях по закона (1/r2+е). Експериментите на Максуел показват, че величината не може да бъде поголяма от една десетохилядна.
В периода 1860–1867 г. Максуел активно работи и в специалната комисия по измерванията, продължила работата на Гаус за създаване на единна
система от мерни единици.
7. Заключение
В краткия си живот Максуел извършва велики
дела, които го правят един от гениите във физиката наред с Нютон, Фарадей, Айнщайн, Бор. С беззаветната си служба на науката той оставя и образа на човек, на когото много е дадено от природата, затова и много се иска от него. А какво наследство завещава на човечеството!
Като най-високи приноси, освен идеите и развитието на молекулно-кинетичната теория на газовете, ще споменем два:
Уравненията на Максуел за електромагнитното поле, електромагнитните вълни и електромагнитната теория на светлината. Според Х. Херц
уравненията на Максуел са по-умни от самия ав-
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Международна година на светлината и светлинните технологии
тор. Чрез тези уравнения ние изследваме и разбираме веществения свят около нас, в който електромагнитните сили между атомите, молекулите и йоните са основните, които определят стабилността
и структурата. Чрез тези уравнения ние изследваме природата и свойствата на светлината – основен жизнен фактор.
И второто – създаването на Кавендишката ла-

боратория, в която през следващия век са открити
електронът, неутронът, масспектрографът, Уилсъновата камера, а през 1953 г. е установена структурата на ДНК.
Отбелязването на исторически събития като
първото велико обединение е празник за науката и
хуманизма.

MAXWELL AND THE FIRST GREAT UNIFICATION IN PHYSICS
(150 years of the Electromagnetic Theory of Light)
Ivan Lalov
Аbstract
The year 2015 was declared by United Nations as the „Year of light and light-based technologies” and
we note 150th anniversary of the electromagnetic theory of light discovered by great physicist J. C. Maxwell. The paper is devoted to his short biography and to his general achievements: a) Maxwell equations of
the electromagnetic field; b) great unification of electromagnetism and optics; c) Maxwell statistics of
gases; d) several important experiments and experimental methodics. The cultural and scientific legacy of
Maxwell includes also the foundation of Cambridge H. Cavendish Laboratory.
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ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА И ЧОВЕШКИЯТ
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
Въведение
Човешкият капитал е критичен фактор за иновационното развитие на България и без полагането
на целенасочени и взаимообвързани усилия за неговото създаване, изграждане и запазване не е възможно по-нататъшното развитие на страната като
икономика, основана на знанието. Въз основа на анализ на българската иновационна система и новата
Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС)1 [3] в статията са очертани някои проблемни области от гледна точка на
осигуряването на устойчивост на човешкия капитал и подобряване на иновативността на страната
с оглед постигане на целта за преминаване на България от групата на „плахите иноватори“ към групата на „умерените иноватори“ до 2020 г.
Целта на настоящата статия е на основата на
анализ на действащата към настоящия момент политика по отношение на иновациите в България и
вторични данни от предварително проведени емпирични проучвания да се очертаят състоянието и перспективите на иновационната система като среда
от гледна точка на човешкия капитал и иновативността. Наред с това на основата на примери с „добри практики“ на равнище отделни организации се
цели да се докаже, че при отчитане ролята на човешкия капитал и на фактора усещане за удовлетвореност, съчетани с полагане на целенасочени усилия за тяхното развитие и поддържане, се постига
желаната иновативност и икономически успех. В
заключение се обобщават някои насоки за подобряване на иновационната система на страната.
Методиката включва преглед на литературата
и проучване на проекти, доклади, европейски и национални нормативни уредби, становища на водещи неправителствени организации, последвана от
анализ на вторични данни, получени от предишни
проучвания и анализи на българската иновационна
система [9, 10, 11], както и резултати от проведени
на по-ранен етап емпирични проучвания от авторката за ролята на човешкия капитал и усещането
за удовлетвореност като фактори за изграждане на
действаща икономика, основана на знанието [14,
15].
Статията си поставя задачата в синтезиран вид
да даде представа за макрорамката от гледна точка създаването на подходяща среда за подобряване иновативността на страната и да направи предложения за нейното подобряване на база доказани

Доц. д-р инж. Лидия Гълъбова,
Стопански факултет на ТУ – София
добри практики по отношение политиката за генериране и устойчивост на човешкия капитал като основа за ефективно реализиране на бъдещата иновационна политика и подобряване на иновационната система на страната.
Националната иновационна система
Националната иновационна система обхваща
мрежата от организации и институции в публичния и частния сектор, чиято дейност и взаимодействия инициират, внедряват и разпространяват нови технологии. По-голямата част от изследователите [1, 16, 21, 24, 26] се обединяват около виждането, че националните иновационни системи оказват влияние и до голяма степен предопределят иновационния процес. От гледна точка на иновациите
и тяхното създаване, организации, които имат значение, са: стопански организации, университети, рискови фондове, държавни агенции, които отговарят
за иновационната политика и др. Под институции
се разбира набор от общи норми и правила, установени практики или закони, които регулират взаимоотношенията и взаимодействието между индивиди, групи и организации. Едкуист [16] съвсем точно определя организациите и институциите като „играчи“ и „правила на играта“. Тази рамка
дава възможност да се проучат и анализират иновационните системи в различните страни. В някои от тях иновационната дейност е съсредоточена
в университетите, в други – в научноизследователски центрове или стопански организации. Тази
структура до голяма степен е предопределена от
историческото наследство, социално-икономическите отношения и ролята на университетите в генерирането на нови знания и създаването на наука
в съответната страна. Например характерно за
шведската иновационна политика е силната подкрепа на научноизследователската дейност, която се
извършва в университетите в области, които според политиците са от голямо политическо и икономическо значение, като например ядрена енергетика и телекомуникации. Подобна е и политиката в
Дания, където университетите също имат водеща
роля. За разлика от тях във Финландия и Норвегия,
които исторически погледнато имат по-слабо раз-

1

Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 (ИСИС) – в доклада е разгледана последната редакция на стратегията от 15.10.2015 г., приета с Решение №857 на МС от 03.11.2015 г. http://www.mi.government.bg/bg/themes/
inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
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вита университетска система (т.е. университетите
са по-млади), иновационната политика залага на тясно взаимодействие с важни индустрии и предприятията, които постепенно се налагат като големи и
силни участници в националната иновационна система2. Наред с това има и различия в съответното
законодателство под формата на закони за интелектуалната собственост, иновационни стратегии,
политики и практики. Това предопределя и различията в иновационните системи на отделните страни и до голяма степен дава отговор на въпроса, защо едни страни са водещи в областта на иновациите и новите технологии, а други – не.
Националната иновационна система се изгражда в резултат на създаването и провеждането на
иновационната политика на страната. В по-тесен
смисъл, под иновационна политика се разбира разработените политики и политически инструменти,
които са създадени с цел да окажат въздействие
върху иновациите, в по-широк смисъл тя включва
всички приети политики, които влияят по някакъв
начин върху иновациите [22]. За целите на настоящата статия е възприето по-широкото разбиране за
иновационна политика, т.е. отчитат се всички политики и мерки, които имат въздействие върху иновациите и дава възможност за търсене на специфични решения във всеки индивидуален случай.
Въз основа на направено проучване на литературата [1, 9, 16, 21, 22, 24, 26] по-долу са обобщени
някои характеристики, които предопределят доколко успешна е една иновационна система:
Стимулиране на създаването на нови знания и
насърчаване на научно-изследователската и развойна дейност (НИРД); изграждане на подходяща инфраструктура, която да подпомага тази
дейност.
Изграждане на компетенции чрез предоставяне
на възможност за образование и обучение; производство и възпроизводство на умения и способности; индивидуално развитие и израстване.
Създаване на пазари за нови продукти.
Проучване и разпространение на новите изисквания към качеството на новите продукти и услуги от страна на клиентите.
Създаване и промяна на организационните възможности за разработване на нови области на
иновациите, т.е. насърчаване на предприемачеството и създаване на нови предприятия, диверсифициране на съществуващи предприятия, създаване на нови изследователски организации,
агенции за подпомагане на иновационната политика и т.н.
Изграждане на мрежа от контакти чрез връзки
с пазара и други механизми, включително и ин-

терактивно обучение между организации, потенциални участници в иновационния процес. Това
предполага интегриране на елементи на нови знания, които са разработени от различни участници в иновационната система и идват отвън, съчетани с елементи, които вече са налице в иновиращата стопанска организация.
Създаване и промяна на институции – т.е. закони за защита на интелектуалната собственост,
данъчни закони, правила за защита на околната
среда и безопасност, правилници за инвестиране в научноизследователска дейност и др., които оказват пряко влияние върху иновационния
процес на стопанските организации, като или го
насърчават, или го възпрепятстват.
Предоставяне на консултантски услуги за съответния иновационен процес, като например: технологичен трансфер, търговска информация,
правни съвети и др.
Възникването и развитието на една иновационна система представлява процес на успоредна еволюция на стопанските организации и съответните
индустрии, които си взаимодействат с националните обществени изследователски инфраструктури,
норми, правила и политики [21]. По-общото разбиране за национална иновационна система включва
не само посочените по-горе фактори, но всички дейности, свързани с генерирането на знания и иновации в страната, независимо, къде се осъществяват
те [16, 26], т.е. основното е да се създават предпоставки за генериране и развитие на нови знания,
учение, усъвършенстване на уменията и способностите. На практика, това означава да се създадат
подходящи условия за развитие на човешки капитал, който е в основата на всяка иновация. Но това
не е цялата картина, необходимо е да е налице съответната институционална рамка, да бъде създадена подходяща инфраструктура и среда, за да се
подпомогне практическата реализация и приложение на новите знания, да се превърнат те в иновации.
Иновационната политика на България
Иновационните политики са тясно свързани с
развитието на икономика на знанието, тъй като в
тяхната основа е залегнала идеята за генериране
на иновации, които да доведат до генерирането на
икономическа стойност и подобряване на икономическия растеж. През последното десетилетие повечето от страните-членки на Европейския съюз
(ЕС) са предприели целенасочени мерки за реализиране на иновационната си политика чрез разработване и изпълнение на иновационни стратегии в
съответствие с стратегическата цел на ЕС за из-

2
Финландската организация „PRO-VTT“ включва над 3000 служителя и се смята за „най-голямата мултитехнологична
организация за приложни изследвания в Европа. Подобна структура в Норвегия е „SINTEF” с над 2000 служители.
Институтите в тази структура заедно получават повече финансиране за изследвания от университетите.
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граждане на ефективна икономика на знанието [2].
В страни, като например Финландия и Швеция, които спадат към групата на „водещите иноватори“ и
могат да бъдат определени като развити икономики на знанието, иновационните политики са обвързани с политиките за образование и развитие на научните изследвания и са тясно свързани с мерки за
подпомагане на процеса на комерсиализация на резултатите от научноизследователската дейност.
Анализът на документите, които отразяват националната политика по отношение на иновациите,
дава възможност да се получи по-добра представа
как се прилага (или не се прилага) европейското
виждане за развитие на икономика, основана на знанието. Важна част от този анализ е свързана с проучване на това, как конкретните политики се реализират на практика чрез оценка на съответните
инструменти, които се прилагат за практическата
£ реализация.
Анализът на общото икономическо състояние на
България показва, че след 1989 г. икономиката на
страната се свива и нейното състояние е под средното за страните-членки на ЕС. Присъединяването
на страната към ЕС през 2007 не води до съществено подобряване на икономическото £ състояние.
Повече от 10 години се наблюдава трайна тенденция на спад в общественото и частно финансиране
на НИРД – 0,57% от БВП през 1999 г., 0,49% – през
2004 г., 0,53% – през 2009 г., 0,6% – през 2010 г.,
0,57% – през 2011 г., 0,65% от БВП през 2013 г. [10,
17]. Намалените инвестиции в НИРД неминуемо
водят до „реструктуриране“ на българската иновационна система, свързано със закриване на редица
организации, които се занимават целенасочено с научноизследователска дейност, без на тяхно място
да бъдат изградени нови3 [10].
Оценките за резултатите от развитието на националната иновационна система могат да бъдат
намерени в документи, като: Innovation Union
Scoreboard [18] и съпътстващия го Regional Innovation Scoreboard [19], The Global Innovation Index [13] и др. През годините критериите и показателите, по които се извършват тези оценки, търпят
промяна, но обикновено включват:
Човешки ресурси (образование).
Изследователска система (научни публикации).
Финансиране и подкрепа, инвестиции (разходи за
НИРД).
Фирмени инвестиции.
Интелектуални активи (интелектуална собственост, патенти).

МСП4 и иновативни предприятия с висок потенциал за растеж.
Данните от редица изследвания [8, 10, 11, 12, 19,
20] показват, че иновационна система на България
функционира под потенциала си, независимо от това дали се измерват входовете или изходите на системата, или приноса на иновациите за икономическия растеж. Според доклад на Световната банка
за глобалната конкурентоспособност за 2012–20135
по много от аспектите, които са важни за иновациите, България е по-зле и от някои развиващи се страни. От 144 наблюдавани държави тя е на 97-мо място по индекси на напредничавост на бизнеса и на
92-ро място по индекс за иновации [10]. В последния доклад на Световната банка за глобалната конкурентоспособност за 2015–20166 по същите индекси от 140 наблюдавани държави България заема
съответно 98-ма позиция по напредничавост на бизнеса и 94-та по иновации. В настоящата статия се
споделя виждането на Чобанова [10], че това не е
изненадващо, като се има предвид ниското равнище на финансиране на НИРД и иновациите и слабата обвързаност между образование, научноизследователски организации и бизнес, което е и причина за 117-то място на страната по сътрудничество
между университетите и индустрията при осъществяване на НИРД. Това незавидно място се дължи
на редица исторически насложили се обстоятелства, както и на провежданата национална научна
и иновационна политика. Безспорно е, че развитието на националната икономика като икономика на
знанието, както и подобряването на представянето
на страната, налага промени в тази политика.
На 03.11.2015 г. след редица обсъждания и дебати е приета новата Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 г. [3], която
предстои да бъде одобрена от ЕС. В новата стратегия е залегнала една по-широка дефиниция за
иновации, приета от ІІІ-ото издание на Ръководството Осло за оценка на НИРД [28], което е стъпка в
правилната посока. Въпреки това, като цяло и този
документ, подобно на досега действащата в страната стратегия от 2004 г., обновена през 2006 [4], е
по-скоро „описателен и препоръчителен“ – т.е. дава общи насоки относно това, какво трябва да бъде направено, отколкото „действащ“ – т.е. дефиниращ ясна стратегия с подробни указания за това,
какво, как и от кого да бъде направено, с оглед постигане на поставените цели и задачи. Прави впечатление, че до стр. 82 документът представлява
един общ икономически анализ на състоянието на

3
За повече информация виж. Чобанова, P., Търсене и предлагане на НИРД в бизнес и държавен сектори в България. //
Икономически изследвания, кн. 3, 2014, с. 2-32.
4
МСП – малки и средни предприятия
5
The Global Competitiveness Report of the World Economic Forum 2012-2013 (http://www3.weforum.org/docs/
WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf)
6
The Global Competitiveness Report of the World Economic Forum 2015-2016 (http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/#)
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страната. В последващите страници би трябвало
да е изложена стратегията, но на практика липсват
ясни решения за предстоящи мерки и тя отново има
по-скоро характер на анализ и най-общи препоръки.
В съответствие с указанията на Регламент (ЕС)
1300/2013, ИСИС е разработена на основата на идеята на Форе [23] за интелигентна специализация,
в която се акцентира върху принципа на приоритетност относно технологии, области, определени фирми и дефинира метода, по който се определят приоритетите на иновационната политика [23,
с. 3]. Целта на интелигентната специализация е да
се съсредоточат ресурси върху тези дейности, които с най-голяма вероятност биха трансформирали
съществуващите икономически структури чрез научни изследвания и иновации [12]. Друг важен момент в тази концепция е ролята на предприемачеството и активната роля на публичния сектор, (т.е.
държавата) в предприемаческия процес [12].
Авторката споделя загрижеността на някои изследователи [25], че макар и изпълнена с редица
прогресивни виждания, концепцията на Форе е прекалено теоретична и все още няма практически доказателства за това, че подобна политика би могла
да доведе до траен успех. Тъй като този въпрос не
е обект на настоящото изследване, той няма да бъде засяган. Независимо от това, следва да се отбележи, че в самата ИСИС като документ не е
изяснено какво точно се разбира под интелигентна специализация и как прилагането на този модел в България ще спомогне за постигане на поставената в стратегията цел. В нея изключително
много се залага и на ролята на предприемачеството. В същото време прави впечатление, че това понятие се използва твърде фриволно и на моменти
доста опростено за всякакъв вид стопанска дейност от най-общ характер, което може да доведе
до редица недоразумения при реалното изпълнение
на стратегията. Трябва да се отчете и фактът, че
по отношение на предприемачеството в България
все още няма реални условия за прилагане на концепцията на Форе, свързана с процеса на „предприемаческото откритие“ [23, с. 5]. Причина за това е,
че в настоящия момент няма достатъчно предприемачи, които да са готови да инвестират и да си
сътрудничат с публичния сектор.
Интересен факт, който привлича вниманието и
на други представители на академичната общност
[11], е „размиването на границата между традиционните и т.нар. модерни или високи технологии“.
Особено важен момент в новата иновационна
стратегия [3] e целта за постигане на инвестиции
за НИРД до 1,5% от БВП до 2020 г. В нея се пред-

вижда около 46% от разходите, необходими за постигането £+ да се покрият от частния сектор и около 54% от публичния, като от тях делът на инвестиции от еврофондовете е около 0,49%, т.е. участието на държавата във финансиране изпълнението
на тази стратегия е минимално. В настоящия момент страната е далеч от постигането на тази амбициозна цел. Прави впечатление, че за пореден път
се залага много на инвестиции от частния сектор и
привличане на чуждестранни инвестиции, а опитът
от минали години показва, че все още подобни нива на частни инвестиции в иновации са далеч от
реалността. Наред с това трябва да се отчете и
фактът, че въпреки че научноизследователската
дейност е широко призната като един от основните
фактори, които водят до генериране на икономическа стойност и растеж, частните предприятия в редица страни не са склонни да инвестират в разработването на иновации. Направените проучвания по
този въпрос [16] показват, че знанията притежават
свойствата на обществено благо, а методиката, по
която се извършва пазарната оценка, не е проектирана да ги отчита. Използването на дадени знания
от един човек не изключва възможността те да бъдат използвани от друг. От икономическа гледна
точка фактът, че други предприятия могат да извлекат същата и дори по-голяма полза от знания,
генерирането на които е в резултат на инвестициите на дадено предприятие и дори да възпрепятстват
извличането на печалба от направената инвестиция, води до това редица предприятия да се въздържат от подобен род инвестиции, дори когато те
са от изключителна полза за обществото и националната икономика като цяло. Като към това се прибави и фактът, че 99,7% от предприятията в България са малки и средни [17] и макар че често малките предприятия се определят като иновативни, характерно за тях са ограничените възможности за
инвестиции в радикални иновации, картината не е
обещаваща.
В съответствие с тези разсъждения са и препоръките на ЕС от Партньорската проверка на националната система „наука-иновации“ по инструмент
Policy Support Facility (PSF)7 [20] в първата от които отново се поставя въпросът, че „България има
историческа възможност да засили икономическия
си потенциал, като увеличи финансирането за наука и иновации до поне 1% от БВП до 2020 г.“ (с.
24), т.е. заложената в стратегията цел за инвестиции в НИРД до 1,5% от БВП е нереалистична. Наред с това се изразява загриженост относно настоящото ниско равнище на публичното финансиране
на научните изследвания и иновации, което според
направената оценка може да доведе до влошаване

7

Партньорска проверка на националната система „Наука-иновации“ по инструмент Policy Support Facility (PSF) към
Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (10-те политически послания от
документа са публикувани в сп. „Наука“, кн. 5/2015, том ХХV, с. 3-8)
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на състоянието в структурата на българската икономика.
Следващ съществен момент, на който следва
да се спре вниманието, е организационна структура за управление на изпълнението на ИСИС, която
е прекалено усложнена, тромава, централизирана,
с много йерархични равнища и преплетени връзки.
Същевременно няма ясно посочени решения относно подобряване на връзките между отделните институции, свързани с изпълнение и прилагане на
ИСИС. Не личи и обвързаността на стратегията с
други политики и стратегии, като тези за образованието и стратегия за развитие на научните изследвания. В същото време основните финансови инструменти за нейното реализиране се финансират от чужди източници. Финансови инструменти към националния бюджет остават само Националния иновационен фонд (НИФ) и Фонд научни изследвания (ФНИ).
Като цяло в ИСИС силно се набляга на бързото
достигане на иновациите до пазара и въвеждането
на нови технологии [3, с. 11], но се пропуска един
важен фактор, свързан с човешкия капитал, организацията и ефективното и ефикасно управление на
предприятията, което е в основа на качеството, насърчаване на генерирането на нови идеи и увеличаване на производителността.
Съществуват и други важни проблеми, свързани с практическата реализация на ИСИС. Повечето от тях са очертани в проучванията и анализите
на български учени [10, 11, 12], неправителствени
организации [7] и Партньорската проверка на Националната система „наука-иновации“ по инструмент Policy Support Facility [20]. Затова в настоящата статия ще насоча вниманието към някои възможни решения за подобряване ефективността на
настоящата стратегия по отношение на един от основните елементи, без които тя на практика не може да бъде осъществена, а именно човешкия капитал.
Идеята за създаване и развитие на човешки капитал е заложена в ИСИС, но като цяло липсва ясно виждане как ще бъдат преодолени редица негативни тенденции, резултат от представената по-горе картина, които през последните години доведоха до буквално „изтичане“ на човешки капитал, на
тези, които имат знанията, опита и потенциала да
генерират иновации. Фактите показват, че през последните 20 години се наблюдава трайна тенденция
на намаляване на населението на България. В анализа на Националната стратегия за демографско
развитие на България 2006–2020 [5] се посочва, че
за периода 1989–2002 г. постоянното население на
страната е намаляло с над 715 хил. човека. Тази
тенденция се запазва и до днес. През последните
години по данни на Евростат населението на България намалява в резултат на външна миграция с
8

окол 18 хил. годишно8 [17]. Това са хора предимно
в трудоспособна и детеродна възраст, които са квалифицирани, добре образовани, с опит или млади
хора, които продължават образованието си и реализацията си в чужбина. Тези групи формират преобладаващата маса от потенциалния човешки капитал, който в България рязко намалява. Като се
прибави и трайната тенденция за отрицателен прираст на населението, възможностите за генериране и развитие на човешки капитал са силно ограничени.
Въпреки че в страната все още има добре обучени кадри, в количествено отношение техният брой
непрекъснато намалява. Наред с това, поради влошената икономическа обстановка се наблюдава апатия и изключително ниски равнища на щастие в обществото – липса на перспективи за реализация и
търсене на възможности зад граница, примитивни
условия при предоставяне на здравни и образователни услуги и усещане за национален провал на
фона на останалите страни в ЕС [8]. Данните от
проведени проучвания [10] сочат, че човешките ресурси в природните и инженерните науки във възрастовата група от 25 до 64 години като дял от икономически активното население е 32,2% през 2009
г., 31,6% през 2010 г., и 32,5% през 2011 г. Това равнище е доста по-ниско от средното за ЕС-27 (40,1%
през 2009 г., 42,3% – през 2011 г.). Още по-зле е
състоянието на капацитета на страната за научни
изследвания – персоналът, зает с НИРД, остава на
равнище около 0,51% от заетите в еквивалент на
пълна заетост (ЕПЗ) за 2011 г., което е два пъти пониско от средното за ЕС-27.
Като застъпва тезата, че човешкият капитал е
основен фактор за подобряване на иновативността
на страната и успешното развитие на иновационната система, авторката подкрепя виждането на Чобанова [10], че политиката на преструктуриране с
цел намаляване на заетите с НИРД е неадекватна
на целта за постигане на интелигентен растеж. В
условията на икономика на знанията, процесът на
генериране на иновации до голяма степен се предопределя от разпознаването и непрекъснатото генериране на човешки капитал. Той е един от трите
основни елемента на интелектуалният капитал, съставен от: човешки капитал, структурен капитал
и капитал на отношенията – които непрекъснато си взаимодействат.
Човешкият капитал в България
По дефиниция човешкият капитал включва компетентността на отделния човек, личното отношение, уменията, знанията (явни и скрити), опита, личните мрежи от контакти, чувството за ангажираност и мотивацията, здравето (физическо и психическо), усещането за удовлетвореност (wellbeing)

Данните са за 2013 г.
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и др. Целият комплекс от тези фактори формира,
развива и дава устойчивост на човешкия капитал.
От гледна точка на иновационната дейност и икономическото развитие човешкият капитал е важен
чрез знанията, които притежава и може да използва за генериране на нови идеи, иновации и в резултат на това стойност. Специфична особеност на този капитал, за разлика от другите видове, е, че той
е вътрешно присъщ на отделния човек и може да
бъде реализиран само в резултат на неговата воля
и желание [14]. Степента, в която хората са склонни да споделят своите знания и да генерират идеи,
зависи само от тях самите и е трудно да бъде контролирана. За да може да се извлече потенциала и
да се използва пълноценно човешкия капитал, е важно да бъде осигурено съответното равнище на усещането за удовлетвореност. Сериозното подценяване на стойността на човешкия труд9 и по-специално на интелектуалния и интензивния на знания
труд, какъвто е случаят в България, липсата на добри условия на труд и живот, на адекватно здравеопазване и социална справедливост, липсата на сигурност и ограничените възможности за създаване
на семейство и отглеждане на деца поради лошото
социално-икономическо положение в страната, водят влошено състояние на усещането за удовлетвореност и съответно до сериозно намаляване на
общото за страната равнище на човешки капитал.
Когато се говори за човешки капитал и още повече, когато той се измерва количествено, акцентът е основно върху образованието и професионалните умения. Такива са и показателите, избрани от
редица документи за оценяване на иновативността
на национално, европейско и световно равнище, като напр. Innovation Union Scoreboard, The Global
Innovation Index и др. По отношение на човешкия
капитал е важно да се има предвид, че той съдържа в себе си много повече елементи и надхвърля
опростеното виждане, насочено само към равнище
на образованието. То е важен, но недостатъчен
фактор. Доказателство за това са резултатите от
направени емпирични изследвания, проведени в над
40 предприятия от четири сектора, определени като бързоразвиващи се: ИКТ, финанси, туризъм и социални услуги, в три страни-членки на ЕС в рамките на проект „Интелектуален капитал, работа и усещане за удовлетвореност“ IC-Well (PIEF-GA-2009236334)10. Резултатите подкрепят тезата, че човешкият капитал се разпознава като критичен фактор,
който подпомага иновативността и генерирането на
стойност за предприятията. Човешкият капитал е

особен вид ресурс, който, ако се управлява правилно, притежава потенциала да се превърне в неограничен източник на конкурентно предимство както
за предприятието, така и за отделния служител (човек), а от там и да подпомогне за подобряването
на иновативността на страната. Противно на широко разпространеното мнение, че ръководителите
оценяват човешкия капитал само въз основа на придобитото образование, специфичните умения и опит,
повечето интервюирани за това проучване оценяват като по-важни желанието и нагласата за развитие, потенциала за придобиване на нови знания и
отношението към работата. Според тях специфичните за професията знания могат да бъдат научени, но отношението към работата и желанието за
развитие или са част от човека, или не. Като важна
предпоставка за развитието на човешкия капитал
се явява усещането за удовлетвореност. Усещането за удовлетвореност описва динамичния процес
на взаимодействие на хората със заобикалящия ги
свят. То обхваща едновременно баланса между личните способности и компетенции и изискванията на
работната задача, както и баланса между работа и
лично време. В това понятие се обхваща удовлетвореността от начина на живот и усещане за просперитет – здраве, условия на живот, усещане за сигурност, ред и законност, социален статус и признаване в обществото, „способност за работа“. Освен
в социален, то се разглежда и в работен контекст в
рамките на отделната организация. Там се свързва преди всичко с удовлетвореност от работата и
бъдещи перспективи за развитие и просперитет –
здраве, здравословни и безопасни условия на труд,
фирмена култура/работен климат, стил на управление, система за оценка и заплащане на труда, мотивация, обучение през целия живот – квалификация и преквалификация, лично професионално развитие, перспективи за израстване в кариерата, насърчаване на генерирането на иновации и обмена
на знания, способност за работа, капацитет за работа, социален статус в предприятието, уважение
към положения труд.
Макар че на пръв поглед изглежда, че тези разсъждения са слабо свързани с темата за иновациите и изграждането на икономика на знанието, това
не е така. Ако се приеме по-широкото разбиране за
национална иновационна система, в която се включват всички политики, които пряко или косвено влияят върху създаването на иновации, и като се има
предвид значението, което се отдава на човешките
ресурси, се оказва, че за постигане на заложените

9

По данни на Eurostat (2015 ) средният разход за труд на час за България за 2014 г. е общо 3,8 евро, съпоставено със
средното за ЕС-28 – 24., евро. Средният разход за труд на час за заплати за България е 3,2 евро, съпоставено със средното
за ЕС-28 – 18,6 евро. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7072644/KS-EI-15-001-EN-N.pdf/318ee884-50d6-48f0b086-4410da85d6b6
10
IC-Well project - в цитирания материал са изследвани 42 предприятия от България, Финландия и Шотландия от четири
сектора на икономиката, които към момента на изследване са определени като бързо развиващи се: ИКТ, финанси,
туризъм и социални услуги http://cordis.europa.eu/project/rcn/92231_en.html
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в ИСИС цели и изграждането на действаща икономика на знанието е необходимо не само разработването и приемането на иновационна стратегия, но
и нейното обвързване със стратегиите за образование, наука и научни изследвания, социална политика, качество на живот и др. По данни на Фондацията за нова икономика (NEF) България е на 120
място от 151 изследвани страни по усещане за удовлетвореност и на 123 място по индекс на щастието
[27]. При това положение не е странно, че от години се наблюдава трайна тенденция на изтичане на
човешки капитал и потенциален човешки капитал.
Следва да се отбележи, че по отношение на човешкия капитал и усещането за удовлетвореност
съществува тясна взаимообвързаност и реципрочност. Анализът на резултатите от посоченото погоре проучване показват още, че в страни като Финландия, в които икономическите показатели са над
средното за ЕС, където ръстът на интелектуалния
капитал (в частност и на човешки капитал, като
един от неговите елементи) е най-голям в резултат
на целенасочена държавна политика и където иновациите са сред основните приоритети, и нивото на
усещането за удовлетвореност е най-голямо. В
страни като България, където макар че има държавна политика за развитие на иновации, значението на интелектуалния капитал все още е слабо познато и където тепърва предстои той да бъде включен в нормативната уредба и да се създадат документи, които да подкрепят развитието му, нивото
на усещането за удовлетвореност е най-ниско. Макар че в новата ИСИС човешкият капитал е засегнат, все още неговото значение за иновативността
на страната сериозно се подценява.
Интересни са и резултатите от проучванията от
български предприятия по отношение на иновационната им дейност11 [6, 14] и предприемаческа нагласа12 [15] в условията на икономика, определена
като „плах иноватор“. Резултатите от тези проучвания още веднъж доказват тезата (този път на
микроравнище), че предприятия, които оценяват
значението на човешкия капитал и отчитат въздействието на всички фактори, които са от значение за
неговата устойчивост и увеличаване, се развиват
като иновативни и с висок потенциал за растеж.
Анализът на работата им и проследяването на развитието им през годините показват, че постиганите от тях резултати са съпоставими с водещите
предприятия в света. В резултат на проведените
проучвания на политиките и практиките, прилагани
в тези предприятия, беше установено, че ръководителите им разпознават и високо оценяват значе-

нието на човешкия капитал и провеждат целенасочени мерки за изграждане на подходяща среда (условия на работа и фирмена култура), осигуряване
на усещане за удовлетвореност (заплащане на труда, баланс работа-почивка, добри условия на труд,
отлична организация, възможности за развитие и
кариерно израстване, стремеж към увеличаване на
човешкия капитал). На практика прилаганите от тях
политики и практики са в съответствие на прилагани от водещи в света предприятия (като например
Google Ltd.), доказали се като осигуряващи едни
от най-добрите условия на работа. Резултатите от
проведените проучвания могат да се използват като еталон за „добри практики“ в България. За съжаление, поради влошената макроикономическа
рамка тези случаи са единични и по-скоро изключение. А именно те формират един от показателите, по които на макроравнище се определя иновативността на страната (МСП и иновативни предприятия с висок потенциал за растеж). Положителният пример на тези предприятия дава основание
да се смята, че при създаване на една благоприятна среда и подобряване на общата политика по отношение развитие на иновациите, човешкия капитал и усещането за удовлетвореност, могат да се
създадат условия за насърчаване възприемането
на опита им от други български предприятия. Следователно, необходимо е да се съчетават мерки в
промяна на политиката от горе надолу със създаване на подходящи условия и насърчаване на промените отдолу нагоре.
Заключение
На основата на направения анализ на действащата към момента политика на България по отношение на иновациите, новоприетата ИСИС и резултатите от предишни проучвания се стига до заключението, че иновационната система на страната функционира под потенциала си. Като цяло в настоящия момент (2015-2016 г.) България изостава в развитието на икономика, основана на знанието и по
редица показатели за конкурентоспособност е не
само под средното за ЕС, но и под равнището на
някои развиващи се страни. Тя е типичен пример за
страна, където повечето политики и стратегически
документи остават само „на хартия“ без заложеното в тях да се прилага ефективно. Подобно на
предишната стратегия за иновации и настоящата е
по-скоро описателна. Тя анализира ситуацията в
страната и казва, какво трябва да бъде направено,
но не посочва начина, по който това реално да бъде
постигнато. Разбира се, дадени са указания за ня-

11
Изследвани са три предприятия от клъстер „Мехатроника и автоматизация“ в рамките на проект на Българската
стопанска камара „Анализ на възможностите и тенденциите за технологично развитие на българските предприятия –
2013“: http://www.competencemap.bg.
12
Изследването е проведено през 2015 г. сред 5 български предприятия от сектори ИТ, мехатроника, медицински
изследвания, машиностроене и търговия с храни, които отговарят на дефиницията за предприемачески ориентирани
предприятия и на база постигнати резултати могат да бъдат определени като иновативни.
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кои действия, които трябва да бъдат предприети с
оглед постигане на поставените цели. За съжаление, в последната редакция на новата стратегия не
се забелязва стремеж за нейното обвързване с политиките за образование и научна дейност, нито пък
се посочват мерки, които да доведат до подобряване на условията на работа и живот с цел привличане и задържане на високообразовани хора и генериране и устойчивост на човешкия капитал, така
важен за постигане на заложените в нея цели.
Като основен проблем на българската иновационна система се откроява трайната тенденция на
недостатъчното финансиране за НИРД и иновации.
Под въпрос остава доколко заложената в новата
ИСИС цел за преминаване от групата на „плахите
иноватори“ към групата на „умерените иноватори“
е реалистична, като се има предвид ограниченото
финансово участие на държавата (0,24% от БВП)
в заложените 1,5% от БВП инвестиции за НИРД. В
същото време заключенията от партньорската проверка на националната система „наука-иновации“
към Европейската Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ показват, че
инвестициите в НИРД потенциално биха могли да
достигнат 1% от БВП до 2020 г. в случай, че бъдат
проведени структурни реформи в научно-иновационната система, за да се подобри ефективността и
качеството £.
Друг основен момент, който буди съмнения относно подобряването на българската иновационна
система в резултат на действието на ИСИС, е свързан с реалното прилагане на концепцията за „предприемаческо откритие“ и факта, че не се отчита
реалистично резервираността от страна на частния
сектор за инвестиции в НИРД и готовността му за
споделяне и обмен на знания, и обвързването му с
академичната общност при осъществяване на
НИРД.
Все още българската политика по отношение на
иновациите подценява значението на човешкия капитал, като вниманието е насочено основно към образованието, без да се отчитат всички характеристики, които обосновават неговото създаване, изграждане, развитие и задържане. Пропускат се важни аспекти, свързани с организацията, ефективното и ефикасно управление, които са в основата на
осигуряване устойчивост на човешкия капитал. Необходими са спешни мерки за преодоляване на заплашителната тенденция на „изтичане“ на човешки
капитал и по възможност привличане на потенциален човешки капитал от други страни. Това налага
разглеждането на иновационната система на страната в най-широк смисъл и предприемане на решения в посока подобряване на социалната политика
и условията на живот с оглед повишаване на усещането за удовлетвореност, което е определящо
за устойчивостта на човешкия капитал. Това, което е важно от гледна точка на изграждането и ус-

тойчивостта на националната иновационна система, не е името на политиката, а въздействието, което тя оказва върху иновационния процес, а също и
взаимодействието между различните политики в
страната и степента, в която те се изпълняват на
практика.
Въпреки че са създадени различни административни органи, които да подпомагат изграждането
на иновационната система в България, много от тях
работят със занижен капацитет. Основните проблеми са свързани с: липсата на добри административни практики и административен опит, които водят до слабото и неефикасно изпълнение на иновационната политика; редица ограничения, породени
от действащото в момента законодателство, което
на практика възпрепятства прилагането на някои
мерки, като например привличане на кадри от чужбина и назначаването им в български научноизследователски организации или университети.
В заключение следва да се отбележи, че предстоящото преструктуриране на българската иновационна система трябва да включва мерки за създаване на по-добри условия на живот и изграждане на
добре функционираща институционална рамка, която да подпомага по-широкото разпространение на
добрите практики на българските иновативни предприятия с висок потенциал за растеж с оглед увеличаване на техния брой. По този начин може да бъде
постигнато подобрение по отношение на два от основните показатели, по които се измерва иновативността на страната – човешки капитал и МСП, и
предприятия с висок потенциал за растеж.
Направеният в настоящата статия анализ на развитието на българската иновационна система и
представените резултати, които показват значимостта на човешкия капитал и мерките, свързани с
неговото изграждане и устойчивост за развитие на
иновативността на страната, има за задача да подпомогне хората, ангажирани с разработване и прилагане на иновационната политика на Република
България, както и да очертае някои основни въпроси за бъдеща научна дейност по разглежданите в
статията въпроси.
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BULGARIAN INNOVATION POLICY AND HUMAN CAPITAL
Lidia Galabova
Abstract
The overarching aim of this paper is based on Bulgarian innovation policy and strategy analysis and former
empirical studies, to characterise the current innovation system of Bulgaria and the prospects for its further
development from the perspective of human capital and innovation. The paper also presents some good practices
on a firm level, aiming to prove that when human capital and wellbeing are acknowledged, properly managed and
developed the desired innovativeness and economic growth are achieved. Provided relevant policies are in place
these good practices can be transferred among larger number of Bulgarian firms thus improving the overall
innovation competitiveness index of the country. In this paper, the author argues that to achieve the goal of
developing an effective and efficient knowledge based economy a broader view of the national innovation system
is needed, acknowledging the crucial impact of human capital to the economic growth and innovation development. Further, urgent dedicated measures impacting on human capital growing, development and retention are
required in order to ensure its sustainability. These include development of coherent policies on education, research and innovation, as well as wellbeing, care and health.
Human capital is a crucial to the innovation development of Bulgaria and without dedicated and coherent
measures for its creation, development and retention the further development of the country as a developed
knowledge economy is not possible.
Key words: Knowledge-based Economy, Innovation Policy, National Innovation System, Human Capital,
Wellbeing
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ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И КОНСЕРВАЦИОННА БИОЛОГИЯ
БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА И МЕХАНИЗМИ
НА АДАПТАЦИЯ
ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УСЛУГИ И ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГИЯ
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ДРУГИ КОРЕСПОНДИРАЩИ НАПРАВЛЕНИЯ
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ИСЛЯМЪТ КАТО АРГУМЕНТ
НА „ИСЛЯМСКАТА ДЪРЖАВА“
І. Бойното знаме – Ислям.
Ислямът е монотеистична авраамическа религия, основана на Корана, книга, смятана от нейните
последователи за буквално слово на единствения
Бог (Аллах), както и на Сунна, описания на учението и дейността на пророка Мохамед. В буквален
превод „ислям“ означава „подчинение (на Бог)“.
Последователите на исляма, наричащи се мюсюлмани, смятат своята религия за завършена и универсална форма на първичната монотеистична религия. Мюсюлманските религиозни практики
включват Стълбовете на исляма, пет задължителни действия на поклонение пред Бог. Ислямското
право (шериат) включва подробни предписания за
почти всяка област на личния и обществен живот,
като обхваща теми от банковото и военното дело
до благотворителността и защитата на околната
среда. Със своите около 1,57 млрд. вярващи или
23% от населението на Земята, ислямът е втората
по разпространение религия след християнството,
а според някои оценки най-бързо разрастващата
се. Повечето мюсюлмани са привърженици на някои от двете главни разклонения на исляма – сунизъм и шиизъм.
Въпреки, че в исляма не съществуват отделни
изповедания с ясно очертана теоретична и институционална разлика, а основните общности носят
имената или на своите първооснователи, или на племената, в които е възприет съответният религиозен култ, се налага разделянето на две основни общности – сунити и шиити, като всички други деления могат да бъдат отнесени към едната или другата група.
Сунити са най-многобройното вероизповедание
в исляма и смятат себе си за носители на неговата
автентична традиция. Сунитите смятат основно,
че на този етап връзката („откровението“) между
Бога и човечеството се изчерпва с проповедта на
Мохамед и текстовете на Корана, чиито предписания сунитите вярно следват.
Във външните форми за сунитите е характерно
обрязването като знак за съпричастност към Божия закон. Според сунитите всеки човек може да
познае пътя във вярата, ако следва изискванията
на традицията(суна) и примера на Мохамед.
Шиитите също смятат себе си за потомци на
автентичното предание, но възлизащо към зетя на
пророка Мохамед – Али. За шиитите потомците на
Али са носители на истинското предание и са подостоверни от тълкуванията на сунитските теолози.
Най-многобройни са шиитите в Иран, Ирак и
Азербайджан. Голяма шиитска общност населява
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Д-р Петър Маринов,
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София,

Елена Вайчева – Несторова,
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
и Ливан. Шиитските общности в Турция и на Балканите са известни като алевии. Последователите
на Али смятат, че обикновеният мюсюлманин не
може да разбере исляма и се нуждае от водач, който може да бъде само от рода на Пророка.
Основните вярвания в Исляма са: вярата в единството на Бог (Аллах), Ангелите на Аллах (Малаика), Книгите на Аллах (Кутубуллах), Пратенците на
Аллах (Русулуллах), Съдния Ден (Яумуддин), Съдбата (ал-Кадр), Живота след смъртта (Ахира). В
някои текстове тези вярвания са общо шест. Причината за това е, че вярата в Съдния Ден бива разглеждана като част от Живота след смъртта. Тези
седем вярвания (или шест, както е обяснено по-горе), могат да се обединят в три групи. Това са Таухид (единственост и уникалност на Аллах, което
включва вярата в единството на Аллах и съдбата),
Рисалах (пророчество, което включва вярата в ангелите, книгите и пророците на Аллах) и Ахира (живот след смъртта, към което спада вярата в Съдният Ден и живота след смъртта). Таухид, Рисала
и Ахира определят ислямския начин на живот.
Основополагащата теологическа концепция на
исляма е таухид – вярата в съществуването на единствен Бог. Често той е наричан с арабската дума Аллах, но в много неарабски езици думата се превежда или се използват както местната, така и арабската форма. В традиционното ислямско богословие Бог стои извън възможностите на човешкото разбиране и хората не трябва да си го представят в конкретен образ, а да му се покланят като на напълно
абстрактна сила. В Корана той е описван с различни
епитети, като най-често срещани са ал-рахман („милосърден“) и ал-рахиим („всемилостив“).
Вярата в един Бог се изразява в шахада, първият от Петте стълба на исляма. Шахада означава
„свидетелство“ и в него се съдържа целият смисъл на Исляма – Единобожието. Изричайки Шахадата, човек потвърждава, че няма друг бог освен
Аллах, и че Мохамед е негов пратеник. За мюсюлманите смисълът на живота е почитането на
Бог. Макар че мюсюлманите приемат Исус Христос за пророк, те отхвърлят християнската доктрина за Триединството и божествеността на Христос,
смятайки я за политеизъм. В ислямското богословие Христос, както и Мохамед, са просто хора и
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нямат божествени характеристики.
Едно от основните вярвания в исляма е вярата
в Кадар, което на арабски означава „предопределение“, „съдба“. Мюсюлманите вярват, че Аллах е
създателят и абсолютният владетел на Вселената,
следователно всички процеси и явления в миналото, настоящето и бъдещето се случват с Неговото
позволение и с Неговото вечно и неизмеримо знание. Хората са част от Вселената, следователно
Аллах знае какъв ще бъде всеки техен избор и неговите последствия. Но това, че Аллах знае действията на всеки човек и последиците от тях, не
оказва влияние на свободата на този човек да избира. Човекът е дарен със свободна воля и ще бъде съден както за своите постъпки, така и за своите намерения и подбуди.
Шариатът е съвкупността от предписания, стоящи в основата на религиозния, моралния и обществения живот на мюсюлманите.
Джихадът е задължение за всеки вярващ мюсюлманин. В ранните години на исляма се възприема буквално – като война срещу неверниците. Но
още преди IX век, т.е. преди религиозните войни,
свързани с кръстоносните походи, Голямото медресе (в Кайро) препоръчва първо:(становището е
именно препоръчително, а не задължително) „свещена война, която вярващият води вътре в себе си“,
и второ : „джихад“ означава в буквалния смисъл
да се води война, но не и война, която се описва
сега, че мюсюлманите убиват невинни хора, а има
строго определени граници и в тях със сигурност
не влиза убиването на невинни жени и деца, което,
напротив, е забранено. Според по-широкото схващане за джихад свещената борба включва защитаване на честа, на имуществото, на родината, както и борбата с корупцията, потисничеството и невежеството. В същност Големия Джихад е борбата с вътрешното ти „аз“, с душата, която често е в
ръцете на шейтана (дявола) и от голямо значение
за човек е да не позволява дявола да го води.
След разпадането на колониалната система в
началото на втората половина на XX век, започва
масова емиграция на граждани от ислямските страни към държавите от Западна Европа и Северна
Америка. Там имигрантите образуват свои устойчиви религиозни общности. По официални данни
в САЩ мюсюлманите са около 9 млн. души, а в
днешния ЕС (без новоприетите страни-членки) –
около 15 млн. В тези страни често мюсюлманите
не могат да се пригодят към някои ограничителни
правила на местното секуларно общество. Във
Франция, например, забраната да бъдат носени религиозни символи от учениците доведе до масови
протести и стачки. Пак там, убийството на двама
гангстери (формално изповядващи исляма) доведе
до дълги масови безредици именно на религиозна
почва.
Официално по законодателството на страните –

гостоприемници, мюсюлманите се ползват с всички граждански права, ако са граждани, или с частично ограничени права, ако са имигранти или бегълци. Именно либерализмът на западните светски общества обаче влиза в известно противоречие с някои традиционни ислямски ценности, което
често става повод за сблъсъци.
Атентатите от 11 септември 2001 г. в САЩ, както и други подобни изстъпления в името на религията, накараха предстоятелите на мюсюлманските
общности в тези страни да излязат с официални становища, с които се определят като противници на
терора. В нарочно послание папа Йоан Павел II отрече връзката между терора и идеологията на исляма; подобни документи издадоха и повечето православни патриарси. Великото медресе в Кайро също излезе с подобен документ.
Общото положение при всички тези случаи е,
че Ислямът сам по себе си е мирна религия и като
такава не може да стои зад постъпките на някои
свои радикални последователи, даже когато те се
аргументират именно с нея.
В днешно време напрегнатото отношение между самите мюсюлманите, както и между тях и друговерците, въпреки всичко продължава да съществува. Последните събития в Близкия изток могат
да се разглеждат като изкривяване на една религия, която днес се ползва като оправдание за избиване на невинни хора, за създаване на радикални
ислямистки групировки, имащи за цел политически
и финансови интереси.
На първо място, за да се анализират корените
на радикалния ислямизъм, е необходимо да се изяснят някои понятия:
1. Ислямизъм [1] – Ислямизъм или политически ислям (на арабски:
– Islām siyāsī; или
– al-Islāmīyah) е термин, използван да означи различни религиозно базирани
идеологии и политически доктрини, общото между
които е възгледът, че „ислямът трябва да ръководи социалния и политическия, както и личния живот“, т.е. „идеологизация“ на исляма на политическо ниво чрез привеждане на политиката в съответствие с религиозните предписания и шариата.
Използва се като заместител на по-широко разпространеното „ислямски фундаменталист“. Макар и
разглеждани като „възрожденски“ (т.е. възраждащи исляма), този вид движения често включват
множество идеи, привнесени от външни за ислямската традиция източници. Групите и движенията,
изповядващи такива идеи, се наричат „ислямистки“.
2. Фундаментализъм [1] – Фундаментализмът (на латински: fundamentum — основание) е събирателно наименование на крайно консервативни
философски, морални и социални движения, следващи стриктни норми и принципи за разглеждане на
дадена доктрина, а често пъти и проповядващо връщане към отминали (в исторически и културен план)
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принципи и ценности. Най-известен от всички е религиозният фундаментализъм, чиято основна задача е възвръщане на религиозните структури като
господстващи в обществото. Основните му идеологически положения са необходимостта от строго
спазване на предписанията, установени в религиозните свещени книги, като не се допуска никаква
критика или либерално тълкуване на тези текстове.
3. Ислямски фундаментализъм [1] – В края
на 70-те години на ХХ век американските медии,
опитващи се да обяснят по достъпен начин идеологията на Иранската революция на публиката, слабо запозната с исляма, започват да я описват като
„фундаменталистка версия на исляма“ по аналогия
с протестантския фундаментализъм в Съединените щати. Така възниква понятието ислямски фундаментализъм, което през следващите години получава широко разпространение по света.
Категоричното отрицание на голям брой западни ценности и склонността към радикални методи
на борба с това, което Осама бин Ладен и други
ислямисти наричат завладяване на неверниците и
окупация на арабските земи, дават основание на
много учени, публицисти и политици да въведат термина ислямофашизъм, който за първи път е използван от френския писател и публицист Максим Роденсон, обозначаващ с него режима на революционната ислямска диктатура в Иран след събитията около 1979 г. Някои източници утвърждават, че
авторът на термина е италианската писателка Ориана Фалачи.
Известният философ Френсис Фукуяма в 2002 г.
утвърждава, че сегашният конфликт на цивилизациите е не просто борба с тероризма или борба с
исляма като религия или цивилизация, а по-скоро
борба с ислямофашизма, тоест с радикално непримиримите и антисъвременни доктрини, отрицаващи ценностите на западната цивилизация, неотдавна получил разпространение в много части на ислямския свят.
Все пак някои известни учени и политици критикуват употребата на термина. В частност, Евгений
Примаков счита, че има ислямски екстремизъм, но
не и ислямофашизъм, тъй като фашизмът се строи
на национализъм. Някои критици казват, че терминът се използва с пропагандни цели.
Необходимо е да се изясни каква е тази идеология и дали наистина, както ислямистите претендират, тя е фактически част от религията на исляма или е нещо друго.
Тази идеология се състои от четири основни

части, едната от които е заимствана от религията,
това е шариата, а другите три части са заимствани
от тоталитарните идеологии на XX век.
Законът на шариата и радикалния ислям
Според изследване на известния американски
анализатор и експерт по международна сигурност и
радикален ислям Алекс Алексиев1, „Ислямизмът –
истинският враг“ [2], ядрото на концепцията, мотивираща съвременния радикален ислям, е свързано с
формиращите години на исляма като религия и поспециално със закона на шериата като квинтесенция
на военен, настъпващ и безкомпромисен ислям.
Шариат е арабска дума (на български изписвано и като шериат [1]) обикновено използвана да обозначи „ислямски закон“, но оригиналното й значение
е пътека към извор или към източник.
Ислямистка дефиниция – шариатът е свещен ислямски закон, разкрит от Бога, същността на мюсюлманската вяра, а неговото налагане е решение
за всички проблеми в мюсюлманското общество (умма). Шариатът е конституцията на ислямската държава, която гарантира обединението на религията и
държавата. Вярата в свещената същност на шариата и неговото налагане във всички мюсюлмански
общества е задължително условие за радикалната
ислямистка идеология.
Ислямистките екстремисти гледат на становището по отношение на шариата като на тест, доказващ дали човек е мюсюлманин или не. Мюсюлманите, които се противопоставят на шариата и поддържат разделението между държавата и религията, са отстъпници (муртад) и трябва да бъдат убити.
Шариатът противоречи на най-фундаменталните общоприети принципи в западната култура по отношение на човешките права, както и на „Всеобщата декларация за правата на човека“, изготвена от
Обединените нации. Той е, така да се каже, знамето
на радикалния ислям, по една много важна причина,
много по-радикален е като доктрина, отколкото Корана, и това е, което се харесва на ислямистите. Също така в много отношения противоречи на Корана
в основни положения.
Коранът се състои от две части. Първата част е
тази, която е предадена на Пророка в неговия период в Мека, когато той е проповедник и фактически
се мъчи да намери все повече и повече хора да го
подкрепят. Втората част е тази, която е в Медина,
когато той вече е не само проповедник, а държавен
глава, духовен глава на новото мюсюлманско общество, и те са много различни по характер. Първата

1

Александър Р. Алексиев е научен сътрудник в Хъдсън Институт, © 2011 Hudson Institute, дълги години работил в
корпорация RAND. Той е емигрант в САЩ от 1965 г. Неговите анализи за националната сигурност на САЩ се използват
от Пентагона и ЦРУ. Председател е на Център за балкански и черноморски изследвания в София. В зората на демокрацията е съветник на премиера Филип Димитров. Роден е през 1941 г. в България. Син е на убития след 9 септември 1944
г. от комунистите голям български художник и фейлетонист Райко Алексиев.
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част има много толерантни сури, има призиви за ненасилие, говори се за това, че насилието няма място в религията, говори се за това, че „хората на книгата“, с други думи евреи и християни, са наши братя, тъй като и те вярват в единния господ и общо
взето е доста толерантна доктрина. Втората част в
Медина е точно обратнoто, тя става много по-насилствена, демонстрира по-голяма нетолерантност
и тази втора част на Корана се превръща фактически в базата на шариата. Как става това? Става чрез
така наречената доктрина на аброгация от латинската дума аbrogatio, което значи „правене на нещо
невалидно“ и това просто се обяснява от тези ислямисти и други, че една сура, един аят, които са от
по-късен период хронологически и обясняват същото явление или същaта идея, по-късната сура отменя или аброгира по-ранната сура. Това означава, че
една сура като например известната сура 9–5, която
казва, „убивайте неверниците, където ги намерите!“
отменя близо 140 толерантни сури, които казват, че
трябва да се толерират и да са едва ли не приятели
с евреи и християни. Но това е, което фактически се
заимства от радикалния ислям и затова радикалният ислям е не само против неверниците, а и против
основната част от мюсюлманството, която е умерена, като например суфистките братства, които са
базата на толерантния ислям.
Важно е да се разбере, че нерадикалните мюсюлмани са не по-малко жертва на радикалния ислям, отколкото неверниците – евреи, християни, индуси и прочие.
Първата част е доктрината на външния враг. Тази доктрина много прилича на нацистката теория за
арийската, чиста раса и нейните врагове навън, които са болшевиците, англо-американците, описаните
като получовеци (untermenschen), славяни и др. и
също на комунистическата теория за световната буржоазия и империализма като врагове на пролетариата. Маудуди е първият, който говори за това, и той
взима един добре известен термин от ислямското
учение, който се нарича джахилия. Джахилия е този
период в арабската история преди Мохамед, който
те смятат за период на невежество и безбожие или
варварство и в Корана доста добре се описва това.
Маудуди и след него Саийд Кутуб, който заимства
много от идеите на Маудуди, казват, че целият Запад по-специално е в период на джахилия, с други
думи, всичко, което в момента е модерно на Запад,
самият Запад, неговото общество, неговото духовенство и прочие са джахилия – невежество и безбожие. По този начин те демонизират западното общество като цяло. Саийд Кутуб в своята прочута
книга „Показатели по пътя“ или „Километрични камъни“ (на английски Milestones), казва, че не само
Западът e в състояние на джахилия, но той е смъртен враг на исляма, че ислямът никога не може да
съществува мирно, додето съществува тази западна джахилия и между исляма и тази джахилия не

може да има примирие, само война ще реши кой ще
спечели. За да съществува ислямът, той трябва да
победи тази джахилия не само чрез военни средства,
но също чрез покръстване и вътрешна субверсия,
но основното тук е, че не може да има никакво примирие между двете системи и това е в базата на
идеологията на радикалния ислям до ден днешен.
Втората част, заимствана от модерните тоталитарни идеологии, е идеята за вътрешния враг. Идеята, че в исляма, истинския ислям, според тях има
един много сериозен вътрешен враг и това е вътрешната джахилия. Този вътрешен враг между другото много наподобява на т.нар. вътрешен враг в тоталитарните доктрини като нацизма, където, да кажем, евреите са този вътрешен враг, който трябва
да се унищожи, за да може нацизмът да преуспее.
Тази джахилия, вътрешна джахилия, са всички тези
мюсюлмани, които не вярват на това, което ислямистите вярват и Саийд Кутуб го дефинира по следния начин: „всяко мюсюлманско общество, мюсюлманска държава, която не е провъзгласила шариата
като единствения закон на тази държава, е в състояние на джахилия“. Ако си ти в състояние на джахилия, ти де факто си апостат и всеки мюсюлманин
има право да те убие. Така че тук е много важно да
се разбере, че това е една направо революционна
доктрина, защото, както казахме, в Корана специфично се говори за това, че никой мюсюлманин няма право да обвинява друг мюсюлманин в това, че
не е истински мюсюлманин. Това е само работа на
Господ – бог, когато този мюсюлманин отиде при
него. Това е много голяма иновация и е база на цялата тази теория на Такфир и идеята, че например
на една мюсюлманска държава може да се обяви
война отвътре поради това, че тя не е истинска мюсюлманска държава, ако не е провъзгласила шариата като единствения задължителен закон на държавата. Идеята, че шариатът е единствения закон на
една държава, е съвсем нова, тя през цялата ислямска история фактически и де факто не е съществувала, защото шариатът е абсолютно непрактичен и
неадекватен като една съдебна система, като един
закон. В Отоманската империя oще от самото начало, още от XIV век, се създава една система, която
е светско законодателство, наречена Канун османли, която в много от своите положения противоречи
директно на шариата, който фактически почти през
цялото време е подчинен на Канун османли. Шариатът никога не е играл ролята на абсолютна съдебна
система и закон, защото тя е просто неадекватна за
нуждите на едно общество, дори по отоманско време и преди това. Чак в съвсем модерно време XX
век, като се започне от Саудитска Арабия, шариатът става единствения закон в страната. Въпреки
че дори и там много негови положения, които са просто несъвместими с модерния живот, се отхвърлят,
без да се говори за това. Например робството е напълно легитимно в шариата. Саудитска Арабия фак-
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тически отмени със закон робството в 1963 г., но почти не се говори за това, защото според ислямистите
никой няма право да отмени дори една буква от шариата, защото тя е свещената дума, свещеният закон на Аллах. Общо взето, като действащ закон шариатът фактически не е играл особено значение до
съвсем ново време.
Третата част от идеологията на ислямизма е директно взета на заем от комунизма, в този случай
от теорията за революционния авангард на Ленин.
Ленин пише подробно за пролетариата като най-прогресивната част от човечеството, която трябва евентуално да вземе властта и да построи комунизма. В
същото време обаче Ленин смята, че пролетариатът има фалшиво съзнание – той не знае колко е прогресивен и какъв потенциал има. За да се справи с
тази дилема, Ленин предлага да се създаде един революционен авангард на пролетариата, което е комунистическата партия, която да посочи пътя на пролетариата да изиграе историческата си роля. В ислямизма Саийд Кутуб е този, който взима тази теория и я прави на една от най-важните теории на ислямизма и неговата книга „Milestones“ или „Километрични камъни“ е написана специално за това. Той
казва, че тази книга е за революционния авангард
на мюсюлманите, за да им покаже пътя, по който
трябва да се върви за постигане нa историческата
им цел. Той също като Ленин казва, че ислямът е
единствената религия, единствената философия, която е вярна и справедлива, особено защото според
него и според шариата ислямът не е само религия, а
е перфектнaта симбиоза между религия и държава
– din wa dawla, на арабски – този перфектен съюз
между държава и религия. Това, разбира се, значи,
че религията като такава е само част от исляма,
другата част е халифата, държавата. Не може да
се постигне тържеството на исляма, ако той не господства в света и като държава. Саийд Кутуб фактически e първият, които развива тази теория, която
след него се доразвива от други идеолози, философи
на ислямизма, най-важният от които в момента е
Юсуф Ал-Карадауи от Катар, който има цяла написана за това книга. Това което е интересно да се
разбере в цялата идеология на ислямизма, е, че тя
не е само въпрос на тероризъм – въобще не е така,
идеята е да се осигури господството на правилния
ислям в света с всякакви мерки и различни мероприятия, от които тероризмът е само една част. Например в теорията на Карадауи за революционния
авангард на ислямизма има осем категории за това,
което трябва да се направи, за да може този авангард да поведе мюсюлманството към халифата.
Tероризмът е само една от тези осем категории и
не най-важната. Mного по-важни са например дауа
(dawa) – мисионерство, за да се прекръстват възможно повече немюсюлмани в мюсюлманството. В
шариата се казва, че неверниците имат само три опции – едната е да се покръстят, да станат конверти-
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ти, да станат мюсюлмани; втората е да плащат данък като подчинени субекти на мюсюлманската държава, това в Отоманската империя се казва jizie (на
арабски jizya) и третото е, ако не решат да вземат
една от първите две опции, те просто трябва да се
убият.
Докато Коранът в множество сури (стихове), пояснява, че джихад може да бъде както мирна борба, така и военна кампания, шариатът отхвърля всички идеи за ненасилствен или стремеж и поставя нападателната, насилствена кампания към друговерците, като единствената религиозна заповед за джихад. Нещо повече, след отменянето на Мека– сурите, шариатът ясно потвърждава употребата на сила
против немюсюлманите не само при самозащита, но
и с цел разширяването на ислямското владичество.
Също така основен принцип на шариата е, че ислямът и неверието не могат да съжителсват мирно за
дълъг период от време – макар че временни примирия са позволени – и рано или късно мюсюлманите
са задължени да използват всички налични средства
за да включат „враждуващият дом на друговерците“ (Дар ул харб) към „ислямският дом на вярващите“ (Дар ул Ислям). Шариатът също така позволява
употребата на принуда и насилие спрямо мюсюлманите „чието поведение се смята за пагубно за мюсюлманското общество или вредно за интересите на
исляма.“
Съвременните ислямисти използват противопоставянето, за да обрисуват една представа за един
неумолимо враждебен външен враг, който е причина
за изоставането на мюсюлманите и представлява
заплаха за съществуването на исляма. Този враг е
Запада и неговите съюзници, най-вече Израел след
1948 г., които със своите империалистически и колониални политики представляват въображаемата причина за изостаналостта на мюсюлманското общество. На второ място, Западът заплашва ислямските
устои, тъй като демокрацията и властта на народа
не оставят място за суверенитета на Бога, като по
този начин изхвърлят исляма от законната му позиция на център на човешката вселена.
Ислямистите въвеждат една новост в образа на
врага и това е абсолютното отричане на легитимността на Запада и неговата цивилизация, като така
формират неизбежният конфликт между него и исляма и то с апокалиптични и манихейски изрази. Резултатът е пълно демонизиране на Запада като животинска цивилизация, която трябва да бъде унищожена, за да може ислямът да оцелее и триумфира
така, както постановява шариатът.
Наистина, това тълкувание преобръща основните, утвърдени с времето ислямски норми, които подтикват вярващите да приемат и да се подчиняват на
своите управници дори и когато последните са несправедливи, защото дори и несправедливото управление е за предпочитане пред смъртоносното насилие и анархия (фитна) в ума. Този принцип е особено
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здраво вкопан в сунитската политическа практика,
която не дава на мюсюлманите право да се бунтуват срещу мюсюлмански управител и ги наставлява
да се подчиняват .
В резултат радикалният ислям много повече наподобява едно насилствено революционно движение,
отколкото движение за религиозно съживление. Въпреки това, интелектуалните бащи на радикалния ислям успяват да го представят като движение, което
произтича от традиционните закони на Корана и шариата, като така му осигуряват много добро приемане от страна на мюсюлманските маси.
Ясното противопоставяне на вярващите срещу
друговерците е фундаментално поучение на мюсюлманската вяра и нещо, което всеки мюсюлманин интуитивно разбира.
Радикалният ислям е враг на демокрацията, враг
на традиционния ислям.
Точно както шариатът в историята е използван
от множество мюсюлмански владетели, за да оправдае техните политики, радикалният ислям използва днес шариата, за да легитимира своите политически цели. Придържайки се горещо към него, съвременните радикални ислямисти са си спечелили преданата подкрепа на улема, чиито институционални и
икономически интереси винаги са се дължали на техните претенции, че са единствените законни тълкуватели и защитници на шариата. Резултатът от това
е един истински съюз между ислямистите и ортодоксалните улема в мюсюлманския свят.
Това е ключов фактор за растежа и популярността на ислямизма в последните години, който анализаторите, опитващи се да обяснят развитието на радикалния ислям, не разбират и пренебрегват. Основната причина за неуспеха на техния анализ е безкритичното им приемане на мюсюлманските твърдения, че за разлика от християнството или юдаизма, ислямът няма установена „църковна“ институция и следователно възгледите на техните духовници и богослови не биха могли и не представляват
мюсюлманската религия като такава.
Друг исторически аспект от исляма, който се използва от съвременните ислямисти, е митът за ислямския „златен век“. Не успявайки да открият нещо в историята на ислямското общество от последните няколко века, на което си заслужава да се подражава, радикалните ислямисти са съставили една
измислица за идеалното мюсюлманско общество, което уж съществувало под управлението на Мохамед
и четиримата управници след него, познати като „четиримата праведни халифи“. На това твърдение липсват исторически доказателства.
Истина е, че мюсюлманската империя се е разширила значително през управлението на наследниците на Мохамед, но този период дори ни най-малко
не наподобява на идеално общество нито в политическо, нито в икономическо отношение. Всъщност,
голяма част от този период е белязана с кръвопро-

лития, насилие, масово отстъпничество от исляма,
непотизъм, корупция и яростни борби за власт, които водят до убийствата на трима от четиримата рашидуни.
Тази радикална ислямистка теория или идеология не съществува до средата на XX век, тя е съвсем модерна доктрина. Тя е създадена от най-големите философи на ислямизма, идеолозите на ислямизма, най-вече двама души: Абул Ала Маудуди от
Пакистан и Саийд Кутуб, който наистина е така да
се каже светецът, патрон на ислямистите на Мюсюлманското братство. Голяма част от тази доктрина, за която си говорим в момента, е създадена и
фактически се проповядва от Мюсюлманското братство в Египет. Така че от гледна точка на съвременните събития много важно е да се види дали това Мюсюлманско братство, което в момента съществува в Египет, продължава да разделя тези идеологически позиции. Те са три позиции: Саийд Кутуб в
частност, както и Маудуди, ги описват в доста големи детайли.
Така че е интересно да се разбере точно накъде
върви тази идеология и както казахме, това е много
по-важно, отколкото нашата фиксация върху тероризма. Тероризмът е само част от доктрината на
радикалния ислям, която според нас като цяло е много по-опасна.
В последните години радикалните ислямисти се
спират на идеята за халифат като мобилизиращ фактор и я превръщат в ключова цел на своята екстремистка идеология. Колкото и утопична да е идеята
за световна ислямска държава, управлявана от шариата, в която държавата и религията да бъдат съединени (дин уа даула), тя се е превърнала в могъщ
мотивиращ символ на движението за радикален ислям и трябва да се оцени като един от основните
стълбове на ислямистката идеология днес. Поне на
теория, тази идея осигурява религиозна легитимация на използването на сила при насилствената ислямизация в държавите, където преобладават мюсюлманите, като Пакистан, Судан и северните щати
на Нигерия.
Разделение има по отношение на наказанието за
отстъпниците. Шариатът недвусмислено заявява, че
наказанието за отстъпниците е смърт без нужда от
процес, докато Коранът просто предписва сто удара
с камшик.
Несъмнено насилствената и безкомпромисна
същност на шариата е основната причина, поради
която съвременните ислямски екстремисти са го издигнали като най-важна и основна доктрина на своята идеология и първата цел на тяхното движение е
цялостното изпълнение на този закон.
Привидната лоялност към доктрината на шариата също така дава на радикалния ислям религиозна
легитимация, тъй като шариатът, макар и рядко практикуван, е запазил своят символизъм като Божий закон за повечето вярващи мюсюлмани. Нещо повече
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– мюсюлманското духовенство (улема) е прокламирало шариата и е гледало на него като неизменна и
неделима доктрина, която не може да бъде нито поставяна под никакво съмнение, нито реформирана, а
вярващите изцяло трябва да я следват. Така нежеланието на вярващия да оспори дори и най-нетолерантните и реакционни наставления на шариата и ислямистите, които ги прокламират, от страх да не бъде обвинен в отстъпничество, спомага за развитието на ислямския екстремизъм. Това също така обяснява защо никакви усилия за реформиране на шариата не са успели и защо една реакционна, средновековна доктрина, която няма почти никакво отношение към съвременната реалност, продължава да се
радва на подкрепа дори сред най-умерените мюсюлмани.
Терминът „фундаментализъм“ е употребен за
първи път в началото на ХХ в. от американски протестантски свещеници, които се борят за утвърждаване на християнската вяра и дават абсолютистко и
буквалистично определение на религиозните убеждения. Фундаментализмът означава усилие да бъдат пречистени или преобразувани вярванията и религиозните практики в съгласие с изначалните основи (фундаменти) на вярата. Думата „фундаментализъм“ се обвързва с общоприети критерии, иманентно присъщи на обективната му идентификация. Фундаментализмът в днешно време предполага ориентация към света, която е антиинтелектуална, арогантна и нетолерантна. Той същевременно е съзнателен отказ да се правят компромиси, да се допуска
приспособяване и да се приемат нови тълкувания на
основните текстове и на източниците по вероучение.
В ислямски контекст терминът обикновено се свързва с движенията за ислямско възраждане. Съвременните фундаменталистки движения отказват да
признаят западните подходи и отстояват всестранната и фактическа природа на ислямското послание.
Религиозният фундаментализъм най-често се
отъждествява предимно с политически екстремизъм. Това е особено характерно в началото на ХХІ
век. Този подход се налага от критиците на фундаментализма в САЩ. По този начин се изоставя „вътревидовия конфликт“ между различните секти и разклонения в лоното на една конфесиална общност. Забравя се, че и днес този конфликт между сунити и
шиити (алевити) в много страни се превърна в сериозно предизвикателство за сигурността в света.
Явлението „фундаментализъм“ възниква при определени исторически условия. Навсякъде по света, където хората се сблъскват с духовни кризи,
застрашаващи тяхната идентичност и култура, възникват религиозни движения, които се стремят към
социална трансформация на цялото общество. Съвременните фундаменталисти намират почва при съчетаване на дълбока криза на отчуждение и поява
на харизматични профетични личности, които преформулират религиозните традиции в съответствие
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с модерния контекст. Подобно съчетаване катализира възникването на нов тип религиозно движение – фундаментализъм – и на внушителни сили,
„развързани“ от него. Фундаментализмът съперничи на секуларизма за доминиране в обществото и
културата, като цели да ги преобрази според своите доктрини.
Различният подход към фундаментализма е мотивиран от противоречиви политически, идеологически, културни интереси, както и от историческите
форми на традиционализма и радикализма.
Ислямски академици твърдят, че всички истински мюсюлмани вярват, че Коранът – свещеният
текст на исляма – е непосредственото Божие слово,
т.е. всички те са отдадени на доктрината за непогрешимост.
Сегашните притеснения на повечето мюсюлмански „фундаменталисти“ са свързани с премахването на правителства, набедени за порочни или прекалено прозападни, както и със заместването на внесени от Запада закони с характерния за исляма шариат, извлечен от Корана и сунната (традицията) на
пророка Мохамед.
Основен фактор е ислямската традиция. Тя има
значение на натрупана съвкупност от тълкувания, закони и практики, развити през вековете от улама –
класата на „мъдрите мъже“, които представляват
професионални религиозни учени или духовници.
Семантичното поле на думата „фундаментализъм“ днес се отклонява почти на границата – в него
се включват екстремизъм, сектарианизъм.
Напливът на фундаменталистки движения или
движения на религиозно Възраждане, на който ставаме свидетели в много части на света, е отговор
на глобализацията или по-конкретно – притеснението от мисълта, че съществуват други начини на живот, различни от тези, определени от версията на божеството на определена група.
Борбата срещу фундаментализма се затруднява
и от липсата на общоприети представи и оценки на
това явление. Докато някои експерти смятат фундаментализма за несъвместим с демокрацията, други
осъзнават, че религиозните движения разполагат с
определението, че фундаментализмът е широк и гъвкав спектър от подходи и че много фундаменталисти одобряват демократичния избор.
Сред ислямистите се води спор дали демокрацията е съвместима с исляма. Някои смятат, че ислямската система е уникална и няма връзка със съвременната западна реалност. Други твърдят, че ислямът е истинска и автентична демокрация, докато
трети адаптират демокрацията към ислямските концепти и акцентират върху плурализма и човешките
права. Умерените ислямисти в действителност са
по-демократично настроени, отколкото светските националистични режими в мюсюлманските държави.
Повечето от тях описват възможни ислямски модели на управление, удивително сходни със съвремен-
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ните западни демократични системи и разпределението на властите на законодателна, съдебна и изпълнителна.
В идеологическо, политическо и социално отношение фундаменталистките групировки значително
се различават помежду си. Например, в лоното на
исляма съществуват многобройни подразделения, които проповядват различни принципи и ценности.
Фундаментализмът не е безопасно заболяване на
духа. При определени условия той се превръща в
демонична сила, която заплашва по-нататъшното
оцеляване и развитие на един велик идеал. Заедно с
това фундаментализмът придобива широки мащаби
и неговите метастази обхващат обществения живот,
когато полярните сили в обществото са изравнени,
противоречията – също, в резултат на неспособността на старите ценности да подхранват с нови импулси напредъка, а новите ценности не са изкристализирали както по отношение на собствените си иманентни стойности, така и спрямо готовността на общественото съзнание да ги приеме и превърне в свое
съдържание.
Фундаментализмът като неизбежен свой резултат довежда общественото съзнание до склонност
към себеунищожение. От друга страна, догматизираното съзнание не може да поеме отговорност нито за миналото, нито за собственото си бъдеще, защото то се опира на страха, демагогията, условността, самоунищожението, а не на убеждението и на една
трайна позиция, изградена чрез собствено осмисляне на идеята за бъдещето.
В наши дни с фундаментализъм се свързва предимно с исляма. Основната идеологема на ислямските фундаменталисти е, че:
мюсюлманите трябва да се върнат към
исляма във вида, който е проповядвал Мохамед;
целият живот на правоверния мюсюлманин трябва да бъде посветен на укрепването и разпространението на исляма, за да
се върнат блудните синове в лоното му;
с друговерците и еретиците трябва да се
води свещена война – Джихад.
Особеност на съвремения фундаментализъм са
добрите връзки между отделните терористични и
фундаменталистки организации. Това е така, защото, от една страна, те споделят общи идеи, а от друга, те имат общи врагове. Ислямският фундаментализъм, придружен често с тероризъм, представлява
най-вече различни радикални ислямски организации,
насочени към налагането на исляма като държавна
политика в отделните страни и региони.
Необходимо е да се приеме политическият, но
да се тушира радикалният ислямизъм. Принципите
на мюсюлманската умма трябва да се интегрират
прогресивно в международната правна система с уважение към правата на човека и плуралистичната демокрация. Ако в името на правото на самоуправле-

ние на народите диалогът с политическия ислям е
необходим, то всякакви преговори с активисткия ислямизъм са изключени. Ислямският тероризъм
трябва да бъде победен със средствата на правовата държава. Най-добрият начин за неутрализирането му е отпорът, както и да му се попречи да се
появи отново след това. На ислямските народи е необходимо да се даде бъдеще без мизерия, неграмотност и корупция, тъй като това е почвата за развитие на терористичните групи.
Анализирайки предизвикателствата, които тероризмът поставя пред съвременното общество, трябва ясно да си дадем сметка може ли понятието „война“ да бъде употребено по отношение на противодействието на тероризма в класическия му смисъл?
Може ли на формиращите културни, икономически,
идеологически и политически фактори да бъдат противопоставени военни сили? Можем ли да приложим
философията за „джихад“ при формиране на единно
разбиране за съдържанието на иначе решително заявяваната готовност за действие и често употребявана фраза „война с тероризма“? Новите ракурси и
гледни точки спрямо класическото понятие „война“,
сблъсъкът/синергизмът между симетрията и асиметрията при терористичните заплахи могат да доведат до по-ясни и практико-приложни дефиниции за
хибридност и хибридни заплахи. Това ще позволи
предприемането на съгласувани и комплексни проактивни действия от системата за сигурност, защото не можеш да нападнеш тероризма, като му обявиш класическа война.
Литература
1 https://bg.wikipedia.org
2. http://www.faktor.bg/novini/balgariya/14737otplatata-na-ekstremizma.html

ІІ. „Ислямска държава“ – генезис
и развитие
„Ислямска държава“ (ИД) е непризната държава и сунитска терористична групировка, обхващаща
територии в Североизточна Сирия, Западен и Северен Ирак, части от Либия и североизточна Нигерия. Ислямска държава претендира върху целите
територии на четирите страни, както и върху тези
на Палестина, Ливан, Израел, Йордания, Кипър и
части от Турция (Хатай). Възходът на въоръжената организация, която през юни 2014 г. приема името „Ислямска държава“, е бърз и доскоро в голяма
степен незабелязан. Ислямска държава представлява нов тип заплаха и поставя различни предизвикателства към регионалната и международна сигурност. Организацията притежава собствени уникални характеристики и не може да бъде причислена към познатите радикални ислямистки групировки, нито пък да бъде представена просто като
„следващата фаза“ в „еволюцията“ на тероризма.
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Зад формирането и изграждането на тази групировка
стоят много въпроси, които в близко бъдеще няма
да получат еднозначен отговор. Но въпреки това, в
момента не може да се отрече, че ИД съществува
и просперира. Нейното създаване поставя редица
въпроси пред изследователите, чиито отговор би
ни помогнал да вникнем, доколкото е възможно, в
същността на тази организация и да получим попълна представа за нея. Какво представлява в действителност ИД? Дали е „държава“ или е терористична група? Дали е организирана престъпна групировка, прикриваща се под наметалото на радикалния ислям? Дали е временно явление, което ще
изгуби своя смисъл, или трайно установила се заплаха, която тепърва ще се развива?
ИД, позната още под имената Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ) или Даеш, се управлява според фундаменталистко разбиране на Шариата. Забранени са алкохолът, пушенето на цигари или
шиша (наргиле), музиката и снимките на хора на обществени места. Жените са принудени да носят пълен никаб. Значителна част от бойците на ИД не са
нито сирийци, нито иракчани. В нейните редици се
бият джихадисти от цял свят, по неофициална информация чужденците са над 22 000 души от 100
страни. Те налагат контрол над завладените територии чрез репресии и издевателства като бичуване,
разпъване на кръст, показни екзекуции и масови
обезглавявания, включително на деца. ИД използва
оръжия от разнообразни източници, вкл. пленени противотанкови ракети от Свободната сирийска армия
и американско стрелково оръжие от Ирак.
„Ислямска държава“ разрушава древните градове, които са под неин контрол. Групировката премахва символите на политеизма в тях и разпространява монотеизма. Идеологията £ се опира на създаването на ислямска държава в региона, но основно
се използва антишиитска риторика. Несправедливостта поражда екстремизъм и жестоко отмъщение. Дори и сунитите да не участват пряко в ИД, то групата
среща симпатиите им, защото яростно говори за съпротива срещу хегемонията на Иран в региона и възстановяване на власт за сунитите в Сирия и Ирак.
Даеш е създадена на територията на Ирак под
името „Ал-Кайда в Ирак“ от Абу Муса Ал-Заркауи,
покойния вече бивш боец в Афганистан от йордански произход. През 2006 г. се присъединява официално към централата Ал-Кайда на тогавашния лидер Осама бин Ладен. Поради лични противоречия
и ред различия между лидерите Абу Бакр ал-Багдади и Айман ал-Зауахири се стига до окончателно разцепление между двете групировки. Освен личните
причини, изповядвани от двете групировки, причина
за разцепването са и различията в стратегиите, изповядвани от тях. И двете страни се идентифицират
с джихадисткото крило на сунитски клон, наречен
„салафизъм“.
ИД се е посветила на прочистването на света,
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избивайки огромно количество хора. Липсата на
обективна информация за това какво се случва на
територията £ прави невъзможно да се разбере в
каква степен кланетата са разпространена практика, но по неофициална информация на обществена
медия, съществуваща в региона, единични екзекуции се извършват непрекъснато, а масови – през няколко седмици. Най-честите жертви са мюсюлманите „неверници“. Освен това се оказва, че онези
християни, които не се противопоставят на новото
правителство, не подлежат на екзекуция. ИД им дава право да живеят, след като осъзнаят, че трябва
да се подчиняват и да си плащат специален за тях
данък, познат като „джизия“. Тук практиката не противоречи на Корана.
Мнозина отказват да повярват, че тази група е
толкова силно религиозна, колкото претендира, че е
толкова „апокалиптична“, колкото се опитва да покаже чрез действията и изявленията си. Векове ни
делят от религиозните войни в Европа. Отдавна спря
избиването на огромни маси хора заради теологични спорове. Това обяснява скептицизма и отрицанието, с които западният свят реагира на практиките и
теологичната доктрина на „Ислямска държава“. И
този скептицизъм е разбираем. В миналото Западът, който и сега обвинява мюсюлманите, че сляпо
следват древните писания, заслужено е укоряван от
мюсюлманските учени, изтъква се, че да наричаш
мюсюлманите „изостанали“, е чисто и просто начин
да ги унижиш. Учените приканват да се обърне внимание на условията, в които, в крайна сметка, тази
идеология се е зародила: лошо управление, нестабилни социални отношения, чувство на унижение, изпитвано заради усещането, че земята им е ценна
единствено заради нефтените си залежи. Без да се
отчетат тези фактори, нито едно обяснение за появата и възхода на „Ислямска държава“ няма да е
достатъчно изчерпателно. В същото време, ако се
фокусираме само върху тези фактори, изключвайки
идеологията, ще попаднем в капана на едно друго
западно предубеждение, че както религията няма
особено значение във Вашингтон или в Берлин, така
би трябвало да е в Рака или в Мосул. Но когато маскиран екзекутор изрича „Аллах Акбар“, докато обезглавява неверник, това би трябвало да означава, че
той все пак извършва това деяние по религиозни причини.
Йерархията в „Ислямска държава“ е пропита с
религиозна енергия. Цитирането на Корана е повсеместно. Дори най-обикновените бойци – пехотинците, непрекъснато рецитират части от нея. Това, което изумява, е не само буквалността, но и цялата сериозност, с която се четат тези текстове.
По отношение на теологичното си учение
„Ислямска държава“ проявява завидна енергия. Бойците й олицетворяват завръщането към ранния ислям и автентичното възстановяване на правилата му
за воюване. Лидерите £ се надпреварват кой по-рев-
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ностно да подражава на Мохамед, възраждайки традиции, които стотици години са били в забвение. Те
вярват, че са въвлечени в битка, която е много поголяма и едва ли не битка на пълно унищожение;
сигурни са, че ще получат помощ и утешение свише, ако останат верни на учението на Пророка. Това
поведение включва ред практики, които съвременните мюсюлмани не са склонни да приемат като важна част от свещените текстове. Наблюдаваме не
само усърдие, но и маниакална сериозност, които не
са присъщи на мюсюлманите като цяло. Идеологическите инструменти могат и да убедят някои хора,
че посланията на „Ислямска държава“ са лъжливи
и че ужасите, които тя твори, могат да бъдат предотвратени с военни средства. Всъщност, само военните действия биха имали някакъв ефект поради
крайната невъзприемчивост на ИД към каквито и
да било убедителни доводи.
Амбициите на тази организация, както и стратегическите £ планове, се разбират още през 2011
г. от нейни изявления в социалните мрежи, когато
тя е просто една от многото терористични организации в Сирия и Ирак и все още не е извършила
масови зверства. Абу Мохамед ад Аднани – говорител на ИД, тогава казва на последователите £,
че неговата цел е възраждане на ислямския халифат. През април 2013 г. Аднани обявява, че движението му е готово да промени света по правилата
на пророческите указания на халифата. През август 2013 г. той казва, че целта е създаването на
такава ислямска държава, която не признава граници, както е според учението на Пророка. По същото време, същата тази група завзема сирийския
град Рака с население от около 500 000 души и започна да набира значителен брой чуждестранни бойци, запленени от призивите £.
Една от целите на ИД е Америка да бъде привлечена във войната. Най-големият привърженик на
идеята за американско нахлуване е самата „Ислямска държава“. Провокативното видео, в което екзекутор с черна качулка на главата се обръща към президента Обама по име, е с ясната цел Америка да
бъде въвлечена във войната. Включването на САЩ
ще бъде колосална победа на пропагандата с въздействие върху джихадистите по цял свят. И независимо от това, дали са давали или не клетва за вярност на халифа, всички мюсюлмани ще повярват, че
Съединените щати имат намерение да участват в
съвременен кръстоносен поход за унищожаването
им. Едно американско настъпление и окупация само
ще потвърди тези подозрения и набирането на новобранци най-вероятно ще продължи много по-успешно. Новобранци, родом от Франция, Великобритания, Белгия, Германия, Холандия, Австралия, Индонезия, Съединените щати и от много други места,
пристигат и са готови да се бият и умрат. В един от
малкото не кървави видеоматериали се вижда как
група джихадисти горят своите френски, британски

и австралийски паспорти. Това би било изключително ексцентрична постъпка, ако те имат намерение
да се върнат обратно.
Всички ислямистки групировки, партии, отряди и
формирования имат обща идеология и искат да се
установи ислямски държава, т.е. държава, която да
се управлява по законите на Корана и шариата. Има
много различия обаче, като например, как ще се постигне – мирно или насилствено, как ще се отнасят
към другите религиозни общности, дали джихадът е
само на своя територия или е нападателен и води до
глобална ислямска държава и т.н. Целта е създаване на държава, управлявана по нормите на исляма
(шариата), но стратегиите, по които може да се постигне целта, са напълно противоположни – от пълното откъсване от реалния живот и благочестие, което
някой ден без борба да завърши със създаването на
ислямска държава, до суровите джихадисти, за които джихадът вече се превръща в цел.
Безспорно е, че светските възгледи и умереният
ислям губят своите позиции в Близкия изток, което
обяснява успехите и възхода на радикалния ислям.Успехите на ИДИЛ днес наистина са удивителни – днес въоръжената групировка управлява големи територии от Северен и Западен Ирак и Източна
Сирия. ИДИЛ измества Ал-Кайда като най-силната
и ефективна екстремистка джихадистка групировка
в света. Това не би могло да стане без благосклонността на шестте милиона сунити в региона и тяхното отчаяние от шиитското управление през последните години.
Различните въоръжени групировки в Сирия имат
стратегически различия, които понякога ожесточено пренасят в сраженията помежду си. Но те нямат идеологически различия – всички те искат ислямска държава. Макар че имат различия относно
най-подходящия път към създаването на ислямска
държава, халифатът остава споделена цел за всички джихадисти. Всички стъпки в тази посока биха
били огромна идеологическа победа и стимул за
привличане на нови привърженици в полза на ислямската държава. При все това, ИД няма скоро
да изчезне и нещата там могат да се развият по
най-лош начин. Ако „Ислямска държава“ си спечели предаността на Ал Кайда и с един замах затвърди единството си, пред нас ще се изправи такъв страшен враг, какъвто никога досега не сме
виждали.
Както беше споменато, основната цел на групировката е да установи „халифат“, който да управлява целия мюсюлмански свят, начело с един лидер и
подчинен на ислямския закон – шариата. Разликата
с другите бунтовнически групировки е, че ИД завзема територии, които има намерение да управлява.
За целта е изработена бюрократична система, която в много отношения напомня тази на съвременната държава.
Лидерът или „халифът“ доскоро беше Ибрахим
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Ауад Ибрахим Али ал Бадри ал Самарай, по-известен като Абу Бакр ал Багдади, които е ранен в резултат на американски въздушен удар и в резултат
на това умира. Той е човекът, стоял дълго време на
върха на система от консултативни съвети и административни отдели, които се повтарят на регионално и местно равнище. Те отговарят за широк кръг от
функции и услуги, които включват сигурност и разузнаване, финанси, медии, здравеопазване, както и
семейни или правни спорове. Следващият „халиф“
на „Ислямска държава“ е Абдуррахман Мустафа
Ал- Шейхлар, който също е убит при въздушни удари от водената от САЩ коалиция в Ирак. Това се
случва в северната част на страната, съобщава иракското министерство на отбраната. Бившият иракски
учител, известен сред джихадистите под името Абу
Алаа ал Афри, се е намирал в джамията Тал Афар,
която е била обект на нападението от страна на коалицията. През това време той е бил на среща с други висшестоящи бойци, които също са убити при нападението. Ал Афри е избран за временен лидер на
джихадистката групировка след смъртта на идеолога на „Ислямска държава“ и неин лидер Абу Бакр
ал-Багдади. Абу Алаа ал Афри е по професия учител по физика, изучавал е богословие и е бил шофьор на автобус, преди да се влее в редиците на джихадистите. Роден е в ираксия град Тал-Афар. Още
пред 90-те години на миналия век той става първият
проповедник на такфиристка и джихадистка идеология в Тал-Афар. През 2004 г. бяга от родния си
град, преследван от американските окупационни
власти и се присъединява към „Ал Кайда“. Бил е
заловен от американците, но в последствие освободен.
Плановете за бързия успех на ИД са подробно
описани в книгите на Хаджи Бакр, който според мнозина е „архитектът на групировката“. Там той е изложил подробна стратегия за превземането и управлението на градовете, която разчита предимно
на подслушване и шпионаж и разчита на опита на
група бивши представители на иракското разузнаване. Хаджи Бакр е убит в Северна Сирия през януари 2014 г., няколко месеца преди изненадващата
експанзия на групировката. Структурата на ИД, както и имената на някои от заемащите отговорни позиции, се появяват в някои изтекли или иззети документи.
Сериозен принос по темата представлява разследването на Шпигел „Стратегът на терора“/The Terror
Strategist: Secret Files Reveal the Structure of Islamic
State by Christoph Reuter [1]. Това е един от най-забележителните журналистически материали по темата „Ислямска държава“ от самата поява на терористичната организация. Тексът на журналиста
Кристофър Ройтер, публикуван от „Дер Шпигел“ на
18 април 2015 г., е плод на над едногодишно разследване, проведено от екип на списанието в Сирия и
Ирак. Материалът е базиран на голям обем доку-
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менти на висшето ръководство на Ислямска държава в Сирия и Леванта (ИДИЛ).
От всички документи и източници, които ще бъдат разгледани подробно, се оказва, че ИД се управлява от един лидер и четири съвета. Схемата е
следната: най-отгоре е лидерът, а под него са четирите съвета – шариат, т.е. религиозен съвет, Шура,
т.е. консултативен съвет, военен съвет и съвет по
сигурността.
В настоящия анализ е използван журналистическия материал на Кристофър Ройтер, публикуван от
„Дер Шпигел“, тъй като когато говорим за анализ на
документи, на тази медия определено може да се
вярва – тя разполага с екип от 70 души, занимаващи
се с обработка на документи и проверка на фактите
в тях.
Зад стратегията на групировката ИД се крият
Самир Абд Мухаммад ал-Хлифауи или гореспоменатият Хаджи Бакр – бивш полковник от разузнаването на отбранителните военновъздушни сили на
Саддам Хюсеин. Той е описван още като хладнокръвен и прагматичен стратег с остър ум и жестоки
похвати, един от създателите на предшественика на
ИДИЛ – Ислямска държава в Ирак, създадена след
американската инвазия там. Организацията функционира на базата на комбинация от радикалните виждания на джихадистите и прагматичните и жестоки
тоталитарни похвати на бившите генерали на Саддам. От документите, които „Шпигел“ притежава,
става ясно, че именно Хаджи Бакр, убит от сирийски бунтовници през 2014 г., назначава тогавашния
лидер на ИД Абу Бакр ал Багдади начело за лице на
групата през 2010 г. Бившият генерал е и човекът,
който съзира възможност за разгръщане на проекта
ИД и в Сирия, когато страната изпада в хаос и анархия през 2011 г.
Умирайки, архитектът на „Ислямска държава“
оставя след себе си нещо, което е смятал да пази в
строга конфиденциалност – планът за развитието
на организацията. Документът съдържа собственоръчно написани организационни схеми, списъци
и програми, които описват как една страна може
да бъде постепенно покорена. Разкрива се една
многопластова структура и директиви за действие,
някои вече изпитани, а други наскоро разработени
за анархичната ситуация в държаните от бунтовници територии на Сирия. В известен смисъл документите представляват оперативната програма на
най-успешната терористична армия в наши дни. Документите на Хаджи Бакр дават възможност да се
извлекат изводи относно начина, по който ръководството на ИД се организира, и ролята на бившите
длъжностни лица от правителството на Саддам Хюсеин в него. Преди всичко обаче те показват как е
бил планиран превратът в Северна Сирия, който прави последвалото настъпление на групировката в
Ирак възможно.
Хаджи Бакр очертава структурата на „Ислям-
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ска държава“ чак до местно ниво, съставяйки списъци за постепенното проникване в селата и определяйки кой кого трябва да следи. Той всъщност създава план за настъпление, който представлява изключително прецизен технически план за Разузнавателното управление на ИД – халифат, ръководен
от организация, приличаща на прословутата Щази
(вътрешното разузнаване на Източна Германия).
Планът се реализира с изумителна точност. Той винаги започва по един и същ начин: групировката набира последователи под предлог за откриване на „дауа“ – ислямски мисионерски център. От тези, които
идват, за да слушат лекции и да посещават курсове
относно мюсюлманския живот, един или двама мъже биват избирани и инструктирани да шпионират
тяхното село и да съберат широк спектър от информация. За тази цел Хаджи Бакр изготвял следните
задачи:
списък на влиятелни семейства;
посочване на почитаните хора в тези семейства;
източници на техните доходи;
списък с имената и размерите на (бунтовническите) бригади в селото;
научаване на имената на лидерите, които
контролирали бригадите и политическата
им ориентация;
посочване на техните незаконни дейности
(съгласно законите на Шариата), които може да се използват, за да се изнудват при
необходимост.
Шпионите са инструктирани да обръщат внимание на подробности: като това дали някой е престъпник или хомосексуалист, или дали участва в някоя тайна афера, за да се използва като средство за
изнудване по-късно. Назначават се най-умните от
тях като шейхове на шариата. Обучавани са за известно време и след това са връщани. Някои от тях
са избирани във всеки град за съпрузи на дъщерите
на най-влиятелните семейства, за да се гарантира
проникване в тези семейства без тяхно знание. Агентите трябва да разберат колкото се може повече за
градовете, които предстоят да бъдат нападнати: кой
живее там, кой има власт, кои семейства са религиозни, към коя ислямска школа принадлежат, колко
джамии има, кой е имамът, колко жени и деца имал и
на колко години са те. Други детайли включват същността на проповедите на имама, дали е по-отворен
към суфизма или мистичният вариант на исляма, дали застава на страната на опозицията или на режима
и каква е позицията му относно джихада. Бакр също
иска отговори на въпроси като: Дали имамът има
заплата? Ако е така, кой му я плаща? Кой го назначава? И накрая: Колко хора в селото са привърженици на демокрацията? Агентите трябва да бъдат изпратени и да следят и за най-малките пропуски, за
дългогодишните вражди в дълбоките слоеве на обществото – с една дума, всякаква информация, коя-

то би могла да се използва, за да се раздели и подчини местното население. Информаторите включват също така бивши разузнавачи, както и опоненти
на режима, които имат спорове с някоя от бунтовническите групи. Има и млади мъже и юноши, на които са необходими пари или за които работата е вълнуваща. Повечето от информаторите в списъка на
Бакр са около 20-годишни, но има дори и младежи
на 16 или 17 години.
Плановете включват също и области като финанси, училища, детски градини, медии и транспорт.
Но има една основна тема, която е щателно адресирана в организационните схеми и списъците с отговорностите и изискванията за докладване: наблюдение, шпионаж, убийство и отвличане.
За всеки местен съвет Бакр планирал емир или
командир, който да отговаря за убийствата, отвличанията, снайперистите, комуникацията и криптирането, както и емир, който да контролира останалите
емири, в случай, че те не се справят с работата си.
Ядрото на тази държава трябва да бъдат отделните
клетки, както и командните структури, създадени да
всяват страх. От самото начало планът включва и
разузнавателни служби, които да работят паралелно, дори и на провинциално ниво. Целта е да държи
под око останалите.
Шариатът, съдилищата, предписаното благочестие – всичко това има една единствена цел: наблюдение и контрол.
Всъщност нещата далеч не са толкова сложни.
Бакр просто модифицира наученото през годините:
действащата по времето на Саддам Хюсеин всеобхватна система за сигурност, в която никой, дори
и генералите от разузнавателните служби, не може
да бъде сигурен, че не е следен.
В документите на Бакр не се споменава за пророчества, свързани с основаването на „Ислямска
държава“ като „ръкоположена“ от Бога. Има една
проста причина – той не вярва, че фанатичните религиозни убеждения са достатъчни за постигането
на победа. Но е вярвал, че с вярата на другите може да се злоупотребява.
През 2010 г. Бакр и малка група от бивши офицери от иракските разузнавателни служби назначават
Абу Бакр ал Багдади за емир и по-късно за „халиф“
– официалния лидер на ислямската държава. Причината е надеждата, че Багдади като образован духовник ще успее да придаде религиозен образ на групировката. Той е описван като високо интелигентен,
непоколебим и с отлична логическа мисъл.
Различните теории за бързото нарастване на ИД
варират в зависимост от това кой е авторът на теорията. Експерти по тероризма са на мнение, че
„Ислямска държава“ е клон на Ал Кайда. Криминалистите гледат на групировката като на холдингова
компания, държана от мафията с цел максимизиране на печалба.
Разширяването на ИД започва толкова незабе-
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лежимо, че след време много сирийци трябва да се
замислят за момент, преди да кажат кога точно джихадистите са се появили между тях. Мисионерски
офиси, които биват откривани в много градове в северната част на Сирия през пролетта на 2013 г., изглеждат невинно в сравнение с онези, които ислямски благотворителни организации отварят по света.
В началото начинът на действие на ИД е разширяване, без да се рискува открита съпротива, като се
отвличат и убиват „враждебни лица“ и се отрича всякакво участие в тези престъпни дейности. Бойците
първоначално също остават незабележими. Бакр и
основната група не ги докарват от Ирак, което би
имало смисъл. В действителност, изрично е забранено на иракските бойци да пътуват към Сирия. Също така, те решават да не наемат много сирийци.
Лидерите на ИД избират най-сложния вариант: решават да съберат на едно място чуждестранните
радикали, пристигнали в региона през лятото на 2012
г. Студенти от Саудитска Арабия, работници от Тунис и отпаднали от училищата деца от Европа, без
военен опит, формират армия. Тя е командвана в Сирия от иракчани. Военни лагери се създават на няколко места още в края на 2012 г. Никой не знае към
кои групи принадлежат. Лагерите са строго организирани и мъжете там идват от много страни и не
говорят пред журналисти. Малко от тях са от Ирак.
Новодошлите получават два месеца обучение и биват подложени на жестока дисциплина, за да бъдат
безусловно покорни на централното командване.
Организацията остава незабележима и има още едно предимство: макар и хаотични в началото, тези
сили се очертават като абсолютно лоялни. Чужденците не познават никой извън кръга от бойни другари и нямат причина да показват милост, като могат
да бъдат използвани бързо на различни места. През
есента на 2013 г. ИД преброяват 2650 чуждестранни
бойци само в провинция Алепо. Тунизийците представляват една трета от общия брой, следвани от
саудитците, турци, египтяни и в по-малък брой чеченци, европейци и индонезийци. ИД обаче увеличава влиянието си с един прост трик: мъжете винаги
се появяват с черни маски, които не само ги карат
да изглеждат ужасяващо, но така никой не може да
разбере точно колко са всъщност. Когато групи от
по 200 бойци се появяват на пет различни места едно след друго, това означава ли, че ИД има 1000
души? Или 500? Или просто малко повече от 200? В
допълнение, шпионите подсигуряват лидерите с информация за това къде населението е слабо или разделено, или къде има местен конфликт, позволяващ
на ИД да предложи защита, върху която по-късно да
се опре.
Съгласно плана на Хаджи Бакр, фазата на инфилтрация е последвана от премахването на всеки човек, който би могъл да бъде потенциален лидер или
противник. Постепенно системата за създаване на
страх започва да работи. Лидерството на ИД изграж-
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да мрежи от тайни сделки с различни бригади, които
се съгласяват, за да не бъдат обект на бъдещи атаки.
На 17 октомври 2013 г. в Ракка, след нейното завладяване, ИД кани на среща всички граждански лидери, духовници и адвокати. По това време някои
смятат, че е възможно да е жест на помирение. От
300-та души, които присъстват, само двама се изказват срещу преврата, отвличанията и убийствата,
извършени от ИД.
Единият от двамата е Муханнад Хабайебна, активист за граждански права и журналист, който е добре познат в града. Той е намерен пет дни по-късно
вързан и с огнестрелна рана в главата. Приятели получили анонимен имейл със снимка на тялото му.
Съобщението съдържало само едно изречение:
„Страдате ли за приятеля си сега?“ Няколко часа
по-късно около 20 от водещите членове на опозицията бягат в Турция. На революцията в Ракка е сложен край. Малко по-късно 14 от ръководителите на
най-големите кланове дават клетва за вярност към
Абу Бакр ал Багдади. Има дори филм за церемонията. Това са същите шейхове, които се заклеват в непоколебима лоялност към сирийския президент Башар Асад само две години по-рано.
До края на 2013 г. всичко върви по план за ИД
или най-малкото в съответствие с плана на Хаджи
Бакр. Халифатът се разширява от село на село, без
да се сблъсква с единна съпротива от страна на сирийските бунтовници. Всъщност бунтовниците изглеждат парализирани в лицето на зловещата власт
на ИД.
Но когато поддръжници на ИД брутално измъчват харесван бунтовнически лидер и лекар до смърт
през декември 2013 г., се случва нещо неочаквано.
В цялата страна сирийски бригади – както светски, така и части на радикалите от Фронт ал Нусра
– се обединяват, за да се сражават срещу „Ислямска държава“. Атакувайки навсякъде по едно и също време, те са в състояние да изземат предимството на ИД – възможността да използват единици там, където има най-спешна нужда.В рамките
на седмици ИД е изтласкана от големи райони в
Северна Сирия. Дори Ракка, столицата на ИД, почти пада, докато не пристигат 1300 бойци на ИД от
Ирак.
След смъртта на Хаджи Бакр „Държавата“ все
пак продължава да оперира и без своя създател.
След разкриването на стратегията на ИД се вижда
една изключително сложна система, свързана с инфилтрацията и наблюдението на всички групи, включително и собствените хора. От ИД искат да знаят
всичко, но в същото време групата иска да заблуждава околните за истинските си цели. Проблемът на
всички, които се опитват да дешифрират дейността
на ИД, е, че в ръководството на групировката почти
няма недоволство. Това свива броя на хората, които
могат да бъдат атакувани от разузнаването. Това
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намалява и „полезните“ за службите постове или разговори в социалните мрежи.
Другият проблем е доста разпространената
употреба на псевдоними и прякори. Според „Шпигел“ дори има паралелна командна структура, съставена от допълнителни командири и посредници.
Все още няма съгласие по въпроса, какво точно е
влиянието им и какви точно функции имат. Твърде
често на сцената се появяват имена, които създават впечатление, че са от върховете на структурата, но те се оказват само примамки и малко покъсно или изчезват, или са убити от своите. Найглавният проблем е, че не се знае кой е на средните и висши нива. Издигат се хора с ясната идея те
да бъдат лесно заменяеми. Подход, за който могат
да бъдат намерени достатъчно аналогии и в нашия „цивилизован“ свят.
Предполага се, че „Ислямска държава“ има за
2015 г. бюджет от над 2 млрд. долара. Ислямистите продават петрол и контрабандни стоки, търгуват с хора и органи, но получават и доста солидни
суми от арабския свят. Терористичната организация ИД не може да се оплаче от липса на попълнения. Млади мъже (а все по-често и млади жени) от
цял свят поемат по пътя на джихада. Едни го избират по религиозно убеждение, защото смятат, че
така помагат на „правоверните“, подложени на гонения. Други пък харесват приключението или просто изпитват наслада от насилието. Всички тези хора обаче получават и заплати: по 500-600 долара на
месец. Ако екстраполираме тази сума, ще стигнем
до огромно количество пари, които отиват само за
възнаграждения на обикновените бойци. Освен това обаче ИД развива собствени благотворителни
програми, с които подпомага сираци, вдовици и ранени. (За 2015 г. „Ислямска държава“ има бюджет
от около 2 млрд. долара според в. „Ал Араби ал
Джадийд“). Журналистите от вестника допускат дори, че парите може да са и повече. Но как ИД си
набавя тези средства? Допреди няколко месеца терористите изкарваха пари най-вече от продажбата
на петрол. Те контролират петролни залежи както в
Ирак, така и в Сирия, включително и много нефтодобивни съоръжения, незасегнати от бойните действия. Според сп. „Foreign Affairs“, до миналата есен
под контрола на ислямистите са били добивани
дневно по 44 хил. барела петрол в Сирия и по 4 хил.
барела в Ирак. Постепенно обаче международните сили начело със САЩ подложиха на все по-интензивен въздушен обстрел тези съоръжения, така
че петролният бизнес на терористите доста пострада. Но „Ислямска държава“ бързо се ориентира към нови източници на пари. Наблюдателите все
по-често говорят, че терористите получават сериозни суми от държави край Персийския залив. Засега преки доказателства няма, но очевидно има
немалко частни лица, които поради лични симпатии
към каузата дават много пари на екстремистите.

Други пък финансират „Ислямска държава“, водени от противоположни мотиви: целта им е терористите да не разширяват действията си в съседни
арабски държави. Защото на границата между Ирак
и Саудитска Арабия например вече имаше сблъсквания. Представители на кюрдското правителство
в Северен Ирак официално твърдят, че режими в
региона „се откупват“ с пари, понеже се страхуват
от агресията на ислямистите. Най-големите приходи на ИД идват обаче от различни престъпни дейности. Терористите въртят нелегална търговия с цигари, медикаменти и мобилни телефони, разпродават антични предмети, заграбени в Сирия и Ирак.
На „тезгяха“ им могат да се намерят дори задгранични паспорти. Те принадлежат на чуждестранните бойци на ИД, които ги продават за по няколко
хиляди долара веднага след пристигането си в Сирия или в Ирак. Тези млади хора извършват символичен жест, отказвайки се от досегашната си идентичност и в същото време подкрепят нелегалния
бизнес на „Ислямска държава“.
Терористите припечелват добре и от отвличания
и търговия с хора. Западните заложници на ИД имат
специален статут, за останалите си жертви обаче терористите се опитват да измъкнат каква да е сума
от роднините. Освен това те продават в робство отвлечени жени, най-вече язидки. Напоследък беше
разпространена информацията, че „Ислямска държава” се е активизирала и в продажбата на органи,
които са изключително търсена „стока“ от болниците по света. И накрая: ИД налага собствени данъци
и такси на населението в териториите, които контролира.
Ако се приеме, че ислямистката групировка
„Ислямска държава“ разполага с около 2 млрд. долара за своята „свещена война“, това означава, че
така тя може да си позволи да поддържа години наред платена армия от бойци.
Според някои от наблюдателите няма нито едно
налично доказателство за това, че правителството
на някоя държава е участвала в създаването или финансирането на ИД. Според други, основният източник на финансиране е от държавите в Персийския
залив и най-вече от Саудитска Арабия, но и от Катар, Кувейт и ОАЕ. Подкрепата на тези сунитски
държави за ИДИЛ се обяснява с желанието им да
бъде свален режимът на Башар Асад в Сирия. Три
четвърти от сирийското население е сунитско, но
страната се управлява от малцинството на алевитите, които са разклонение на шиитския ислям. Междувременно обаче, правителството на Саудитска
Арабия е осъзнало опасностите, произтичащи от
„Ислямска държава“. Саудитците вече представляват най-многочисления контингент сред чуждестранните бойци на ИД. Когато тези бойци се завърнат в
родината си, съществува опасност те да се обърнат
и срещу саудитския режим. Според него има основания да се смята, че финансовата подкрепа от Са-
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удитска Арабия е вече не толкова от страна на саудитското правителство, колкото от джоба на богати
саудитци.
Като втори по важност източник на финансиране
за ИД се посочват петролните находища в Северна
Сирия. ИД веднага разбира колко е важно да се овладеят тези находища. С камиони те пренасят нефта през границата с Турция и това е за тях важен
източник на средства. По американски оценки приходите достигат няколко милиона долара седмично.
„Ислямска държава“ е до голяма степен в състояние сама да си набавя средствата, от които се
нуждае. Джихадистите от ИД полагат големи усилия да създадат мрежа от свои разклонения в обществото, чрез която да си подсигурят траен приток на финансови средства. Пример за това са систематичните акции за рекет на пари в завладения
град Мосул. Засегнати са дребни търговци, но също и големи фирми, например строителни предприятия. Има дори слухове, че се изнудват и местни
представители на управляващите кръгове. Според
тях има признаци за това, че в областите под контрола на ИДИЛ терористите дори събират данъци
от населението – например в Рака, в Североизточна Сирия.
Най-значимият финансов „удар“ на ИД досега несъмнено е разграбването на Централната банка в
Мосул, което им носи 429 млн. долара. Разграбени
са били и други банки в града и останалите райони
под контрола на джихадистите, а това са много пари. С тях ИД би могла да заплаща на 60 000 бойци
по 600 долара месечно в продължение на цяла година.
„Ислямска държава“ движи мрежа за търговия
с органи на жени, държани като секс робини в контролираните от нея територии. Това е също една от
схемите на групировката за печалба на пари за финансиране на терористичните операции, констатира
доклад на Близкоизточния институт по журналистика (MEMRI – Middle East Media Research Institute).
От института твърдят, че само за 2015 г. в контролирани от ИД райони са открити гробове с тела на
жени, по които има следи от хирургични операции.
От тях липсвали бъбреци и други органи. За тази
престъпна и варварска дейност на ИД информира
преди време и постоянният представител на Ирак в
ООН Мохамед Алхаким.
Докладът на MEMRI е бил изготвен и въз основа на преписка в социалните мрежи между терористи и лица, приближени към ИД. Достъпът до повечето от тези съобщения е открит, така например преписка за възможността „да се намерят женски бъбреци и черен дроб“ имаше в Twitter.
Предполага се, че ИД в момента разполага с
около 10 000 бойци. Засега няма потвърдени сведения за това, по какъв начин организацията харчи
парите си. Предполага се, че ИД заплаща поне на
чуждестранните бойци в редиците си, не е изклю-

36

чено обаче да има заплащане за всички, предполагат експерти. Джихадистите вероятно закупуват и
оръжия, макар че те разполагат и със заграбени
американски оръжия и транспортни средства. С огромното количество пари, с които ИД разполага в
момента, не представлява никаква трудност да си
набавят и нови модерни оръжия на международния
пазар.
Някои наблюдатели твърдят, че групировката
през последните месеци губи част от енигмата си и
преминава в отстъпление, а скоро се очаква и да изчезне. Но такъв предварителен оптимизъм вероятно е малко прибързан. „Ислямска държава“ може и
да е загубила много бойци, но продължава разрастването си в Сирия.
Вярно е, че джихадистките опити за управление на определена географска област в миналото
са се проваляли. Основната причина за неуспеха е
била липсата на познания как от административна
гледна точка трябва да се управлява даден регион
или дори държава. Именно тази слабост стратезите на групировката осъзнават отдавна и се опитват да премахнат. В рамките на „халифата“ тези,
които са на власт, са изградили един режим, който
е много по-стабилен и по-гъвкав, отколкото изглежда отвън.
В рамките на ИД съществуват държавни структури, бюрокрация и органи на властта. Но съществуват и паралелни командни структури: елитните
бойци редом до редовните войски; допълнителни командири; посредници, които прехвърлят или понижават провинциални и градски емири, а в определени
случаи дори ги премахват (убиват).
Групировката умее да забелязва и да се справя с всякакви вътрешни въстания. В същото време
структурата на отшелническо наблюдение е полезна също и за финансовата експлоатация на отделните граждани.
Въздушните удари от страна на водената от
САЩ коалиция може и да са унищожили петролните кладенци и рафинерии, но никой не пречи на данъчните власти на Халифата да изстискват пари от
милионите хора, които живеят в области, контролирани от ИД – под формата на нови данъци и такси
или просто чрез конфискация на имущество. В крайна сметка „Ислямска държава“ е информирана за
всичко случващо се от своите шпиони и от данните, иззети от различни банки, службите по вписванията на земята и бюрата за смяна на валута.
Известно е кой е собственик на различните домове
и полета, кой е собственик на голям брой овце или
има много пари. Гражданите може и да са недоволни, но е факт, че възможността за въоръжаване
и организиране на бунтове е изключително ограничена.
Докато вниманието на Запада е съсредоточено
основно върху възможността за терористични атаки, различен развой на нещата се подценява. Става
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въпрос за задаващата се мюсюлманска война между шиити и сунити. Такъв конфликт ще позволи на
ИД да се превърне от мразена терористична организация в централна сила.
Дори днес, на фронтовата линия в Сирия, Ирак и
Йемен това враждебно отношение е налице – с афганистанци шиити, борещи се срещу афганистанци
сунити в Сирия, докато ИД печели от варварството
на брутални шиитски милиции в Ирак. Ако този древен конфликт между мюсюлмани продължава да ескалира, той може да прелее в сблъсъци в държави
със смесено население като Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн и Ливан.
В такъв случай, пропагандата на „Ислямска
държава“ за наближаването на апокалипсиса може
да стане реалност, докато възходът на организацията ще £ позволи да установи абсолютна диктатура в името на Бога. ИД поробва хора, тя отвлича,
прокужда, изтезава, изнасилва, убива. Тя унищожава цели села, избива язиди, християни, друговерци.
Тя реже глави, а сега вече изгаря и живи хора.
„Ислямска държава“ е предизвикателство за
всички. Първо, за онези страни, в които върши безчинствата си – Сирия и Ирак. После – за съседите
от Йордания, през Турция, дори чак до Иран, пък и
за целия регион, независимо дали става дума за Са-

удитска Арабия или Египет. Разбира се, тя е предизвикателство и за света – от ЕС и САЩ, та чак
до Русия, която също е заплашена от ислямисткия
терор.
Светът е длъжен да поеме още по-отговорно предизвикателството и да противодейства на ИД – независимо от опасенията, че действията ще мобилизират нови техни последователи. Трябва да се предприемат комплексни действия в световен план и да
се отрежат обществените и политическите корени
на джихадизма, да му се отнеме аурата, с която привлича все нови и нови насилници. Пред тази задача
са изправени най-вече арабските общества. Първа
стъпка е сформираната в началото на декември 2015
г. Ислямска антитерористична коалиция, съставена
от страни, в които основна религия е ислямът. Те
трябва да решат дали искат в техния регион да се
развиват различни култури и религии, или пък предпочитат да потънат във въртопа на фанатичния ислямизъм.
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ISLAM – AN ARGUMENT OF THE ISLAMIC STATE
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Abstract
I. The Battle Flag – Islam
The Islam is a monotheistic and avraamistic religion based on a holy book named Koran. The Islam followers
consider their religion fundamental and fully accomplished. Since 9 century AD, the Great Madrassa (in Kairo)
has recommended an understanding of „Jihad“ as „holy war which the believer must wage inside himself“. In
spite of this fact, at present we have become witnesses of manipulation and usage of Islam as a justification of
terrorism. There is a serious danger that these distorted considerations will gain wide publicity and cause religious
strife and confrontations. That is why we have to try to understand the true foundations and essence of Islam.
Key words: Islam, Terrorism, Religion, Jihad, Fundamentalism.
II. Islamic State – genesis and development
The Islamic State (IS) is a Sunni terroristic group which occupies territories in North-East Syria, West and
North Iraq, some parts in Libya, North-East Nigeria and at the same time pretends for areas in Palestine, Lebanon, Israel, Jordan, Cyprus and parts of Turkey (Hatay). Islamic State is a new threat and a challenge for the
regional and global security. It has its own specific characteristics and could neither be added to the alreadyknown radical Islamic terroristic groups, nor to be recognized just as the „next phase” of the terroristic „evolution“. The IS existence poses a variety of questions for discussion in front of researchers, whose answers will
allow better understanding of the true nature of IS – „State“, criminal organization, terroristic group or a new
phenomenon undergoing permanent development.
Key words: Islamic State, Terrorism, Radical Islam, Daesh, Security.
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Материалите в рубриката са от Кръгла маса на тема:

Състояние на критиката в научната сфера
(проблеми на оценяването и рецензирането),
организирана от Съюза на учените в България – Комисия по етика
(18 ноември 2015 г., Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски“)

РЕЦЕНЗИЯТА В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
Ускоряващото се развитие на природните науки
през последния четвърт век доведе до коренно преустройство на структурата и характера на научните изследвания и оттам – на научната критика, на
възможностите за обективна оценка и т.н.
Някои от основните особености и нови тенденции в природните науки могат да се резюмират по
следния начин:
– Интензивно развитие на химичните и физичните
методи на изследване и на основани на тях технологии, с което се откриват невероятни възможности за развитие на области като биохимията,
геохимията, геофизиката, астрономията, астрофизиката и пр.; така се достига, благодарение
на натрупването и осмислянето на богата нова
информация, до качествено нови теоретични и
практични резултати, които водят до ново развитие и необикновен прогрес във всички природни науки.
– От обикновено регистриране на природните явления и факти природните науки еволюираха към
навлизане в дълбочината на природните явления и процеси и установяване на сложните мрежи от взаимовръзки и закономерности.
– Интензивно и качествено ново развитие на математическите науки и оттам на информационните технологии и на възможностите за бързо
обработване на големи информационни масиви,
за моделиране на природните процеси, за бърза
подготовка и редактиране на статии и книги и
тяхното качествено експресно публикуване.
– Особеностите на съвременните природни науки
и тяхната методика са свързани със скъпа експериментална апаратура, която се отличава с
бързо морално остаряване, следователно, с огромни разходи.
– Интернационализирането и глобализацията на
научните изследвания в природните науки е естествен резултат от новите равнища на развитие във всички научни области.
– Описаните особености на съвременните природни науки, както и механизмите на проектно финансиране, предполагат доминиране на големите научни колективи и научни консорциуми и повишаване на ролята на две категории учени от
състава на тези колективи: научните менадже-
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ри и учените – генератори на нови идеи, особено в граничните области на природните науки.
Самата структура на научните изследвания и на
техните етични особености бележи една непрекъсната еволюция във времето. В тази еволюция науката
се превръща от занятие на малцина надарени индивиди в съвременната масовизирана високотехнологична наука с почти индустриална бизнес организация.
Рецензиите в различните области на научните
изследвания се разделят най-малко на 4 различни
вида в зависимост от предмета на рецензираните
съчинения или научно творчество: 1) рецензии на
научни статии; 2) рецензии на научни проекти; 3)
рецензии на дисертации; 4) рецензии на научно творчество с оглед кариерното израстване. Всеки от тези видове има своя специфика, и съответно, етични
проблеми.
1) Рецензиране на научните статии
Рецензирането на научните статии от различните области на природните науки има свои специфични черти. Тук ще се спрем само на общите особености, валидни за всички или повечето природни
науки.
На първо място, от немалко значение е изборът
на рецензентите, на които ще се повери рецензирането на постъпилия в редакционната колегия ръкопис. Основното изискване е рецензентът да има сериозни познания в научната област, към която спада предложеният ръкопис, т.е., рецензията да има
действително качествата на peer review, да произхожда от равностоен на автора рецензент от съответната научна област. Второто, не по-малко важно изискване, е при този избор да бъде предотвратен конфликтът на интереси, да се избегне опасността рецензентът да вложи в своята работа пристрастие както по отношение на незаслужена евентуална положителна (и дори хвалебствена) оценка,
така и на субективно-критична, отрицаваща достойнствата на статията рецензия. При своя избор
редакционната колегия се сблъсква с ред трудности: малко на брой специалисти в съответната научна област, които се оказват или свързани с общи
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изследвания, или принадлежащи на „враждуващи
кланове“; отказ от рецензиране от страна на найподходящите специалисти.
Ученият, приел да бъде рецензент на определена статия, трябва да спази няколко основни етични
изисквания. На първо място, той трябва да е сигурен, че е в състояние да напише компетентна рецензия в изискуемите срокове. Основно негово задължение е да пази в тайна съдържанието на статията, както и да не използва данни от нея в своите
собствени публикации преди нейното отпечатване.
Рецензията трябва да бъде обективна, като посочи както достойнствата, така и недостатъците на
ръкописа. Трябва да бъде проверена етичността и
осведомеността на автора, като се отбележи евентуалното пропускане на важни литературни източници, недобросъвестно или едностранчиво цитиране и т.н. Рецензентът се произнася по съответствието на използваните методи на съвременното състояние на научната методика в съответната област,
по достатъчността на изследваните образци, проби и извадки и тяхната представителност, по предполагаемата (според неговия собствен опит) прецизност на получените резултати и по тяхната адекватна интерпретация. Рецензентът трябва „да бъде нащрек“ с оглед евентуалното присъствие на
фалшификация или фабрикуване на данни, както и
евентуално премълчаване на реални данни, противоречащи на изводите на автора на статията. Без
да изпада в ролята на съавтор, рецензентът би трябвало да посочи и съдейства за изправяне на пропуски и грешки, и дори да посочи на автора пропуснати от него възможности за интерпретация. В последния случай етично задължение на автора е не
само да изкаже благодарност, но и да отбележи конкретния принос на рецензента към окончателния
текст на статията. Детайлното рецензиране и благосклонният подход са от особена важност, когато
се рецензират първи статии на млади автори.
Научната рецензия може и трябва да бъде инструмент и стимул за подобряване на един от найважните научни продукти – научната статия. От
друга страна, съществува и рискът рецензията да
бъде превърната в инструмент на цензура в науката. Макар и не често, някои учени, които се добират до ключови позиции в редакционни колегии на
големи международни списания, като същевременно са и чести рецензенти в определена научна област, забравят правилата на fair play и се стремят
да предотвратят публикуването на статии от съперничещи колективи и учени, както и на статии,
съдържащи противоречащи на техните схващания
факти и интерпретации. Цензурата в науката (изразът „научна цензура“ е очевиден нонсенс) е грозно
явление, което нанася сериозни вреди на конкуренцията на идеите, а последната е един от важните
фактори за научния прогрес.
В съвременния научен свят се наблюдава неве-

роятна акселерация на изследванията, като особено в най-модерните и обещаващи области съществува силна конкуренция и стремеж за бърза публикация и то в най-разпространени международни
списания с висок импакт-фактор. Някой беше отбелязал вече в литературата по научна етика, че
при тази гонитба на изследване и публикация (не
напразно дори и една от програмите в наукометрията се нарича publish or perish, публикувай или загиваш) и при високата цена на лабораторното време и консумативите учените не са в състояние да
повтарят експериментите на други колективи, а това е една от гаранциите за достоверността на резултатите и на техните интерпретации. Поради това все по-често се наблюдава ретракцията на научни статии, като в някои случаи искането за ретракция идва от съвестни съавтори, които започват
да се съмняват в резултати, които не са получени в
тяхната лаборатория.
2) Рецензии на научни проекти
Рецензирането на научни проекти е твърде важно
за съвременната наука. Научните проекти са основна форма за финансиране на научните изследвания. Поради това от рецензиите зависи в най-голяма степен както провеждането на едни или други изследвания, така и съдбата на надарени млади
учени, които чрез финансиране на техните проекти
имат възможност да продължат своя път в науката – в противен случай те често се принуждават
да търсят други източници на препитание.
Изискванията към рецензентите на научни проекти са подобни на тези, предявявани към рецензирането на научни статии. И тук трябва да бъдат избирани възможно най-компетентните рецензенти, като се избягват конфликтите на интереси. Рецензентите трябва безпристрастно да преценят добрите
страни на рецензираните проекти, както и техните
недостатъци, и да ги оценят според критериите на
съответните научни фондове, като им присъдят и съответните числови оценки. Оттам идват и допълнителните трудности, свързани с уеднаквяването на
критериите и тяхното числово представяне. Таблиците с критериите на съответните фондове могат да
бъдат тълкувани по различен начин от рецензентите, като различните тълкувания могат да ощетят някои от кандидатите за сметка на други. В условията
на ниско финансиране на научните изследвания, дори десетите от точката могат да бъдат решаващи
за приемане или отхвърляне на един проект и оттам
– за съдбата на едно изследване и един или няколко
учени. Така рецензирането на научните проекти се
превръща в една от най-чуствителните области по
отнощение на етичност или, уви, корупция!
3) Рецензии на дисертации
Един от основните начини за създаване и утвърждаване на младия учен е провеждането на це-
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ленасочени научни изследвания, завършващи с написване и защита на дисертация за „образователната и научна степен доктор“. Това нескопосано определение е причина за немалко компромиси от
страна на научните комисии. С аргумента, че кандидатът е усвоил определена методика и има поглед върху литературата, т.е. изпълнил е образователните изисквания и критерии, рецензенти и комисии понякога „разсеяно“ изпускат от полезрението
си необходимостта и от научно постижение, и препоръчват, респективно, присъждат степента и дават зелена улица на кандидат без реални научни постижения и принос.
Измежду основните етични пропуски на дисертациите следва да отбележим фабрикуването и
фалшификацията на данни, както и плагиатството.
Младият учен често е изкушен от възможността
бързо и лесно да напише дисертацията си, като свободно и без позоваване превежда текстове от различни източници, най-често – пряко от интернет.
Плагиаторските навици се придобиват още по време на следването при съставянето на курсови работи и магистърски тези, така че още тогава трябва да бъдат открити и „пресечени“ от преподавателите. Ако това не стане, придобитият плагиаторски опит се използва и в докторската теза, а след
това – и в цялото научно творчество на новоизпечения учен. Но докато разобличаването на случаи
на плагиаторство от страна на видни политици е мотивирано от политическите съперничества, плагиаторствата на скромните „редови“ учени остават
най-често незабелязани или опростени от научните
ръководители, рецензентите и научните комисии. Затова основно задължение на рецензента на каквато
и да е дисертация (магистърска, докторска, или за
висшата научна степен „доктор на науките“) е да
внимава за най-малките признаци на плагиатство и
при съмнение да ги проверява по всички възможни
начини. В последните години това става и със специален софтуер. От години авторът препоръчва основните принципи на професионалната и научната
етика и техните кодекси да бъдат задължителна
част от подготовката на специалистите в магистърските програми на университетите у нас. По този начин бъдещият специалист и учен поне ще бъде наясно кои действия, считани за „нормални“ от
него, колегите му и някои преподаватели, всъщност
са недопустими и дори имат криминален привкус.
Специално внимание трябва да се обърне на фабрикуването и фалшификацията на данни. Вече изтъкнахме при разглеждането на рецензиите на научните статии, че откриването на фабрикуването
на данни, или по-често, на тяхната фалшификация,
става все по-трудно в условията на съвременните
високотехнологични научни изследвания. Независимо от това, рецензентите са длъжни да положат
всички усилия за евентуално откриване на такива
случаи. За това им помага техният многогодишен
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опит в съответната научна област, както личен, така и от научната литература. Нашите предшественици са били в много отношения и по-наблюдателни, и по-етични от нас и не са си позволявали фабрикуването на данни. Разбира се, в наши дни наблюденията са много улеснени от модерните комуникации и технологии, но винаги, когато един докторант или кандидат за магистърска степен съобщава за резултати, коренно противоречащи на публикувани наблюдения отпреди половин век, рецензентът трябва да бъде нащрек. Известни са ми два
случая, в които докторанти, игнорирали наблюдения на известни учени от началото на миналия век,
чистосърдечно си признаха, че „много търсих на
терена, но не можах да намеря тези скали“. Такъв
отговор показва, че както докторантът, така и неговият научен ръководител не са си свършили работата, или че мерят своите бележити предшественици със своя аршин, т.е., подозират ги във фабрикуване на данни.
4) Рецензии на научно творчество с оглед
хабилитация
Развитието на един изследовател на попрището
на науката (наричано още кариерно развитие) намира израз в неговото избиране на научните длъжности „доцент“ и „професор“. Според Закона за развитие на академичния състав в Република България изборът на тези научни длъжности става по процедурата: откриване на конкурс за съответната
длъжност в даден университет и факултет (в случай, че това е необходимо за нормалното протичане на изследователската и лекционна дейност – овакантяване на място или необходимост от нов лекционен курс, нова специалност и пр.); подаване на
документи за участие от кандидатите за длъжността; назначаване на научно жури, което избира рецензенти; гласуване на научното жури на препоръка за (не)назначаване на един от кандидатите; решение на научния/факултетния съвет. Това е двустепенна процедура, при която научно жури, съставено (теоретично) от най-добрите учени от областта на конкурса, дава чрез рецензии и кратки мнения оценка на представените от кандидатите трудове, а последната дума има по-широкият колектив на научния/факултетния съвет, който избира (или
не) най-подходящия кандидат. Без да се впускаме
в детайлно разглеждане на предимствата и многобройните недостатъци на тази процедура и на нейното практическо осъществяване в български условия, ще се спрем на тези нейни особености, които са свързани с етиката на рецензирането.
В напредналите страни са въведени различни
правила, които предотвратяват стагнацията и феодализацията в университетите. В някои страни един
доцент не може да стане професор в същия университет, в който работи, и може да се яви само на
конкурс в друг университет. Броят на професорски-
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те места е ограничен, така че конкурс се обявява
най-често в случай на овакантяване при пенсиониране. Осигурява се максимална мобилност на кадрите, включително с осигуряване на професорите
на целогодишна командировка (sabbatical year) на
всяка седма година в чужд, авторитетен в съответната област университет, в който да провеждат
научни изследвания, пишат капитална публикация
(монография, учебник, студия) или подготвят нов
лекционен курс, и най-важното, сравняват своя преподавателски и научен опит с практиката на „чуждия“ университет.
В България най-честата практика е „място да
се открива за съответния човек“. Когато това става, в около 90% от случаите в конкурса участва
един кандидат. След като конкурсът е открит за
„човека“, то и научното жури трябва да бъде съставено по негова мярка. Естествено, и членовете
на журито се очаква да напишат своите рецензии и
мнения по „съответния начин“. Всъщност, това става дори и при включване в журито на критични към
единствения кандидат членове, тъй като и изискванията на Закона, и тези на правилниците към него,
са пригодени към „средния кандидат“, т.е., „нашия
кандидат“. В някои случаи изискванията на правилника включват и преподавателска работа, и то определен брой години в същия университет. Тези
изисквания напълно изключват възможността за
многопосочно „преливане“ на научни кадри, каквото се наблюдава в американските и западноевропейските университети по триъгълника университет – промишленост/бизнес – научен институт. В
резултат – в тези университети има непрекъсната
модернизация и иновация, в нашите – закостенялост и феодализация!
Конкретното рецензиране на научното творчество на един учен, представено за участие в конкурс за научна длъжност, е придружено от ред трудности, повечето от които имат етичен характер. Те
се проявяват особено силно в случаите, когато трябва да се избира между двама или повече кандидати, но не липсват и при наличие на единствен кандидат.
Оценката на научната дейност на кандидата, и
по-точно, на представените за конкурса трудове, би
трябвало да се съсредоточи върху тяхната научна
стойност, като се отчете личното участие на кандидата в написването на колективните трудове. Съвременната високотехнологична наука произвежда
почти изключително колективни приноси и трудове,
така че при оценката на един кандидат от особено
значение е преценката доколко неговият принос в
определен труд е значителен или той е просто един
от многото участници в научния колектив или консорциум. При това рецензентът нерядко се сблъсква с участници в колективи от няколко десетки или
дори стотици участници. В някои научни области
вече срещаме кандидати за професори без нито

един (или с максимум 1–2) самостоятелен научен
труд и участие в колективни трудове с 4–5 до стотина участници.
При конкретната преценка на трудовете се обръща внимание върху коректността на цитирането
и отразяването на приноса на предшествениците;
върху оригиналността на изследванията или техния
повторителски и потвърдителен характер; върху
действителността на публикуваните факти или евентуалните съмнения за фабрикуване или фалшификация; върху адекватността на интерпретациите и
коректното отбелязване на отделни несъответстващи или противоречащи факти.
В последните години все по-често се обръща
много голямо внимание върху наукометричните показатели на кандидатите в конкурсите. Основните
изследвани и меродавни наукометрични показатели са броят на публикациите, броят на цитатите, и
индексът на Хирш (hi), който отразява броя на найвисоко цитираните статии на даден автор. Както
вече отбелязах по отношение на науките за Земята, наукометричните данни показват предимно видимостта на даден автор, а в много по-малка степен – неговия принос в науката. От голямо значение е базата данни, върху чиято основа са изведени наукометричните показатели. Международните
бази данни включват само статии в международни
списания с импакт-фактор, така че те могат да се
използват като показател за международната видимост и отражение на даден автор, като не различават значимостта на неговия личен принос (не могат да бъдат различени колективните от индивидуалните приноси) в международната наука. Тези статии обикновено имат малък отзвук в българската
наука и практика. В редица научни области с практическа насоченост много по-голямо значение има
публикуването на статии в български списания и
съответно тяхното цитиране в националните списания, в конкретни доклади, проекти и пр. със значение за българското общество. Специално трябва
да се подчертае, че изчисляването и използването
на така наречените лични импакт-фактори е напълно неприемливо – импакт-факторът е показател за
влиятелността на дадено списание, но в никакъв случай не може да се използва за оценка на индивидуалните научни постижения! В последните години се
наблюдава и все по-силна критичност спрямо използването на наукометричните критерии за оценка на научното творчество, като справедливо се отбелязват органичните несъвършенства на наукометрията и нейната неспособност за реална оценка на
научните приноси.
Заключение
Етичността е едно от основните изисквания за
успешното рецензиране. Обективната и професионална рецензия играе важна роля за развитието на
науката, като стимулира публикуването на същес-
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твени резултати от научните изследвания във възможно най-добра и разбираема форма. Обективната рецензия на научните проекти е важен фактор
за одобряване и финансиране на най-добрите проекти, за провеждане на най-резултатни научни изследвания на съвременно научно равнище. Обективната рецензия на дисертациите е определяща за
по-нататъшно изграждане на младия учен, за неговото бъдещо израстване в науката. Рецензирането
на научното творчество при хабилитациите е от особено значение за поощряване на най-способните
учени и тяхното издигане в научната йерархия. При
всички видове рецензии рецензентите не само трябва да проявяват максимална етичност, но във висока степен трябва да следят за етичността на рецензираните от тях научни трудове, проекти, дисертации и научно творчество, като допринасят за разкриване и санкциониране на неетичните прояви.
Литература
1. Загорчев, Ив. Етика на научната публикация в
природните науки. //Списание на БАН, 2001, 64,
4-6, с. 57-63.
2. Загорчев, Ив. Етични аспекти на популяризирането на науката. //Списание на БАН, 2006, 69,

2, с. 27-32.
3. Загорчев, И. Етични проблеми при растежа на
академичния състав (на примера на някои природни науки). //Списание на БАН, 2012, 75, 3, с.
103-108.
4. Загорчев, И. Оповестяване и поправяне на научните грешки. //Наука, 2012, 22, 6, 19-22.
5. Загорчев, И. Науки за твърдата Земя – наукометрия (според SCOPUS) и оценката на българските геоучени. //Списание на БАН, 2013,
76, 5, с. 69-79.
6. Лазаров, Л. Научноизследователската етика –
по света и в България. //Знание, 2006. http://oshteinfo.de-zorata.de/oshte.info/democracy/index.htm
7. Toшев, Б. Научните списания и техният импакт
фактор. //Наука, 2004, 14, 5, с. 28-32.
8. Тошев, Б. Научната публикация – какво и къде? //Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 2013, 7, 2, с. 245-263.
9. Цакова, В. Аспекти на научната етика. В: Научни трудове, УНСС, 2008, 2, с. 57-90; http://
research.unwe.bg/br13/02.pdf
10. DORA. San Francisco Declaration on Research
Assessment. Putting science into the assessment of
research. 2012. http://www.ascb.org/dora/.

THE REVIEW IN NATURAL SCIENCES
Ivan Zagorchev
Аbstract
Ethics is one of the principal requirements for successful reviewing. The impartial and professional
review plays an important part in science in stimulating publication of important results of the scientific
research in a most comprehensive form. The impartial review of scientific project proposals is an important
tool for financing the best projects, and for performing of fruitful science research at a modern level. The
fair review of a thesis has a decisive role for the formation of the young scientist, and for his future progress
in science. Habilitation is largely dependent on the fair impartial and just reviews by the referees thus
enabling to stimulate the best scientists in their life and research path. In all these cases, referees should not
only be at the height of their duties, and follow the rules of science ethics but also watch for the implementation of ethics’ rules in the reviewed scientific products.

НАУЧНОТО РЕЦЕНЗИРАНЕ – МЕЖДУ ФИЛТЪРА
И ЦЕНЗУРАТА
Проблемът с адекватната оценка на научните
постижения е относително „млад“. Специалното отношение и уважение на хората към специалистите
– автори на едни или други научни открития, към
приносите им или към опитите им за систематизиране на знанието винаги е съществувало. Но адекватната оценка на тези открития, приноси или концепции се превръща в проблем, откакто науката придобива институционални измерения. Това е момен-
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тът, в който тя от призвание се превръща в професия. Професия, от която се очаква да изхранва упражняващите я, а приходите на отделния учен започват все повече да зависят от неговото място в
научната йерарция. В общия случай това място до
голяма степен зависи от научния му авторитет в
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съответната професионална общност. Основният
въпрос, който от този момент започва да тежи с
все по-страшна сила, е кой може и трябва да оцени
научните постижения, как тези оценки да бъдат имунизирани от лични, групови или каквито и да са други
извъннаучни съображения, къде свършва добронамерената критика към колегите и къде започва научната цензура?
За да сме фактологично точни, следва да отбележим, че практиката колегите да дават оценка
един на друг в областта, в която са компетентни,
води началото си от сбирките на първите научни
дружества във Франция и Англия през ХVІІ в. По
това време оценката е изцяло джентълменски процес, основан на такива саморазбиращи се ценности
като добросъвестност, почтеност, уважение и доверие. В тази епоха науката е занимание за материално обезпечени, с достатъчно свободно време
и с прилична доза любопитство лица, които най-често са били и с благороден произход. По думите на
Пол Фаерабенд, в по-ранните епохи „човекът е притежавал комплексни знания за мястото си в природата и в това отношение се е чувствал сигурен и
свободен. По-късно знанието е било заменено от
абстрактни теории, които той не разбира и се налага да се доверява на експерти.“ [5, p. 61] Именно
тук „оценката от колегите“ става основният механизъм за отсяване на полезното, нужното за обществото знание от псевдонауката и различните форми на шарлатанство. Принципът е, че ученият следва да бъде „оценяван от своите равнопоставени, т.
е. от хората с подобни квалификации, които – за
разлика от свободно избраните членове на обществото – са в състояние да разберат решаваните от
работата му проблеми и следователно да определят качеството £.“ [4, c. 157]
Да се рецензират и оценяват разработките на
колегите в действителност е изключително скучна,
времеядна и зле платена работа. Но тя е незаменим елемент от съвременната система за производство на наука. Затова и малко колеги си позволяват да се оплакват или да отказват подобни ангажименти. При липсата на очевидни извъннаучни
стимули, единственият мотив подобна работа да
се върши горе-долу съвестно остава моралният. Този, който стоически трябва да изчете нечий ръкопис и да реши дали представлява нещо оригинално
в съответната област и дали си заслужава да бъде
представен на по-широката четяща аудитория, разчита на също такова добросъвестно отношение и
към собствените си съчинения. Когато научната общност е достатъчно зряла и се ръководи от относително адекватни етични принципи, подобна оценка на колеги от колеги не би следвало да предизвиква съмнение или съпротива.
И тук стигаме до два от най-съществените въпроси при научната оценка от колегите – въпросът
за това кой оценява и до каква степен дадената

оценка е обективна. Първият въпрос засяга авторитета или научната репутация на оценяващия (рецензиращия). А вторият е по-фундаментален и се
отнася до доверието изобщо – както между членовете на научната общност, така и на обществото
като цяло към дейността на учените.
Понятието авторитет най-често се свързва с лице, което е по-високопоставено по силата на определен социален критерий – възрастов, професионален,
административен и т. н. Например лидерът в една
група се проявява и като авторитет за нея, макар не
всеки авторитет да гарантира лидерски възможности за носителя му. Родителят е авторитет за детето,
макар това отношение с годините да се променя.
Лекарят е авторитет за своя пациент, адвокатът –
за своя доверител и т. н. Научният авторитет е свързан преди всичко със значимостта на постигнатите
професионални успехи и вече полученото признание,
но нерядко той се определя и от йерархичните отношения в научните организации. Важно е да се отбележи, че далеч не винаги има съвпадение между компетентност и авторитет. Причината е, че авторитетът се конструира от много и понякога отстоящи доста далеч от науката елементи, включително финансови, политически, медийни и т.н. и то така, че без
особено усилие може да подчини компетентността.
Разбира се, това не е основание да се подценяват
личните професионални успехи за сметка на мястото в научната йерархия. Но е факт, че върху успеха
или неуспеха на едно научно изследване или публикация влияе не само името на неговия автор, но и
авторитетът на този (или тези), които ги оценяват,
независимо от знака на тази оценка.
Авторитетът често върви заедно с други категории от същото категориално семейство – господство, власт, сила, контрол, принуда и т. н. В науката
обаче не винаги научният авторитет се припокрива
с т.нар. морален авторитет – феномен, който на неформално ниво има голямо значение. Моралният авторитет е нещо като образец за следване и подражание, а постъпките и преценките на този, на когото този авторитет се признава, често се възприемат като неподлежащи на оспорване. Един редактор в научно списание може например да не е в
състояние да се похвали със значими научни открития, но да притежава безспорен морален авторитет със своята ерудиция и умение да преценява
вярно научната значимост на текстовете, които допуска за печат. И обратно, даден учен може да има
значителен откривателски потенциал, но да е склонен към морален конформизъм и липса на смелост
при отстояване на своите принципи в рамките на
научната общност. Именно в този смисъл не следва тези два вида авторитет да се приемат за синоними. Всеки от тях си има своето значение, но те
не са взаимнозаменяеми.
Когато говорим за оценката в науката, моралният авторитет като че ли има по-голяма тежест,
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тъй като играе по-важна роля при формирането на
научната репутация. Научната репутация е нещо като гаранция за надеждност, тя е качество на оценяващия и мерило за степента, в която колегите му
го възприемат като заслужаващ уважение и доверие. С други думи, ако познавате нечия научна репутация, можете да предскажете с голяма доза вероятност каква ще е оценката му на дадена научна
публикация, доклад, патент, проект или друга форма на научна изява.
Вторият проблем с изключителна роля в научната дейност е този за доверието. Вече цитираният Киерон О‘Хара откроява три функции на доверието. Първата е да сплотява общността, като помага да членовете й не само да се идентифицират
с нея, но и да са уверени, че работят за постигането на една обща цел [4, c. 66]. Тук, разбира се, са
важни споделените ценности, диалогът и усещането за солидарност. Но от ключово значение са формираните институции – не само научните, но и тези, които се отнасят до по-широки обществени сфери. Няма как отделният учен да възприема своята
професия като значима, ако обществото не счита
научните организации, в които работи този учен, за
важни и авторитетни. Това влияе не само върху материалния статус, но и върху отношенията вътре в
тези организации, подкопавайки тяхната кохезия,
създавайки напрежение и склонност да се жертва
научната добросъвестност в името на други, често
извъннаучни мотиви и съображения.
Втората функция на доверието е да подпомага
сътрудничеството [4, c. 68]. Научната дейност в повечето случаи не е самотно занимание. Тя е плодотворна, когато се осъществява сред съответната
интелектуална и професионална общност, когато няма пречки за обмен на идеи и аргументи и когато
здравословната конкуренция не се изражда във взаимна подозрителност или пък враждебност. В такава среда ползите от съвместната дейност или от обмяната на опит и знания преобладават над индивидуалния интерес и склонността към непримирима
конкуренция. Подобен дух обаче е нужно да бъде
целенасочено култивиран, да бъде съблюдаван, което често е невъзможно без жизнеспособни и ефективни научни институции – институти, висши училища, научни медии, изследователски общности и т.н.
И третата функция на доверието е да преодолява рисковете от все по-голямата и неподдаваща се
на овладяване с индивидуални усилия сложност.
Дисциплинарното роене на днешната наука, което
отразява нарастващата многофакторност и сложност на съвременните общества, поражда нуждата
от взаимно доверие, тъй като индивидуалните действия сега притежават много по-голям нелинеен потенциал. Това означава, че макар съвременното познание да не е ориентирано към натрупване на знания и умения за избягване на непосредствените
опасности, то е много по-способно да генерира зна-
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чителни и често нелесни за предвиждане рискове –
енергийни, климатични, генетични, военни и др. В
подобна ситуация е трудно отделният учен и дори
неговата професионална общност да си представи
по-далечните следствия, до които ще доведе дадено откритие. Затова оценката на научните достижения в съвременния свят засяга много по-широки
кръгове от обществото, а евентуалните рискове не
могат да се преценят и овладеят, без да е налице
определена степен на взаимно доверие и споделяне на отговорността.
И тук стигаме до един много съществен въпрос
при научното оценяване, този за интереса. Точната
идентификация на интереса на рецензиращия е ключов, тъй като той определя надеждността и доверието към научните му оценки. Да се реши този проблем не е лесно, защото върху надеждността на научната оценка от колеги влияят различни фактори.
Най-важен между тях е, разбира се, научната им безпристрастност, т.е. те не бива да са заинтересовани
трудът да бъде публикуван или потулен, защитен или
не (ако например става дума за дисертация). Затова
е добра практика преди всяка оценка или рецензия
да бъде ясно заявен или оповестен интересът на рецензиращите, защото доверието в преценката е обратно пропорционално на интереса на оценяващия.
Не е ли възможно например в едни или други моменти авторитетен иначе учен да бъде изкушен от
собственият си интерес, бил той кариерен, финансов, личностен или пък просто научна завист? А каква е пречката някой да се опита да му повлияе, като
го накара да поизкриви или леко да се отклони от
собствената си научна почтеност? Отговорът е, че
може и често се случва. В подобни случаи, когато
учените, както и лекарите, може да не са нито достатъчно кадърни, нито достатъчно безпристрастни,
най-големите поражения в крайна сметка понася доверието. И то не само към конкретния учен, а към
цялата гилдия.
Кой е най-големият враг на научната безпристрастност? Едва ли е нужно човек да е специалист
по решаване на ребуси, за да си отговори – това е
комерсиализацията на науката. Поне към момента
науката се прави с пари. А качествената наука изисква много пари. За да си ги набавят, учените се
налага да усвоят изкуството на търговията, което,
както е известно от библейски времена, трудно може да се окичи с качеството почтеност.
Към момента има три основни източника за финансиране на научните изследвания. Първият и засега най-сигурен с оглед на неговата предвидимост
е чрез правителствените бюджети и обществените
фондове. Той е насочен най-вече към т.нар. „чиста
наука”. Въпреки че има тенденция към неговото
нарастване, той трайно изостава в сравнение с парите, които се отделят за приложни научни изследвания. Разпределя се чрез различните научни институции като университети, научни съвети или на-
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учноизследователски организации. При този начин
на финансиране оценката на научните изследвания
или на научните проекти не е напълно имунизирана
срещу каквито и да е форми на субективизъм, но
те по правило са с ограничен периметър. Най-често мотивите при тях са свързани с личностни отношения или с кариерното израстване.
Вторият начин е чрез бюджетите за научно-развойна дейност на бизнеса. Тук става дума най-вече за технологии, за които се очаква, че бързо ще
получат пазарна реализация. Според данни, оповестени в изследването „Българската наука и бизнесът“, по данни на Евростат за страните от Европейския съюз този източник на средства към 2006
г., малко преди пълноправното членство на България в ЕС, е 54,6% от всички пари, заделени за научно-развойна дейност (у нас този процент е бил едва 27,8%). Само за сравнение, делът на разходите
за научни изследвания и разработки от БВП в Япония е бил 3,44%, а в САЩ – 2,76%, което е чувствително по-високо от средното за ЕС (към този
момент той е 1,9 % от БВП). В Япония делът на
разходи за научна и развойна дейност от страна на
бизнес организациите е 76%, а в САЩ – 64%. [1]
И в науката обаче поговорката за безплатния обяд
важи с пълна сила – когато се заплаща за определени проучвания, условието най-често е те да обслужват тесните бизнес интереси на спонсора или
ако резултатите са неприемливи – да не бъдат огласявани. Това е сенчестата страна на проектното
финансиране, за което обективната научна истина
не е върховна ценност.
И третият начин е чрез рисковите инвеститори,
когато се отнася за теоретични разработки, например в областта на биотехнологиите, комуникациите, енергетиката или космоса. Обикновено това са
т.нар. Joint ventures – създадени ad hoc малки фирми с иновационна насоченост, в които се осъществява връзката между изследователите, притежаващи оригинална перспективна идея и евентуалния
инвеститор, готов да вложи средствата си за практическата £ реализация. Общата тенденция – и то
не само у нас – е към орязване на публичното финансиране и заменянето му с частни инвестиции,
чрез които избирателно се влагат средства в ограничени категории проектно-ориентирани изследвания. Оттук и проблемът. Както справедливо отбелязва Наоми Клайн в своята нашумяла книга „Без
лого“ [3], търговското спонсориране на науката е
на практика цензура от най-чиста проба – финансират се определени организации, учени или колективи, които правилно са се ориентирали в посоката,
от която духа пазарният вятър. Учените, включени
в подобни схеми, започват да се адаптират към
своите търговски или военни партньори, за които
общественият интерес по-често не е водещ, и да
им предлагат такива разработки, които считат, че
ще им се харесат. Но дори и в по-меки форми, при

целевото финансиране на научните изследвания винаги е възможно да се получи конфликт между етичните принципи на учения и интересите на възложителите. Условията, при които се сключва договорът за научното изследване „могат да доведат до
конфликт между личния научен и/или материален
интерес на изпълнителя, произлизащия от резултата на изследването материален интерес на възложителя и обществения интерес към евентуално бързо публикуване на резултата.“ [2, c. 58]
Този натиск отвън пряко деформира безпристрастността на учените, най-често за сметка на
обективната и рационална оценка на научните проекти. Изследователите, опитващи се да се докопат
до по-тлъсто финансиране чрез частния капитал,
сами започват да цензурират преценките и изводите си, за да се понравят на своите финансови благодетели. Те варират от нарочно омаловажаване на
рисковете от генно-модфицираните растителни култури, ако спонсорът се нарича „Monsanto“, или пък
от замърсяване на подпочвените води при добива
на „шистов газ“, ако парите се дават от „Chevron“,
до раздуване на опасността от ултравиолетовите
лъчи, ако спонсорът е от типа на „AVON“ или
„Vichy“.
Но по-опасното и дискредитиращо науката е когато частният капитал не просто финансира определени изследвания, а така ги манипулира, и то с
участието на самите учени, че в края да се получат желаните резултати. Много от частните институти или тинк-танкове съществуват точно с тази
мисия – да облекат корпоративния PR в наукообразна дреха. Затова не е учудващо, че траекторията на общественото уважение и доверие в науката
бележи трайна тенденция в негативна посока. Оттук
и все по-малкото желание да се заделят публични
ресурси чрез държавните бюджети за наука. Кръгът като че ли се затваря.
Какъв е изводът? Бракът по сметка между науката и бизнеса много прилича на сделката между
Фауст и Мефистофел – в началото изглежда много
изгодна, но на финала плаща само единият.
И това не е Мефистофел.
Литература:
1. Алфа рисърч. Българската наука и бизнесът,
2010, <http://alpharesearch.bg/userfiles/Business_
science_Presentation.pdf> (дата на достъп 18.01.
2016).
2. Загорчев, Ив. Етика на научното изследване (на
примера на природо-математическите науки).//
Списание на БАН, 2001, кн. 4-6, с. 57-63.
3. Клайн, Наоми. Без лого. Изд. „Елементи“, София, 2004.
4. О‘Хара, Киерон. Доверието. Изд. къща Кръгозор, София, 2004.
5. Feyerabend, Paul K. Science in a Free Society.
Verso Books, London, UK, 1987.

НАУКА – кн. 1/2016, том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

45

Наука и етика
SCIENTIFIC REVIEWING – BЕTWEEN THE FILTER AND CENSORSHIP
Borislav Gradinarov
Abstract
Adequate evaluation of scientific discoveries, contributions or concepts becomes a problem from the moment
in which science acquires institutional dimensions, i. e. from calling it becomes a profession. The guiding principle
today is that the scientist should be judged by people who have similar qualification („peer review“).
The degree of trust to the objectivity of scientific evaluation, however, is inversely proportional to the interest
of the evaluation of this particular scientific work to be published or suppressed, protected or not (for example, if
it comes to a thesis). The interest of the evaluator is influenced by many factors. The greatest weight among
them is the commercialization of science.
Keywords: Scientific assessment, scientific credibility, trust, interest, commercialization of science, sources
of financing science.

„НА ГОСТИ У ДЯВОЛА“ С НАУКООБРАЗНИ
ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ
Доц. д-р инж. Чавдар В. Колев
1. Увод
Експертните научни становища представляват
пряко приложение на натрупаните знания в определена област за решаване на сложни практически
казуси. Изготвянето на научното становище обикновено е върху поднесените факти и документи,
свързани пряко с проблема, и изисква обективен анализ и добросъвестна оценка от учения. Ако е необходимо, се правят кратки допълнителни изследвания или измервания, събират се още няколко документа, но поначало се разчита, че опитът и знанията на учения са достатъчно широки и той с лекота
ще се ориентира в ситуацията и ще може да даде
мнение, оценка и решение на проблема.
Нивото, на което възникват проблемите, са найразлични: теоретично, технологично, нормативно;
при икономическа оценка, технико-икономическо съпоставяне и др. Строителството представлява инвестиционен процес, който с разрастването на мащаба става все по-сложен и многофакторен. Залозите в него ангажират все по-широк кръг от хора,
нарастват техните отговорности и въпреки това,
персоналното авторството и корпоративната репутация са ключови изисквания за успеха на начинанието. При тези предпоставки, когато около проблема възникне спор, често пъти в стремежа към
доказване на вярната теза надделява користният
интерес над обективната оценка. Икономическият
интерес от естествен мотив за развитие и действие
понякога се превръща в самоцел, която оправдава
средствата. Това са ситуации, при които научният
подход на експертите се поставя на изпитание, породено от несъответствия. Точно този тип ситуации са предмет на статията, за написването на ко-
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ято е ползван личен опит на автора в областта на
строителната наука и практика.
2. Ситуация и теза (пример и принципен
подход към проблема)
В процеса на работа възниква непредвидена ситуация – авария, разрушение, свличане, срутване
или нещо подобно в контекста на сложната организация на дейностите, притеснения от бюджета, неблагоприятни природни условия и др. Нанесена е
щета и възстановяването ще доведе до преразход.
Изисква се анализ на случилото се и решение за
изход. Възлага се експертиза на независим специалист в тази сфера. Очакванията са за обективна
оценка на ситуацията и рационални препоръки за
решение.
3. Възникване на проблема и антитезата
Възможностите за изход от ситуацията са или
преразход за собствена сметка, или преразход за
Възложителя. Второто е възможно, когато Възложителят не е персонифициран.
4. Кръстопът
Точно в този момент зад гърбовете на всички
участници се появява Дяволът и започва да търси
пролуки, за да превърне бедата в повод за печалба
на чужд гръб.
Ученият – експерт е на кръстопът: по верния
път или по лекия път?
„Отче, а кой е верният път? – Стръмният,
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синко.” (Казандзакис)
За българските учени верният път даже е изчерпателно представен в Етичния кодекс на Съюза на учените (СУБ) [1]:
„т.1. Науката и обективната истина
Основната цел на учения е търсене на обективната истина. В изследователската си дейност той трябва да се стреми към аргументирано доказване на издигнатите от него хипотези и стигане до съответни изводи и заключения. Недопустими са непроверени и неаргументирани изводи, както и тълкуванията и използването на резултатите за частни или групови
интереси, в ущърб на хуманното предназначение на обективната истина“.
Стъпил обаче на научното поприще, човек следва да си е дал сметка за плюсовете и минусите на
това занимание:
„ …венчах се за земната Истина свята,
но тя увенча ме с рога“ [2].
Вярно, налице е контраст между висок морален
дълг и ниско заплащане на труда на учените у нас.
Е ли това мотив за отстъпление?
5. Лекият път
Ситуацията се представя като следствие от
обективни обстоятелства, за които не е имало начин да бъдат предвидени и да се вземат предпазни
мерки.
6. Механизъм на спекулацията
Къде тук е спекулацията? – Именно в тезата,
че не е имало начин да се предвидят обстоятелствата, довели до неблагоприятната ситуация.
Ученият – експерт е поканен точно за това –
той знае повече от останалите и може лесно да
обясни ситуацията, да я съпостави с теорията, да
направи оценка и да намери рационалното решение.
Съпоставянето с теорията и натрупания опит е
присъщо точно на учения – експерт и обективността на неговия подход може да бъде оценена изцяло
само от друг подобен учен – експерт. При липса на
такъв опонент са възможни спекулации или просто
неверни изводи и оценки.
Ключовата стъпка към спекулацията е може би
подмяната. Подменят се предпоставките, схемата, теоритичния модел за анализ и накрая се правят изводи, които не отговарят на действителността, но са в полза на нечий користен интерес – Senon
e vero, e bentrovato (Може и да не е вярно, но е
добре казано). Парелно с това е подменена и ценностната система. В миналото също се е подменяла ценностната система в името на користни цели:
при комунизма, по време на инквизицията, по времето на Борджиите – упадъка на католическата
църква и др. Изобщо, явлението е характерно за
периоди на духовен упадък и доминиране на материализма. В наше време се намираме в положение,

при което махалото се придвижи от крайния колективизъм до крайния индивидуализъм и така крайностите сами по себе си пораждат пороци.
„ …Възпламнах от ревност, и в черна омраза
за своята стъпкана чест —
човешката чест неуморно аз газя…” [2].
Какви са лицата на спекулативните твърдения,
какво представляват те, в каква форма биват поднасяни? Ето някои от тях:
Тип „Услужлив“ – стреми се да бъде добър с
всеки, но това е невъзможно и поведението му се
превръща в меркантилност. „Услужливият“ всъщност има користен интерес за сметка на справедливата оценка и за сметка на останалите участници.
„ …но с чест не сдобих се до днес“ [2].
Прилаганите от „услужливия“ тип похвати при
поднасянето на становищата са няколко:
Задълбочено представяне на по-незначителен фрагмент от проблема и съзнателно подминаване на най-важното.
Изхожда от авторитета си и критикува с
недостатъчни аргументи.
„Доказва“ теза чрез погрешни, неверни
твърдения и разчита на невежеството на
отсрещната страна. Разчита на обстановка без компетентни опоненти.
Други имат по-различни прийоми:
Използват усложнени фрази, преситени с
терминология и чуждици под формата на
термини, за да докажат невярна теза, за
която всъщност няма действителни аргументи. Отново разчитат на невежество
или некомпетентност на отсрещната страна.
По този повод проф. Борислав Тошев пише:
„Вирусът на наукообразния изказ“ поразява съзнанието и „заболяването“ изглежда е прогресивно – в крайната му фаза се предлагат текстове – безмислици и измами“ [3].
Има и самоуверени типове характери:
От позицията на авторитет просто отричат предложената теза без аргументи или
с твърдение за единственост на своето
решение.
Разновидност на този тип е „лаконичният“ подход:
Кратка рецензия, без забележки, подминава всички слабости, създава впечатление, че няма проблем и затова не излага
никакви аргументи за доказване на теза
или антитеза. Това е формализъм в полза
на рецензирания. Постига се чрез игнориране на правилата на научния подход.
Подобен подход е логично да бъде предопределен и от придобитите личностни качества на експерта, например: лоша школа, среда от себеподобни, самодоволство, ограниченост на мирогледа и т.н.
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В някои случаи по-убедителен е „компромисният“ подход:
Положителна рецензия, дават се забележки за по-маловажни въпроси, подминават
се най-съществените слабости.
7. Необходими предпоставки за спекулация
Първата и най-важна предпоставка за спекулацията е експертът да се е поддал на изкушението.
Втората предпоставка е липсата на опоненти. Предпоставката за липса на опоненти се превръща в системен подход. Така чрез спекулации в крайна сметка
се обосновават преразходи.
Ако анализираме четирите изисквания за етично отношение на учения, дадени от акад. Иван Загорчев, можем да установим точно къде човек се
изплъзва от моралните норми:
„Етиката изисква етично отношение на учения
към:
1) обекта на научното изследване; 2) обществото; 3) научното наследство; 4) възложителя на изследването (клиента); 5) научната общност.“ [4].
Ако в разглеждания пример обектът на изследването е мъртва материя, към която моралът пряко не се отнася, то остават четири пункта. В какво
се изразява етиката към Възложителя на изследването? Експертизата следва да е обективна или
да защитава тезата на Възложителя (клиента)? Тук
е мястото, където ролята на експерта е на път да
се смеси с тази на адвоката, макар и в правото тези роли да са разделени. Следователно, по отношение на Възложителя отново се появява кръстопът
пред експерта – стръмен и лек път. Ако тръгне по
лекия път, то етиката към обществото, научната
общност и научното наследство всъщност бива игнорирана.
Така по лекия път се стига до целта:
„…Посрещат ме вред с интерес,
Любезно отвсякъд есвалят ми шапка:
“Без чест ли си? — Прави ти чест!“ [2].
8. Синтеза и епилог
„ …И ето ме: важен, блестящ, елегантен,
богат като истински Крез!
И знам аз: крадец съм, лъжец, спекулантин,

безчестник; но... винаги с чест!“... [2].
„Експертният подход“, основан на „безспорни“
авторитети, вече не е меродавен в съвременния развит свят. Твърде много са грешките от неговото
широко прилагане. Не става въпрос за липса на уважение към личността, а за условия, при които да
има обективна оценка на ситуацията. Така например, в нашата строителна наука и практика има фрапиращ случай от 1973 г., когато като плод на директива се публикува постановление на Министерския
съвет за икономия на стоманата в стоманобетонните конструкции. Само 4 години по-късно земетресението във Вранча развенча този подход с разрушенията и жертвите в Свищов. За разлика от тогава, от 2011 г. за държавите от Европейския съюз
влязоха в действие новите технически норми и
стандарти за проектиране на строителни конструкции, наречени Еврокод. Цялата тяхна философия е
изградена не върху експертния, а върху статистическия подход. Оценяват се числените редове от
практически резултати посредством Теорията на
надеждността. На всеки пет години тези норми се
преразглеждат, допълват и усъвършенстват според
натрупаната статистическа информация, а не според субективното виждане на един човек. Така чрез
обоснован систематичен подход е поставена обективна бариера срещу спекулациите.
Гостуването у Дявола в нашия дуалистичен свят
всъщност е неминуемо, без този контрапункт няма
да стигнем до истината. Остава да решим, дали да
отпием повече от абсента, или да устоим на пронизващия „поглед зелен…“.
Dum spiro spero!
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„VISITNG THE DEVIL“ WITH SCIENTIFIC EXPERT ASSESMENTS
Chavdar Kolev
Abstract
This article is dedicated to the perverse behavior of some scientists who, put themselves at service of corporate interests through pseudo-scientific statements while their actions ruin science’s prestige in general. My
personal experience in construction science and practice is in use here. I am analyzing the approach, which
replaces the truth and arguments by illogical claims of changed perspective due to insufficient competences of
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employees who do the expertises and take the decisions. The results of ignoring scientific facts and cognitation
lead to expensive and wrong processes and practices.
Another aspect of the problem is the superficial formal approach and the „mirror“ approach of those who
have to admit scientific expertises. Often plagiarism or exaggerating of someone’s statement prevail the common
sense.
I have made a comparison with best practices in developed countries, where the scientist’s prestige is inevitably accompanied by objective arguments for the thesis put forward in the presentation. Many scientific
principles of action abroad are opposite of those considered normal locally.
Herewith, I am also proposing logical pattern for equitable approach while doing expert assessments in the
construction.

ФИКТИВНО И ПРЕДНАМЕРЕНО РЕЦЕНЗИРАНЕ
Ще споделя наблюдения от публикувани рецензии на страниците на професионалния печат, както
и от практики на висши училища – рецензии на студентски работи (студентски конкурси и публикации
в студентски научни издания) и рецензии за конкурси за кариерно развитие.
Наблюдаваните от мен случаи от няколко университета и института са повече от категорията
на изключенията, отколкото на изразена тенденция,
но не са и факти, която трябва да се пренебрегват.
Още повече, че практиката е във всяко едно отношение осъдителна. Тя е посочена и в последната
за сега редакция на Етичния кодекс на СУБ (от
2013) [3, c.40].
Първото, което прави впечатление, са изключително големите формализъм и безотговорност при
рецензирането – дори се култивира такъв подход
сред студентите.
Второто, присъствието на две форми на рецензиране, които ще определя като фиктивно и преднамерено рецензиране.
От двете форми първото е по-разпространено и
ако говорим за мащаби, бих могла да поставя въпроса – не е ли то един вече трайно установен подход, тъй като се възприема като нещо обичайно и
се прилага масово. Фиктивното рецензиране, по
моите наблюдения, има някои специфики, свързани
преди всичко с мотивите, поради които се използва. Същността му е в това, че лицето, което подписва рецензията, не е неин автор. Истинският автор е лицето, за което се отнася рецензията или в
по-редки случаи друго, подставено лице. Тази практика е известна, тя дори се упражнява съвсем открито с благовидния мотив, че този, който е автор
на изследването, най-добре си познава текста. Този подход се мотивира и с липса на време – как
известният рецензент, единственият експерт и т.н.,
ще отдели от ценното си време, когато може друг
да свърши тази работа. И, което е куриозно – цялата тази процедура почива на едно демонстрирано
доверие към реалния автор на рецензионния текст:

Доц. д-р Евгения Русинова,
УНИБИТ
истинският автор няма как да ни излъже, няма как
да напише нещо, което не е вярно.
Фиктивното рецензиране има главно за задача
да утвърди някого/нещо. За това се използва облечено в авторитет лице с висока научна и/или административна позиция (декан, ректор/директор, академик и особено се търси и се харесва автор от
чужбина!).
Фиктивно рецензиране вероятно имаме при случаите на своеобразно ударничество при рецензирането, изнесени от чл.-кор. Хорозов [4]. Това са
най-уродливите форми на фиктивно рецензиране –
когато рецензент се явява чужд учен, който не знае
езика на научния труд, а не му се предоставя превод на неговия или друг разпространен език. Безспорно, такива случаи са много редки, но достатъчни, за да говорим за големите мащаби на фиктивното рецензиране.
Разновидност на фиктивното рецензиране е, когато то се прави, за да се изпълни някое задължение – например деканът е обещал да рецензира някакъв труд, но по различни технически причини не
може да направи това.
Друга от практиките на фиктивното рецензиране е, когато има един огласен реален и един фиктивен автор, който може да бъде научният ръководител, директорът, деканът, ректорът, ръководителят
на катедрата или просто силният на деня /авторитетното емблематично име. Така, като се признава истинският автор, се проявява своеобразна коректност.
За какво се прибягва до фиктивно рецензиране,
защо някой се съгласява друг да пише от негово
име?
поради нежелание – обещал за да не обиди някого или по нечия молба, а не иска
да се занимава;
неумение – как човек, който с труд пише
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една статия на година (и още по-драстичния случай – когато някой му я пише), ще
напише рецензия;
липса на време;
внушение/давление;
за пари или други материални облаги.
Последният случай, който може да се представи и така: „Ти написваш отзива, аз се подписвам”,
представлява една форма на симбиоза – тогава се
делят парите или се определя някаква квота.
Защо някое лице се съгласява да напише рецензия от друго име? Мотивите се смесват и варират
от принуда до собствено желание:
Първият мотив е ясен – за пари.
Конформизъм.
По-крайна форма на стремеж да се нагоди/ сближи с някое имащо престиж/власт
лице.
Принуда.
Необходимост (авторът, който написва
сам рецензията за труда си от името на
личност с позиция, си подсигурява успех).
Една от причините да се прибягва до фиктивното рецензиране е изискването за престиж – нужна
е санкцията на овластено и известно лице (академик, почетен председател, лауреат на ЮНЕСКО,
гост-професор в ЦЕРН и др. подобни); лидер в науката или в общественото мнение (представете си
такова заглавие: Х.У., който е тазгодишния лауреат
на наградата „Питагор“, високо цени младата изследователка Z.). Престижът, както показва практиката, е своеобразен пътен лист за кариерно израстване.
Не бива да изключваме и аспекта суета като
мотив за възлагане – съгласие на лице с позиции в
науката и обществото ласкае самолюбието.
Фиктивно рецензиране се наблюдава и в случаи,
когато се търси масова подкрепа за някаква теза,
хипотеза, становище, проект. Към него се прибягва и при желание определено лице да се представи
като научен ръководител или като ръководител на
школа. В този случай ролите се разменят – и тогава едно или няколко лица пишат (или намират кой
да напише!) от името на свои питомници рецензии,
становища, мнения и пр.
Като обобщение на случаите на фиктивно рецензиране трябва да се посочи категорично, че те:
са масови;
осъществяват се все по-открито;
стават все по-безконтролни.
Т.е., имаме случай с рецидив, който увлича различни категории учени, и което е по-обезпокоително – и бъдещи учени.
Опитите за омаловажаване на описаната тенденция, представяна от тези, които я въвеждат като израз на доверие към човека, който създава текста на фиктивния автор, не издържат критика. Разбира се, доверието е съществен елемент в акаде-
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мичното общуване, но можем да се запитаме допустимо ли е то за такива практики?
Независимо от своята убеденост в огромната
полза от електронните комуникации, не мога да не
отбележа, че българското интернет пространство
утвърждава фиктивното рецензиране с царящата
безконтролност и липса на реална обратна връзка.
* * *
Преднамереното рецензиране е форма преди
всичко на негативна критика. При някои от мотивите за упражняването си то има общи черти с фиктивното, но неговото предназначение е за утвърждаване на определена позиция. Обикновено то се
наблюдава в следните три случая:
Когато трябва да се осуети (по най-различни причини) дадена защита.
Когато трябва да се демонстрира научна
принципност, висока взискателност.
За разчистване на сметки.
Общо като мотиви може да се изтъкнат:
Личностна неприязън (обоснована или не)
към рецензираното (за когото се отнася)
лице. Към този мотив спадат проявите
на мизантропия, на социопатия и пр.
Стремеж да се разчисти пътя (собствен,
на съмишленик, протеже и пр.) от конкурент.
Групова (включително и политическа) несъвместимост.
Стремеж да се харесаш на някого.
Поради начина на организиране на конкурси и
създадената специфична конформистка среда негативно преднамерено рецензиране се наблюдава
в много по-малко на брой случаи. Като цяло обаче
съществуват безброй неформални и формални мотиви да се контролира и насочва кариерното израстване за да се прибягва до преднамерено рецензиране. Но то съществува и е изключително опасно
явление, защото при него не се търси критерий, а
прокарване на една предварително заложена теза.
То се използва и за легитимиране на научни групи, катедри, институти, за да изглежда, че упражняват обективна научна критика.
Като преднамерено рецензиране могат да се характеризират и случаите на организирано положително рецензиране. Те се осъществяват по различни начини, но наблюдаваната от мен практика откроява две тенденции. Първата е на организирана
от обекта на рецензирането кампания по позитивното оценяване, а втората е, когато се провежда
като дирижирана (разпореждана) от високо административно място.
* * *
И при фиктивното, и при преднамереното рецензиране, са забелязва превръщаща се в практика тен-
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денция да се създава определена публична нагласа, която да улесни въприемането на съответните
рецензии. Тя се изразява в определено стилизиране, респективно стигматизиране. Използването на
кулоарни оценки/слухове, както и на различни представяни чрез мрежата намеци, подготвят почвата
за безпрепятственото приемане на подобни рецензии.
Трябва да се признае, че във връзка с рецензирането се е развила система от порочни практики.
Силно негативни са те при рецензиите за конкурси,
които се заплащат. В тази сфера се забелязват отчетливи примери на материално обвързване [2].
Борбата против фиктивното и преднамереното
рецензиране е изключително трудна. Причината е
преди всичко в много слабата възможност тези
преднамерени прояви да се докажат (освен чрез
пряко наблюдение/участие при такава практика).
Остава възможността, от една страна, да се прилагат стриктно добрите, утвърдени и широко разпространени – особено в някои научни направления,

практики на рецензиране [1], въвеждане на по-строги
критерии (да си припомним предлаганото от Робев
„рецензиране на рецензията“ [2] и разбира се, да се
уповаваме на проявата на академичен дух и корпоративна нетърпимост към неетичните прояви.
Литература:
1. Загорчев, Ив. Етапи на научната публикация (на
примера на природо-математическите науки)
[първа публикация в Списание на БАН, 2001, №
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etika3.pdf (достъпно на 18 ян. 2016).
2. Робев, Ст. Нравите в науката. Унив. изд. „Св.
Кл. Охридски“, С., 1991.
3. СУБ. Информационен бюлетин. №34, февр. 2014,
с. 40 (фиктивно рецензиране и оценяване на проекти, посочено като едно от основните „нарушения“ на етиката в научната сфера).
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FICTITIOUSLY AND DELIBERATELY REVIEWING
Evgeniya Rusinova
Abstract
The article examines two negative trends in the field of scientific criticism: fictitiously and deliberately reviewing.
The first concept considers the cases where the author of the review is not the person whose name is used.
The second is about the tendentiously one-sided examination of some work. These are practices with mercenary
motives to obtain certain benefits and respectively – of purposefully highlighting the negative aspects and rarely
the positive moments (in the latter).
The observed cases are from the field of social sciences and humanities sciences, and concern both the
reviewing of published texts and the evaluation of competitive works (theses, etc.).
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МЕНХИРИТЕ ОКОЛО С. ЦАРЕВ БРОД,
ШУМЕНСКА ОБЛАСТ
В България се срещат двата типа мегалити: менхири (от men – камък и hir – дълъг) и долмени (от
dol – маса и men – камък). Вероятно те са имали
религиозно и ритуално предназначение.
Менхири в неподредени и подредени групи (решетки) около гр. Плиска са документирани за първи път в края на ХІХ в. и началото на ХХ в. от К.
Иречек, а после от К. Шкорпил [1]. Шкорпил нарича вкопаните каменни блокове в Шуменския регион „девташлари“, което означава дяволски камък
(от думите „дев“ от персийски – зъл дух и „таш–
от турски – камък, скала). Той направил първите
карти на менхирите в района около с. Царев брод,
с. Златна нива и гр. Плиска. През 2009 г. са потвърдени 7 находища с общо около 100 менхира, главно южно от гр. Плиска и югоизточно от с. Златна
нива (http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com).
В рамките на две експедиции по проекта
„Интердисциплинарно изследване на мегалити“ на
Шуменския университет през лятото на 2014 г. група
изследователи измерихме и документирахме менхири около с. Царев брод. Районът има надморска
височина 268 м и е с размери 33 м х 58 м. Той се
намира на равен терен, заобиколен от обработваеми равни ниви, непосредствено до черен път. Всички
менхири в района са в легнало положение, като повечето са вкопани частично в земята. Около някои
от тях има изкопани дупки, което говори за набези
на иманяри или за опити да бъдат извадени и пренесени за практически нужди. Регистрирахме общо 17 менхира с размер над 1 м.
Извършихме геодезически измервания с двучестотен GPS приемник Trible R4-3 в режим Real
Time Kinematic (РТК) с използване на перманентната GPS мрежа ГеоНет. Приемникът осигурява
директна точност по положение ±2 см. За всеки от
менхирите са измерени минимум 3 точки, които достатъчно добре определят формата и размера им.
Общо са измерени координатите (географска ширина, географска дължина и надморска височина)
на 74 точки.
Сравнението на оригиналната карта на Шкорпил (Фигура 1) със съвременните карти на менхирите (Фигури 2, 3) показва различие както в броя,
така и в разположението на отделните менхири. То
може да се дължи не само на неточността на старата оригинална карта, но и на разместване на менхирите по обективни и антропогенни причини в течение на столетие.
На Фигури 2 и 3 се виждат оформени 2 успоредни редици от по 5 менхира в направление приблизително югоизток-северозапад. Общото позиционира-
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Фигура 1. Оригиналната карта на менхирите около
с. Царев брод на К. Шкорпил

не на менхирите създава впечатление, че те може
да са били подредени в 2 или 4 редици, или са образували 2 квадрата. Може да се предполага, че липсват някои от тях, които биха дали еднозначно решение на този въпрос.

Фигура 2. Сателитна карта на района от Google Maps

Проведохме измервания на земното магнитно
поле и радиоактивността в 3 точки от района на
менхирите и в 2 контролни точки: на 100 м и на 15
км от него. Радиоактивността бе измерена с дозиметър PM 1402. Стойностите на мощността на дозата за 5-те измерени точки бяха еднакви около
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Фигура 3. Геодезическа карта на района. Със стрелка е показана географската посока север. Менхирите са означени с римски цифри, а измерените геодезични точки с арабски числа.

0.16 µSv/h. Следователно в региона на менхирите
радиоактивността е еднаква с тази на заобикалящата околност. Този факт означава още и липса на
гранити под видимата земна повърхност в региона
на менхирите. Магнитното поле бе измерено със
сензор DT156, основан на ефекта на Хол. Измерените стойности на индукцията на земното магнитно поле в 5-те точки се оказаха също еднакви (H =
0.029 mT; Z = 0.041 mT; F = 0.0501 mT), което означава липса на магнитна аномалия в района на мен-

хирите.
Регистрираните 17 мегалита в района на с. Царев брод (Фигура 3) са от типа прости менхири с
груба обработка за добиване на сравнително гладка и правилна форма. Повечето менхири имат форма на удължен пресечен конус със заоблени ръбове на основите (част от заоблеността вероятно се
дължи и на продължителната ерозия). Половината
менхири (І, ІІ+ІІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІІ, Фигура 3) са
с височина около 2,5 м, което навежда на предположението, че те може да са били част от обща
конструкция. То се подкрепя от факта, че точно тези менхири имат допълнителни детайли (прорези и
отвори), които все още не са заличени от ерозията
(Фигури 4-7).
От измерените размери на менхирите в с. Царев брод оценяваме, че максималната им маса не
надвишава 2,5 – 3 тона. Това означава, че е възможно те да са били пренасяни с прости механични съоръжения, а тяхното вертикално изправяне да
е било реализирано чрез изкопаване на земята около единия им край.
Тъй като менхирите около с. Царев брод са от
меки скални материали (пясъчници и варовици), обработката им е била възможна с прости сечива от
по-твърди материали като кремъци и вулканично
стъкло. Важно е да се отбележи, че на разстояние

Фигура 4. Менхир І има стъпаловидна горна повърхност (вляво) и отвори на страничната стена (вдясно)

Фигура 5. Менхир ІХ (вляво) и менхир ХII (вдясно) имат по два успоредни прореза на повърхността
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Фигура 6. Прорезите на менхир ХІІІ (вляво) и менхир ХV (вдясно) са много по-дълбоки, но на същото
разстояние като тези на менхири ІХ и ХII

Фигура 7. Сеченията на менхири ІV (вляво) и менхири ХVІ и ХVІІ (вдясно) са четвърт кръгове

2 – 3 км от ареала няма матерни скални масиви, от
които е било възможно да се отцепят менхирите.
Тъй като в момента менхирите от района на с.
Царев брод са в легнало положение, не може да се
анализира тяхната индивидуална ориентация, но може да се търси астрономически замисъл в ориентацията на видимите две успоредни менхирни редици (Фигура 3). Измереният азимут на двете почти успоредни менхирни редици е 308° (Фигура 3).
Изчисленията ни показват, че азимутът на изгрева
на Слънцето на географска ширина около 43,3° в
деня на зимното слънцестоене е 303°. Това означава, че направлението на менхирните редици сочи
почти към точката на изгрева на Слънцето на нашата географска ширина в най-късия ден от годината. Малкото отклонение от 5° може да се дължи
на отместването на менхирите при тяхното събаряне, а оригиналните им редици в изправено положение е възможно да са били ориентирани точно в
това важно астрономическо направление на хоризонта. Този резултат намеква за предварително избрана ориентация на подреждането на менхирите,
което дава основание да се направи предположение, че изследваното мегалитно съоръжение около
с. Царев брод може да е било използвано и за ка-
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лендарни цели. Не е изключено обаче ориентацията на менхирните редици случайно да съвпада с
направлението към точката на изгрева на Слънцето в деня на зимното слънцестоене.
В момента няма физически метод за обективно датиране на менхирите. Поради това липсва категорична съвременна оценка за възрастта на тези
съоръжения. Първоначалната теза на К. Шкорпил
е, че менхирите девташлари са праисторически паметници от ІІ–ІІІ хилядолетие пр. н.е. Той отбелязва приликата им (по размери) с менхирните редици
в областта Карнак в Северозападна Франция. Покъсно Шкорпил, воден от факта, че под менхирите
девташлари не са открити следи от погребения, обявява менхирите за ранно-български паметници от
VІ–VІІІ в. Тази теза постепенно се налага в българската историческа наука [2, 3]. Трябва обаче да
се подчертае, че интерпретацията на менхирите като български езически паметници от ранното Средновековие се базира основно върху близостта им
до гр. Плиска.
Според нас грубата обработка и липсата на релефни изображения на изследваните менхири около с. Царев брод са по-скоро в подкрепа на тезата
за праисторическата им възраст. Девташларите с
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маса до 2 – 3 тона са били пренесени от разстояние поне 2 – 3 км. Няма отговор на въпроса, защо е
избрано точно това място за издигането на тези
каменни колоси. Резултатите от направените измервания не показват физически аномалии на региона на менхирите от близката и далечна околност, което би могло да бъде евентуална мотивация за избора на мястото от страна на създателите
на тези съоръжения.
Астрономическият анализ на точните геодезични измервания води до обоснованото предположение, че менхирите в района на с. Царев брод може
да са били използвани (и) за календарни цели (астрономически замисъл), тъй като двете успоредни
редици са насочени към точката от хоризонта, където изгрява Слънцето в най-късия ден от годината. Но за тази цел създателите на менхирите са
могли да използват 2 – 3 менхира, а в района на с.
Царев брод те са на порядък повече!
Правдоподобна изглежда хипотезата, че менхирните съоръжения са били светилища или своеобразни сцени за езически ритуали. Но тогава защо върху тях няма дори елементарни релефни рисунки, за чието изработване е имало необходимите
сечива? От друга страна, изготвената точна съв-

ременна карта на менхирите около с. Царев брод
поставя въпроса каква е била оригиналната им конфигурация – успоредни редици или квадрати? Необходим е по-задълбочен анализ на документираните издълбани улеи и отвори, за да се даде отговор на въпроса дали тези менхири не са имали и
някакво битово предназначение.
Благодарности.
Проведеното изследване е финансирано от проект РД-08-275/11.03.15 на Шуменския университет.
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THE MENHIRS AROUND TSAREV BROD, SHUMEN REGION
Diana Kjurkchieva, Plamen Mihaylov, Evgeni Stoykov, Sabin Ivanov, Borislav Borisov,
Hristo Hristov, Pentcho Kyurkchiev
Abstract
We found 17 menhirs larger than one meter around Tsarev brod. They were in horizontal position and partially
buried in the ground. Half of the menhirs have shape of truncated cone with a height of 2.5 m. Some of them have
hand-made holes and groves. These stone colossuses have been brought from a distance at least 2-3 km because
there are no rocks in the nearby area. We carried out geodesic measurements of at least 3 points for each menhir,
well-determining its shape and size. Our geodesic map reveals two parallel rows of menhirs which are directed
almost to the point of sunrise at the date of the winter solstice. This allows us to suppose that the megalith facility
around Tsarev brod may have served as a calendar. Our measurements of the gamma background and geomagnetic field showed no differences in the physical properties of the region of the menhirs and nearby environment.
The presented phenomenology is not able to explain the choice of place of the menhirs, their number and purpose.
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ХРОНИКА ЗА ЕДНА ПЛОДОТВОРНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
Доц. д-р Катя Исса,
Преди повече от половин година, на 5 и 6 юни
2015 г. в Аулата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски” се проведе научна конференция по социолингвистика на тема Езиковата ситуация в България – състояние и тенденции.
Организатор на мащабната езиковедска проява бе
Международното социолингвистическо дружество.
Конференцията бе посветена на 75-та годишнина
на акад. Михаил Виденов, основоположник на това научно направление у нас.
Причината да се връщаме отново към това събитие, отбелязано в печата своевременно, е широкият обществен отзвук сред научната общност и
престоящият сборник с доклади, посветени на акад.
Михаил Виденов, който ще излезе от печат в началото на 2016 г.
Конференцията, проведена два месеца след рождения ден на акад. Виденов, бе открита с тържествена част, посветена на юбиляря. Той получи поздравления и специални поздравителни адреси от
ректора на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ чл.-кор. Иван Илчев, който съобщи, че
Академическият съвет е наградил акад. М. Виденов с най-високия почетен знак „Св. Климент на
синя лента“ за научните му приноси и подготовката на научни кадри като професор в Катедрата по
български език. Поздравление бе поднесено и от
чл.-кор. Николай Милошев, зам.-председател на
БАН, който съобщи, че Управителният съвет на
Академията също награждава юбиляря с най-високото си отличие – „Проф. Марин Дринов на синя
лента“ за цялостната му научна дейност и за работата му като секретар и председател на Отделението за хуманитарни и обществени науки. Бяха поднесени и множество други поздравления: от декана
на Факултета по славянски филологии на Софийския университет, от ръководството на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (на
този университет акад. М. Виденов е почетен доктор), от Югозападния университет „Неофит Рилски“, от Пловдивския университет (филиал в Смолян), от Варненския медицински университет, от университета в Люблин (Полша), от университета в
Париж (Франция), от Съюза на учените в България, от Международното социолингвистическо дружество, на което акад. М. Виденов бе дългогодишен председател, а сега е почетен председател,
от множество ученици на акад.Виденов, сега професори и доценти у нас и в чужбина. Развълнуван,
юбилярят произнесе благодарствено слово.
На пленарното заседание бяха изслушани 6 доклада от водещи чуждестранни и наши учени: Хил-
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секретар на Международното
социолингвистично дружество – София
мар Валтер, който запозна аудиторията с прякорите в езика на българските медии като транслационен проблем с оглед на стилистиката, текстологията и социолингвистиката; Иван Кочев, който говори за самоназванието на езика на жителите на
Голо Бърдо в Албания; Стоян Буров, който отговори на въпроса „Какви езикови въпроси коментират българите в интернет“; Мария Стойчева с разсъждения за многоезичния европейски град и Лорна Карсън с примери за възприемане на едноезичието в Ирландия. Доклад на тема „Специфика на
българската езикова ситуация днес“ изнесе и акад.
Виденов.
След пленарната сесия участниците се разделиха в 6 секции, където бяха изнесени и дискутирани повече от 60 доклада. Докладите в първата
секция бяха посветени на диалектите и социолектите в езиковите ситуации. Засегнати бяха проблеми в говорите на Родопите и Северозападна България, в кърджалийския и шуменския говор, дискутирани бяха и по-глобални въпроси от българския
книжовен език и неговите субстандартни форми, от
жаргоните на различни социални прослойки, езика
на бежанците в България, глобализацията и съдбата на славянските езици на фона на текущата езикова ситуация.
Докладите от втората секция, посветени на
днешното състояние на българския книжовен език,
коментираха езика на медиите. Основен акцент беше поставен на интернет форумите, дискурсните
практики в социалните мрежи, идиолектите на някои известни журналисти, рекламните послания и
снемането на езиковото табу в медийните речеви
изяви. Специално внимание бе обърнато на политическата терминология.
Докладчиците в третата секция се спряха на актуалните тенденции в българския език. Беше обърнато внимание на именната система на българите,
на икономическия дискурс и метафорите в езика
на финансовите институции, на синтактичните особености на устната реч, както и на особеностите
на писмената комуникация от правописно, морфологично и фонетично гледище.
В четвъртата секция бяха разгледани типологическите характеристики на съвременната българска езикова ситуация в частност и на славянския
интерезик в цялост. Бяха засегнати проблеми на езикови общности и в други страни, както и на етни-
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ческите езици в съвременна България.
Докладите в петата секция бяха посветени на
обучението по български език в различни езикови
ситуации. Специално внимание бе обърнато на обучението по медицинска терминология и на комуникативните роли и отношения в диалозите с пациенти. Преподаването на българския език като чужд
беше коментирано както по отношение на студентите чужденци, така и в училищата, където се обучават деца на етнически българи. Беше обърнато
внимание и на преподаването на българския език
като роден. Бяха предложени нови модерни стратегии в процеса на обучение.
Докладчиците в шестата секция представиха
състоянието на българския език в други езикови ситуации, извън граница, където той е обграден от

езика на местното население на съответната страна. Бяха коментирани особености в езика на българите в Австрия, Чехия, Молдова, Румъния. След
всяко заседание имаше оживени дискусии.
Конференцията беше отлично организирана и ръководена от организационен комитет, членовете на
който редактираха изпратените за печат статии и
подготвиха публикуването им в поредицата Проблеми на социолингвистиката, където те ще съставят съдържанието на целия т. ХІІ.
Използваме случая да напомним, че той е посветен на 75-та годишнина на акад. Михаил Виденов, нашия учител, с благодарност за актуалните теми, зададени от него, с които неуморно се занимаваме, и с пожелание за творчески ентусиазъм
и през 2016 година.

МОДАТА НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА. ТЕНДЕНЦИИ
Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова,
Системните проучвания върху тенденциите
в избора на лични имена у нас са рядкост. Анализите на модата при личните имена са особено важни не само за актуализиране на българските антропонимни изследвания, но и за етнолингвистичната и културната картина на страната
като цяло. До голяма степен те ни ориентират в
субкултурните трансформации в ценностната система на българина, защото личните имена са едни
от най-ярките социални знаци в етноложки, в социолингвистичен и в лингвокултурологичен аспект.
С тази отговорна и интересна задача през последните години са ангажирани учени от секция
„Приложна ономастика“ в Института за български
език към БАН, които работят по проект, озаглавен
„Мода на личните имена в България“. Една от причините, които ни подтикнаха да се обърнем към тази
тематика, освен чисто ономастичен интерес и синхронизиране на темите в международен аспект, е
нашата загриженост към състоянието и проблемите на българската антропонимна система.
Предлаганото изследване, което има научноприложен характер, си поставя за цел да представи актуалното състояние на българската личноименна система.
Анализират се 18 600 лични имена на новородени от най-големите градове на България – София,
Пловдив и Варна в период от пет години. Изборът
на най-големите градове е направен с ясната мотивация, че там има представители от цялата територия на България, а и новородените са наймного.
Обект на проучването са само имената на новородените момичета и момчета, тъй като имена-

ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН,

доц. д-р Борян Янев,
ПУ „Паисий Хилендарски“
та на най-младите представители на нацията ни ще
очертаят тенденциите за това какъв ще бъде обликът на българската антропонимна система след
години.
ТЕНДЕНЦИИ
Женски лични имена
През изследвания период в трите най-големи
града на България най-предпочитаните женски имена са следните:
СОФИЯ
1. Виктория
2. Александра
3.Мария
4.Габриела
5. Никол
6.Рая
7. Йоана
8. Калина
9. София
10. Елена
11.Симона
P12. Михаела
13. Божидара
14. Ма гдалена
15. Теодора

П ЛОВД ИВ
1. Мария
2. Виктория
3. Александра
4. Никол
5. Габриела
6. Симона
7. Теодора, Елена
8. Рая
9. Йоана
10. Гергана
11. Николета
12. Ивайла
13.Петя, Дарина
14. Моника, Михаела
15. Божидара

В А РН А
1.Виктория
2. Александра
3. Симона
4. Габриела
5. Никол
6. Йоана, Теодора
7. Мария
8. Рая
9. Моника
10. М агдалена, София
11. Даная
12. Михаела
13. Дария
14. Ралица, Стефани
15. Божидара, Елица, Мая

Наблюдения върху двуосновни женски лични имена:
• Отбелязва се тенденция към увеличаване на
техния брой през изследвания период, особено при
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новите антропоними.
• В София средно през всяка една от тези години 4,71% от всички женски имена са именно двуосновните. В Пловдив и Варна тези имена се срещат в 4 % от антропонимите. С най-голяма честота са: Божидара, Десислава, Борислава, Белослава, Преслава, Красимира.
• Други предпочитани двуосновни имена са
Любомира, Радослава, Велислава, Светлозара,
Благовеста.
• Появиха се и двуосновните женски имена:
Бисимира, Весислава, Генослава, Донимира,
Женимира, Миросвета, Спасимира, Трифозара,
Цветодара.
Мъжки лични имена:
СОФ ИЯ
1. Александър
2. М артин
3. Георги
4. Ка лоян
5. Борис
6. Виктор
7. Никола
8. Димитър
9. Кристиян
10. Николай
11. Иван
12. Даниел
13. Божидар

ПЛОВД ИВ
1. Георги
2. Димитър
3. Ива н
4. Александър
5. Мартин
6. Никола й
7. Петър
8. Ангел
9. Никола
10. Кристиян
11. Васил
12. Божидар
13.Теодор

В АР Н А
1. Александър
2. Георги
3. Даниел
4. Кристия н
5. Мартин
6. Иван
7. Никола,Николай
8. Димитър
9. Калоян
10. Виктор
11. Борис
12. Теодор
13. Ивайло

14. Теодор
15. Петър

14. Даниел
15. Атанас

14. Стефан
15. Симеон

• Най-разпространените петнайсет мъжки лични имена в София съставляват 41 % от общия брой
носители на всички мъжки имена, дадени на новородени в града.
Позиция/ Име
1.Александър 453
2. Георги 334
3. Мартин 307
4. Никола 236
5. Калоян 232

%
5, 41
3,99
3,66
2,96
2,81

Позиция/ Име
6. Николай 223
7. Борис 219
8. Димитър 218
9. Виктор 217
10. Кристиян 205

%
2,66
2,61
2,60
2,59
2,44

Позиция/ Име

%

11. Иван 169
12. Даниел 155
13. Теодор 140
14. Божидар 121
15. Петър 117

2,01
1,85
1,67
1,44
1,39

Двуосновни мъжки лични имена:
• В София за всяка една годнина през изследвания период средно са регистрирани 969 двуосновни (сложносъставни) лични имена, което представлява 12,38 % от общия брой на мъжките лични имена. Антропонимите от този тип имат най-голям дял
във Варна - 14,07 %, следва Пловдив с 13,7 %.
• Предпочитаните имена в София: Божидар,
Денислав, Борислав, Владимир, Любомир, Радослав, Лъчезар, Мирослав, Владислав, Станислав, Красимир, Велизар, Светослав, Венцислав,
Преслав, Цветомир.
• Най-честотните двуосновни лични имена в
Пловдив: Божидар, Денислав, Владимир, Ста-
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нислав, Мирослав и Борислав.
• Във Варна: Божидар, Денислав, Радослав,
Станислав, Борислав, Владимир, Преслав, Красимир, Мирослав и Светослав.
• В софийската антропонимна система са отбелязани най-много новообразувания: Бонислав,
Звездослав, Здравослав, Ибромир, Петрослав,
Румислав, Стефомир, Тенислав. В Пловдив: Кротизар, Валемир, Живодар.
• Най-впечатляваща и за трите града е увеличената честотност на личното име Денислав. В
антропонимната литература то се определя като ново или модернизирано име от Деньо, Дени.
Силно изразена тенденция при именуването на
момчетата е да носят имената на известни наши
исторически личности, като най-предпочитани са
личните имена на владетели:
• Аспарух, Кубрат, Крум, Маламир, Радомир, Ростислав, Страцимир, Тервел, Телериг,
Константин-Кирил, Климент, Пресиан, Кардам
и др.
Сред петнайсетте най-разпространени женски
лични имена са намерили място и традиционни български имена – Калина, Рая, много харесвани са и
Гергана и Яна, също и Ралица, Цветелина, Деница, Елица. С висока честотност на разпространение остават и Десислава, Ния, Сияна, Дара,
Биляна и др.
Двойни женски лични имена:
• Адисън-София, Вая-Матия, Деспина-Диаманте, Мина-Афродита, Париса-Деметра,
Оли-Ана, Стефани-Мей, Габриела-Дейтона, Златина-Сюзън, Мартина-Тесса, Бияна-Патрисия,
Катерина-Грейс, Дара Пери, Дерия Явора, Надин-Калиопи, Яница-Велина, Юлия-Чезара, ИдаСофи, Рая-Катрин, София-Доменика, Мария
Антоанета
Двойни мъжки лични имена:
• Марк Антоний 2, Александър Один, Борис-Михаил 3, Даниел-Хенри, Димитър-Владислав, Никълъс Джей, Иван Артър, Салвадор-Си
Джей, Александер-Уилиам, Стоян-Николай,
Уинстън-Захари, Живоил-Йоан, Михаел-Бен, Радостин-Дейвид, Рафаел Денис, Стоян-Рачо,
Джошуа-Кристиан, Атанас Аспар, ИлариславАлександър, Леонардо-Дочи
Тройни лични имена:
• Женски: Виктория Софи Елиз, Люси
Ингрид Еманюел, Уан Уан Елена, Елза Франсоаз Роси, Рада-Ясмин-Никол, Чая-Клавдия-Валентина, Вяра-Любов-Надежда, Ребека Ясмин
Грейс, Лили-Мая-Любка
• Мъжки: Даниел Слав Маркъс, Ноа Никола
Жан
Чужди имена с увеличена честотност:
• Женски лични имена: Грейс, Джоя, Джудит, Инджи, Кайли, Кейти, Латоя, Летисия,
Марая, Мегън, Роуз, Синди, Селин, Ума, Черил
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• Мъжки лични имена: Браян, Брайън, Грегъри, Дейв, Дейвид, Джани, Джовани, Джо,
Джорджи, Едмонд, Едмънд, Кевин, Конър,
Оскар, Оуен, Леонардо, Лорънс, Лукас, Нейтън,
Райън, Тимъти
Много предпочитани и в крак с модните тенденции са личните имена, в които освен краткост
се наблюдава и струпване на гласни: Ая, Вая, Деа,
Дея, Ия, Кайа, Кая, Леа, Лия, Миа, Мия, Ная,
Ния, Стея, Теа, Тея. Тези имена са силно представени и в трите изследвани града.
• Отговарящи на модните тенденции са и кратките мъжки лични имена. Тези антропоними са силно
представени и в трите изследвани града: Гео, Део,
Лео, Нео, Тео.
Нови за антропонимната ни система имена:
• Женски лични имена, които досега са били
носени от мъже (с характерните суфиксални изменения): Лъчезария, Пресияна, Самуила, Калояна,
Матея, Ростислава.
• Мъжки лични имена: Ангелин, Дафин, Жасмин, Елеонор, Лилян, Мариел, Розалин, Сиян, Фидан.
Новообразувани и нововъведени в системата имена:
• От исторически титли: Боил, Кхан, Дука
• От други лични имена: Викториян, Йонимил, Алексан, Йолиан, Хюлия, Цветея, Константинели.
• От апелативи: Орис, Стихия, Фея, Хармони.
• От имена на дизайнери, на търговски марки:
Версачи, Шанел, Найк.
• Имена от историята, митологията, литературата, музиката, спорта, шоубизнеса и др.: Азусе-

на, Абигейл, Даная, Ливия, Нерон, Октавиан,
Агамемнон, Нефертити, Кармен, Аида, Жизел,
Итън, Гари, Алисия, Глория, Селин и др.
Твърде либералното българско законодателство
позволява имената на новородените да бъдат изписвани по начин, който се харесва на родителите,
без да се съобразяват с българските езикови правила и закони. Нова модна тенденция, особено при
женските лични имена, е удвояването на съгласни,
където трябва и където не трябва: Алессандра,
Белла, Берра, Дженна, Джованна, Емма, Иланна, Мишелл, Стелла. Особено актуално е Александра да бъде изписвана като Алекзандра, както
мъжкото Алекзандър, вероятно по името на известния моден дизайнер (Макуин).
Ясно очертани са двете тенденции в развитието на антропонимната ни система: от една страна
– връщане към историческото минало и от друга –
безкритично и поголовно заимстване на чужди лични имена. Най-тревожна е наблюдаваната тенденция към загуба на чувството за родно, домашно.
Все повече се предпочитат западноевропейските
форми на традиционни за антропонимната ни система християнски имена, което вече е сигнал за отричане от субкултурата ни в синхронен аспект.
От направените наблюдения проличава ясно колко са динамични промените в мотивационните номинативни практики на българските родители. Ето
защо личноименната система трябва винаги да се
изследва като жива и неконстантна величина. Особено отчетливо проличава подражанието на западнозвучащи преномени, което има своите политически и социални обяснения. Кръщаването по известни личности от шоубизнеса, спорта, както и на герои от киното и телевизията, е явление, типично за
всички либерални антропонимни системи по света
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Отношения между производните на АЛЕКСАНДРА
основна форма - АЛЕКСАНДРА - 66

2%
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съкратени форми с или без суфикс - 5
форми , 9 имена

2%
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суфиксални имена от основната
форма - 2
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двойни имена с първи компонент
Александра или производно - 3
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двойни имена с втори компонент
Александра или производно -2

Фигура 2. Отношения между производните на АЛЕКСАНДРА

(с изключение на тези, при които името се избира
от строго установен списък). Появяват се имена
еднодневки, които рядко се подновяват със следващите поколения. От антропонимите, които изследваме, може да заключим, че намалява броят
на кръстените на герои от сапунени сериали – проява, която беше особено силна в началото на новия
век. Хубаво е също, че родителите нерядко избират имена от историята, дори и невинаги да са наясно с функциите, които е имал конкретният исторически типаж. Появата на двойни (копулативни)
имена също не е негативен акт, защото най-често
мотивите са благородни, а и се съчетават традиционни за ономастикона ни форми. А дори в състава им да има нетипични чуждоезикови елементи,
успокояващ е фактът, че тези имена също имат мимолетен характер. По-притеснителното е, че все
по-непредпочитани стават сложносъставните славянски имена, които според учените-ономасти формират един от най-древните домашни личноименни пластове.
В съвременната ни антропонимна система не се
откриват и достатъчно домашни имена, образувани чрез конверсия и суфиксално, от денотати, свързани с флората, фауната, небесните явления, бита.

Ословесяването на много от тези денотати вече е
архаична величина, но голяма част от тях са актуални и до днес и звучат съвсем намясто. Родителите трябва да помислят и за формалния, и за чисто фонетичния дисбаланс, който ще предизвика комбинацията от личното и фамилното име (второто
от които не може да бъде произволно избрано), за
да не се стига до неприемливи, специално за нас,
случаи като Дейвид Стоименов, Айвън Харалампиев, Франческа Венциславова или Синди Димитрова.
Литература
1. Илчев, Ст. Речник на личните и фамилните имена у българите. Издателство на БАН, София,
1969.
2. Ковачев, Н. Честотно-етимологичен речник на
личните имена в съвременната българска антропонимия. ПИК, Велико Търново, 1995.
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TRENDS OF FORENAMES. TENDENCIES
Anna Choleva-Dimitrova, Boryan Yanev
Abstract
The study aims to present the current state of the Bulgarian system of personal first names.18 600 names of
new-borns in the biggest cities of Bulgaria – Sofia, Plovdiv and Varna in a period of five years have been
analyzed. The largest cities were chosen with a clear motivation that there live representatives from the whole
territory of Bulgaria, and the number of newborns is biggest. Only names of newborn boys and girls were studied,
as the names of the youngest representatives of our nation will outline the trends for the image forming of the
Bulgarian anthroponomical system in the course of time.
Key words: mode, first names, motivation, new-borns, largest cities of Bulgaria
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Общо събрание на пълномощниците на СУБ
На извънредното Общо събрание на пълномощниците на Съюза на учените в България,
състояло се на 10.12.2015 г. в Големия салон на БАН, за председател на Съюза беше избран
проф. д.х.н. Венелин Енчев. Бяха обсъдени и приети и становища на СУБ относно Закона за
висшето образование и Закона за насърчаване на научните изследвания.

ПРОФ. Д.Х.Н. ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ
Роден е през 1954 г. в гр. Русе. Завършва Химическия факултет на Софийския университет през
1979 г. От 1982 г. работи в Института по органична
химия с Център по фитохимия при БАН. През 1985
г. му е присъдена научната степен кандидат на
химическите науки, а през 2006 г. – доктор на
науките. Професор е от 2011 г. и ръководи лаборатория „Теоретична химия“ към Институт по органична химия на БАН. Автор е на около 100 научни статии, по-голямата част от които са в международни списания, 1 патент и на над 20 научнопопулярни статии.
Научните интереси на проф. Енчев са основно в
областта на теоретичната органична химия. Неговите изследвания върху тавтомерни равновесия при
голям брой органични съединения са довели до
изясняването и предлагането на нови механизми на
реакции с пренос на протон в основно и възбудено
състояние на прототропни молекули. Някои от тези
съединения могат успешно да се прилагат като УВ
фотопротектори на човешката кожа в слънчезащитни кремове, като флуоресцентни маркери при
изследването на биологични обекти и при дизайна
на молекулни електронни устройства с разнородни
приложения.

Изнасял е лекции в Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“, Русенския университет
„Ангел Кънчев“, Шуменския университет „Епископ Консантин Преславски“. Има трима защитили
докторанти.
Проф. Енчев е дългогодишен член на редакционните колегии на списание Наука – печатан орган на СУБ, и на вестник Homo Sciens – издание
на СУБ по проект Европейска нощ на учените, а
от юни 2015 г. е и.д. главен редактор на списание
Наука. Член е на редакционния борд на International Journal of Chemistry.
Член е на Европейското пептидно дружество и
на Историческото дружество „Българска орда“.
Бил е председател на Изпълнителния съвет на Фонд
„Научни изследвания“ (2014–2015).
Негови биографични данни са включени в 27-то
(2010) издание на Who’s Who in the World.
Член на СУБ е от 1988 г. и е дългогодишен секретар на секция „Химия и фармация“. Отличен е с
Грамота в Конкурса за високи научни постижения
СУБ (2009) и с Юбилейна грамота за активно и
ползотворно участие в дейността на СУБ (2014).
Избран е за Председател на Управителния съвет
на СУБ на 10 декември 2015 г.

СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПО ПРОБЛЕМИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Академичната общност от много години очаква управляващите на страната не на думи, а на практика да покажат, че науката и висшето образование са приоритет в развитието на държавата. Съвременното състояние на света, проблемите в Европейския съюз и икономическата изостаналост на
страната превръщат науката и образованието в едни от важните елементи на националната сигурност.
За съжаление, държавният бюджет за 2016 г. отново показва, че науката и висшето образование са
извън погледа на управляващите, не се отчита тяхната роля и значение, не им се предоставят средства за нормално функциониране.
Проблемът не е само в средствата за науката и
висшето образование. Те нямат и необходимата за-

конодателна база, която би им позволила и стимулирала за достигане поне на европейското равнище. С отделни изменения и допълнения на законите
не може да се постигне желаната цел. Съюзът на
учените в България счита, че е крайно време да се
пристъпи към разработването и приемането на нов
Закон за висшето образование, който да отговаря
на съвременните реалности и изисквания, а не да
удължава философията му от преди двадесет годитни. Животът недвусмислено показа, че трябва
съвършено нов закон и за развитието на академичния състав в страната.
Значителен е кръгът от въпроси в сферата на
висшето образование, които чакат нормативно решение. На този етап Съюзът на учените в Бълга-
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рия счита за необходимо да изрази своето становище по някои от тях:
Формалното разделение на държавните университети на изследователски и неизследователски
е неуместно. Всички академични кадри са
длъжни да се занимават с наука и научната им
продукция да е фактор при тяхното атестиране,
а не само тези в определени университети. Дали един университет е изследователски, личи от
дългогодишна успешна и ефективна изследователска дейност, получила признание от обществото и бизнеса, а не от решението на една административна комисия. Много по-меродавно е
държавата да определи кои университети са комплексни и кои – с по-ограничен брой направления, за които да получава държавна поръчка.
Ясно и недвусмислено трябва да бъде отново
дефинирано съдържанието на понятието „академична автономия“ и ясно да се определи в какво и как могат да се намесват държавните институции и организациите на гражданското общество.
Значително трябва да се променят съставът, съдържанието и функциите на настоятелствата,
като по своя характер и дейност се приближат
до аналогичните настоятелства в напредналите
европейските страни.
Потребно е определянето на минимална заплата за академичния персонал на базата на която
в държавните университети и научните организации да се изграждат системите за заплащане
на труда, осигуряващи диференциация на кадрите по степени и академични длъжности, както и
по количество и качество на научната продукция и преподавателския труд. Атестацията на
академичните кадри да се свърже пряко със системите за заплащане на труда, което несъмнено
ще повлияе върху тяхната мотивация и развитие.
Крайно необходимо е да бъде решен цялостно и
трайно въпросът за финансирането на университетите. Сегашната постановка една част от
средствата за издръжка да се дават за качество след оценяване е само един от проблемите
за финансирането. При това тези допълнителни
средства за най-добрите не трябва да бъдат за
сметка на други университети, които отговарят
на установените от държавата критерии за качество, независимо от мястото на класиране в
рейтинговата система. Направленията, които не
отговарят на това ниво, трябва да бъдат закривани.
Целесъобразно е диференциране на субсидиите
за научни изследвания, представени на държав-
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ните университети съобразно техния научен облик изразен чрез създаден и реализиран научен
продукт. Допълнителните средства, предоставени за по-високо качество на обучението, трябва
да бъдат насочени преди всичко за научни изследвания, защото именно те са основно предпоставка за качеството на преподавателския
състав и осъществяваното от него обучение.
Трябва да бъдат внесени промени в критериите
за акредитация на висшите училища, които да
дадат възможност за реалното намаляване на
техния брой, повишаване на относителната тежест на качеството на обучението и на научния
продукт, както и достигането на европейските
стандарти. Необходима е корелация на показателите за акредитация с индикаторите за оценяване на университетите, като относителна тежест в крайната им оценка има не самото наличие на акредитация, а съпоставката с нея на реалните резултати.
Безспорно за реализацията и доходите на завършилите висшето си образование има значение университета и специалността. Основният фактор обаче, който определя реализацията и доходите, е състоянието на икономиката, развитието на определените отрасли и дейности в регионите и страната,
политиката на бизнеса и т.н. Ето защо е нереално и
нецелесъобразно повече от една трета от крайната
оценка на висшите училища да зависи от реализацията и доходите на завършилите висшето си образование. Обект на внимание трябва да бъдат и
онези, които са заминали в чужбина и там са се
реализирали.
Наличието на единни национални минимални
изисквания за присъждане на научни степени и академични длъжности несъмнено ще допринесе за повишаване на нивото на научните изследвания и качеството на преподаването и е недопустимо непрекъснатото отлагане на тяхното въвеждане.
Без законова регламентация ще остане като къс
хартия и Стратегията за развитие на висшето образование. Непрекъснатите промени в законодателството, продиктувани от едни или други фактори,
не дават възможност на държавните университети
да формират и реализират свои дълготрайни стратегии за развитието и утвърждаването си. Необходим е нов Закон за висшето образование и нов Закон за развитието на академичния състав в Република България.
Становището е прието от
Общото събрание на пълномощниците на
СУБ на 10 декември 2015 г.
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Личности

ПРОФЕСОР ПЕТЪР БЪРНЕВ – 80 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ*
1. Някои биографични данни
Петър Бърнев е роден на 28 февруари 1935 г. в
София. Съпругата и двете му дъщери са завършили математика в Софийския университет. Съпругата му Маргарита е учен и преподавател по информатика, добре позната на колегията, днес пенсионер. Голямата му дъщеря Ренета е професор и
ръководител катедра в Щатския университет на
Ню Йорк, САЩ, а малката дъщеря – Светлана, живее и работи в Монреал, Канада.
Завършил е през 1958 г. специалността математика – научно-производствен профил в Софийския
университет, специализирал две години (1961–63)
в Обединения институт за ядрени изследвания в гр.
Дубна, Русия, и 6 месеца в Института „Блез Паскал“, Париж, както и краткосрочно в редица чуждестранни научни организации.
През 1968 г. е защитил дисертация за научната
степен „Кандидат на физико-математическите науки“.
След като една година е учител по математика, постъпва с конкурс през 1960 г. в Института по
математика и информатика при БАН, където е последователно научен сътрудник, старши научен сътрудник и професор (от 1984). Основател (1964) и
ръководител е на секцията „Информационни изследвания“ (бивша „Автоматизация на програмирането“, а по-късно „Математическо осигуряване“) от
основаването й до пенсионирането си през 2005 г.,
както и на Лабораторията по приложение на математиката – Пловдив, през целия период на съществуването £.
Починал е на 29 април 2010 г.
2. Приноси в науката
Петър Бърнев остави името си в науката преди
всичко като информатик. Научните му постижения
отразяват изключително широките му от тематична гледна точка интереси. Добре известно е, че през
целия период на развитието си (примерно през последните 6–7 десетилетия) информатиката е била
сред най-динамичните научни направления. Обективните данни показват, че П. Бърнев е публикувал свои и съвместни резултати през много голяма
част от този период – от 1961 г. практически до
смъртта си през 2010 г. През това време, след кратък начален интервал, когато той навлиза в направлението, от средата на 60-те години на миналия век

Проф. д-р Аврам Ескенази,
проф. д.м.н. Петър Станчев,
ИМИ – БАН
неговите резултати са свързани в повечето случаи
с най-активно решаваните информатични проблеми.
В областта на приложението на компютрите в лингвистиката Бърнев изследва заедно с
Д. М. Добрев и Р. Киркова (1967, 1972) за пръв път
с компютър честоти на конструкции в българския
език, като авторите създават необходимите за целта
алгоритми и програми. Добре известно е как тази
пионерска работа беше последвана от дългогодишни изследвания на български учени, които от години се ползват със световна известност и признание.
Още през 1964 г. съвместно с М. Апостолова
публикува статия с обзорен характер по въпросите
на автоматизацията на програмирането, а самостоятелно изнася доклад по подобна тематика. Скоро след това започва публикуване на научните си
приноси в областта на езиците за програмиране
и методите за транслация. Независимо от МакКарти предлага да се провежда статистически анализ на фактическото използване на конструкциите
в езиците за програмиране и прилага резултатите
от изследване на програми на Фортран при създаване на оригинален транслатор. Ръководи създаването на първите системи за програмиране в България. Естествено, започва се с Минск 2 – първият
реално внедрен и експлоатиран компютър в България, в Изчислителния център на тогавашния Математически институт на БАН: Диспечерска система МИД за машината Минск 2 (1966), Библиотека
стандартни програми за машината „Минск 2“ (1966),
Система за символично програмиране на машината Минск 2 (1967). Някои от публикациите по тази
тема са направени у нас, има обаче и други – в
полско научно списание. Ясно е, че по това време
разработването на такъв комплексен инструментариум е изисквал усилия и творчески резултати, а
не само прилагане на отработени и проверени методи и процедури – такива просто е нямало или са
били нови и недостъпни. Струва си да отбележим и
още един важен факт. В информатиката в болшинството от случаите, както и в конкретния случай,

* Доклад, изнесен на Национална конференция по информатика, посветена на 80-та годишнина от рождението на
проф. Петър Бърнев (София, 12-13.11.2015, ИМИ – БАН).
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резултатите се получават с колективни усилия. Не
случайно казахме по-горе за Петър Бърнев „ръководи“ – негови съавтори са П. Петров, М. Бърнева, Д. Петрова, Д. Тошков, Р. Калтинска и др. От
този момент нататък практически във всички подобни случаи на колективни резултати той е ръководителят. По тези причини навсякъде по-долу, когато цитираме съавтори на Петър Бърнев, ще имаме предвид, че във всяка публикация или приложна
разработка той е ръководителят или водещият в нея.
Ако има изключение, то ще бъде изрично отбелязвано. По-долу в друг раздел ще бъде отбелязана
всестранната дейност на П. Бърнев по разработването на софтуера на следващия доставен вече в
по-широки мащаби компютър „Минск“ – модел 32,
част от която дейност се основава отново на разработки на Бърнев и под негово ръководство в областта на езиците за програмиране.
Петър Бърнев реагира на развитата от Заде много модерна в края на 60-те години теория на размитите множества, като творчески я прилага в
социологическите проучвания заедно с Вл. Димитров и П. Станчев (1974, 1975) и към изучаването
на изкуствените езици (1975).
В областта на кооперативните (съвместните) информационни дейности е сред първите изследователи в тази област и организира международна конференция по тези въпроси още през 1978
г., където изнася основния доклад. Още през 1976
г. обаче той е автор на доклад по темата на международния конгрес на UBM по приложна математика в Солун, а през 1977 г. публикува обширна статия в сп. Сердика. Десетина години по-късно П.
Бърнев се връща към тематиката и заедно с А.
Григорова и М. Шишкова изследва информационни
дейности при съвместната работа на група автономни изпълнители или при противодействие на две
групи (1990, 1991, 1994).
Впрочем дълги години, в съответствие с европейските тенденции, тези дейности се развиват под
названието бюротика– въведено у нас от П. Бърнев. Самият той определя за тяхно начало 1977 г.,
по-точно разработената от П. Азълов, тогава аспирант на П. Бърнев, система „Рекор“ за автоматизиране на административната дейност, свързана
с регистрация на решения и кореспонденция и контрол за изпълнението им. Следват реализация на
автоматизиран личен бележник (1983), на система
за автоматизиране на организационните дейности
на съвет (1984), разгледани са възможностите за
автоматизиране на дейностите на Българска енциклопедия (1985), изследвано е автоматизирането на
дейността на ръководител с участието на М. Бърнева и нейния аспирант Д. Обретенов. По-късно изследванията продължават със статистически анализ на поставяните резолюции върху документите
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(1989), на деловите разговори по телефон (1990),
създаването на автоматизирано информационно
табло като средство за общуване (1990) и др. Струва си да си дадем сметка, че това са всъщност
предшествениците на същите инструменти, 25-30
години по-късно, използвани днес почти от всекиго, благодарение на новите технологии. От чисто
научна гледна точка вероятно най-значими са резултатите по автоматизирано съставяне (синтез) на
текстови документи и свързания с това метод за
извличане на данни от текстове. В тези работи участват аспирантите на Бърнев от Виетнам До Виет
Нга и Занг Конг Тхе и особено задълбочено, продължително и резултатно – друг негов ученик и сътрудник – Ст. Керпеджиев (1983–1988). Бърнев развива широка популяризаторска и учебна дейност по
бюротика, особено след 1985 г., а през 1994 г. издава книгата „Бюротика“, предназначена за учебни цели, но съдържаща и някои оригинални елементи.
В областта на информационните системи постиженията на П. Бърнев са разнообразни по характер. От една страна, е специфична разработка, в
която той заедно с Д. Дичева, независимо от Лирски, развива методология и система за работа с
непълна и не напълно достоверна информация
(1979). От друга страна, са работи с по-традиционен характер, посветени на разработката на конкретни информационни системи, например свързани с кадрови и подобни справки (1975).
В областта на когнитивната наука П. Бърнев работи от 1983 г. предимно с друг свой ученик
– Б. Кокинов, по въпроси на представяния на информация в човешката памет. Организира национален семинар по когнитивна наука. В резултат през
1990 г. се създава дружество по когнитивна наука.
Тук ще цитирам рано напусналия ни Бойчо Кокинов, несъмнено най-авторитетната българска и с
международен авторитет фигура в тази област:
„...той [Бърнев] спомогна за създаването на още
едно научно направление в България – когнитивната наука. Той никога не е споменавал това и не е
имал такива претенции, но е факт, че когнитивната
наука се роди от
семинара „Информатика и
п си хологи я“ ,
който той организира в Института по математика през
1983 г. Тогава
аз бях студент
ІІІ курс, но той
активно ме подкрепяше и из-
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бутваше напред. Без него когнитивната наука нямаше да се роди в България, поне не и през ХХ
век…“.
С важно методологическо значение са изследванията на Бърнев в областта на информацията
и информационните процеси, особено тези върху общите информационни структури и основните
информационни дейности. Прочута е предложената от него графика, която в синтезиран вид представя модел на тези структури и процеси. Дълги
години тази графика беше използвана като емблема на многобройни национални и международни събития.
Освен в информатиката Петър Бърнев постига
сериозни научни резултати и в други области.
В областта на изчислителната математика съвместно с К. Дочев и П. Русев (1964, 1969)
създава числен метод за едновременно намиране
на всички корени на алгебрични уравнения, който
по-късно се развива от други автори (Кернер и др.)
по света.
В областта на математическата физика
съвместно с Р. Денчев и Кми Зе Пхен (1962, 1963)
работи по решаване на уравненията на Чу-Лоу, по
изследване на една хипотеза за кълбовидната мълния и по някои други въпроси.
В областта на геофизиката в периода 1963–
1965 самостоятелно или съвместно с В. Томов и
М. Бърнева определя понятието гравитационна плоча (ядро) на тяло и определя ядрата на различни
тела1 . Впрочем, кандидатската му дисертация, защитена през 1968 г., е свързана с тази тематика.
Съвместно с Ив. Недялков през същото десетилетие работи по създаване на методи за пресмятане
на гравитационни и други полета в посока на техните
особености.
Тук следва да отбележим, че съвместната научна дейност на П. Бърнев с проф. Иван Недялков
продължава от 1961 г. в продължение на няколко
години. П. Бърнев с уважение го счита за един от
своите учители и му посвещава очерк (съавтор М.
Бърнева) с описание на научната, педагогическата
и организационната му дейност, както и на чисто
човешките му качества.
3. Приноси в образованието
Интересът на Бърнев към въпросите на образованието по информатика и математика е дълготраен, на всички нива, намира израз в разнообразни
форми (учебни планове, програми, учебници, учебни помагала, публикации, доклади, участие и организиране на различни събития). Дейностите му в

това направление изиграват много важна роля. За
дълъг период от време той е фактически водещата
фигура у нас по въпросите на обучението по информатика.
Вероятно първият му принос е прочутата книга
„Електронни сметачни машини“ (1966), написана заедно с Д. Богданов, В. Василев и Бл. Сендов. Макар да е била предназначена за по-широк кръг читатели, заедно с това тя е и изиграла роля на първия университетски учебник по изчислителна техника и програмиране у нас2.
Тази книга е последвана през годините (започвайки от 1971 г.) от над 30 учебника, сборници, помагала и др., част от тях в рамките на международни колективи, част – с експериментален характер.
Тъй като няма как да представим пълния набор
от писмените изяви на Бърнев в образователното
направление, ще илюстрираме интереса му към различните образователни равнища и разновидности,
като посочим само четири от тях:
съвместната му с Д. М. Добрев статия в
сборник (1976) по осъвременяване на обучението по математика в средното училище във връзка с кибернетиката и изчислителната техника;
самостоятелната му публикация и доклад
(1976) за образованието по информатика
във ВТУЗ на ІV национална конференция
„Обучение на студентите от нематематическите ВУЗ по числени методи и програмиране“;
съвместната му с П. Азълов, Д. Добрев
и Ц. Бистеров публикация за проект за
програма по информатика за ЕСПУ в сп.
„Обучението по математика“ (1986);
съвместната му с М. Бърнева публикация върху образованието по информатика
и информационното общество в сборник
от международна конференция през 2001
г.
Що се отнася до университетската лекционна
дейност на Петър Бърнев, вероятно той е преподавателят с най-дългата и най-обемната в България,
започнала през далечната 1964 г. с курса „ЕСМ и
програмиране“ и продължила повече от четири десетилетия. Не е възможно тук да се изброят всички прочетени от проф. Бърнев курсове, никак не са
малко и тези, прочетени за първи път в университет в България. Интересна (но и твърде трудна) би
била задачата да се пресметне колко са студентите, които са слушали поне един курс на Бърнев, ка-

1
Гравитационното ядро е образувание с по-ниска размерност, в което, ако се съсредоточи по подходящ начин масата на
тялото, то гравитационните потенциали на ядрото и тялото са едни и същи извън тялото.
2
Самият П. Бърнев, който беше добре известен с безупречната си научна етика, в своя статия за Д. М. Добрев
пише: „Съавтор е [Д. М. Добрев]на първия университетски учебник по информатика заедно със свои ученици.“.
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то вземем предвид, че по наши данни това се е случвало поне в СУ, НБУ, в университетите в Пловдив,
Бургас, Шумен, в Академията на МВР. Все пак да
споменем някои от тези курсове в опит да покажем
тяхното разнообразие и широта на спектъра им:
Програмиране за АСМ, Методи за транслация,
Алгоритмични езици, Операционни системи за работа в режим на разпределение на ресурсите, Паралелно програмиране, Бюротика, Изчислителна
математика, Проектиране на АСУ, Размити множества, Информатика и бизнес. Разбира се, заслугата на Петър Бърнев не е само в количеството и
новостта на курсовете, а и в тяхното качество. Ще
цитираме по този повод В. Вълев (днес професор):
„Проф. Бърнев четеше лекциите на другия поток,
като в програмата си беше включил и изучаване на
езика PL/I. Този език се изучаваше тогава само теоретично, тъй като единствената изчислителна машина по онова време в Института по математика и
механика беше Минск 32, която имаше транслатор
само за езика Фортран. Започнах да посещавам
неговите лекции. Проф. Бърнев имаше невероятни
педагогически умения. Владееше аудиторията. Преподаваше с невероятна вещина не само езика за
програмиране, но и основите на програмирането в
детайли. Мога да кажа, че от него получих тези
основи. Още пазя записките си от тогава. Години
по-късно, когато беше внесена машината ЕС 1040
и имаше транслатор за PL/I, благодарение на знанията, които получих от проф. Бърнев, написах доста програми на този език. Преподавах този език и
като спецкурс на студентите по математика във
Висшия педагогически институт в Шумен.“
Заедно с тази богата лекционна дейност, налице е и активна работа с дипломанти и аспиранти.
Успешно защитилите дипломанти са около 60, аспирантите – над 20, някои от тях – чужденци. От
тези възпитаници на проф. Бърнев израснаха видни
учени и университетски преподаватели у нас и в
чужбина, известни софтуеристи, ръководители в областта на производството и използването на софтуер и на изчислителна техника.
4. Научно-приложна и проектна дейност
Както вече се видя, в много случаи в областта
на информатиката е твърде трудно да се постави
границата – къде свършват чисто научните резултати и къде започват научно-приложните. Тъй като
не е мястото тук да решаваме този въпрос и след
като по-горе в раздела за научната дейност споменахме Минск 32, отделяме тук малко място и на
тази страна от дейността на Бърнев.
В началото на 70-те години на миналия век в
България са внесени около 15 компютъра „Минск
32“, като един от първите е за Математическия институт. За да се координира работата по създава-
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не и използване на софтуера на тези компютри, е
решено да се създаде Асоциация на организациите, притежаващи тези компютри, ръководена от Математическия институт. Асоциацията е утвърдена
от тогавашния ДКНТП и е с ръководител Петър
Бърнев. Работата на Асоциацията се контролира
от няколко нива на ДКНТП до зам.-председател.
По-късно(поради смешни днес идеологически причини) приемникът на ДКНТП – КНТПВО преименува асоциацията в клуб „Минск 32“.
Асоциацията организира редица национални съвещания, две национални конференции, семинари.
Активно сътрудничи със съветските специалисти,
изпратени дългосрочно със задачи по внедряването и експлоатацията на Минск 32. С подкрепата и
от името на Математическия институт П. Бърнев
организира няколко курса по различни аспекти на
„Минск 32“ за сътрудници на членове на Асоциацията. Освен това чрез националната асоциация България членува активно в международната асоциация на клубовете „Минск 32“.
Заедно с това, под ръководството на П. Бърнев
са разработени разнообразни компоненти на операционната система (например ФОР 32 за работа с
Фортран), а други – развити и усъвършенствани.
Самият П. Бърнев самостоятелно се занимава с
теоретически интересния и особено важен за практиката в този момент въпрос за програмната съвместимост (1973). Да не забравяме, че в страната
се експлоатират внесените 15 броя „Минск 32“, в
ИЦ на МИ още функционира „Минск 2“, а компютрите от серията ЕС (аналози на революционните
IBM/360) започват да завладяват СИВ, вкл. и България.
Впрочем от казаното става ясно, че цялата тази дейност би следвало да бъде отбелязана и в раздела за организационната дейност.
Вероятно първата мащабна научно-приложна
дейност, в която е участвал Бърнев, е създаването
на първия български компютър – „Витоша“ под ръководството на акад. Любомир Илиев (1961–1963)
и в рамките на колектив от десетина млади специалисти, имената на които остават в историята на
българската изчислителна техника и информатика.
Не е възможно в рамките на тази статия дори
да се изброят многобройните научно-приложни разработки (а в някои случаи и такива с фундаментален характер), изпълнени от колективи под ръководството на Петър Бърнев в рамките на различни
договори. Сред тях са пет с МОН – ФНИ (или техни предшественици), посветени на бюротика, когнитивно моделиране, системи с изкуствен интелект
за специални цели, както и внедреното „Автоматизирано работно място на програмиста“. В рамките
на научното сътрудничество на академиите на страните от СИВ по изчислителна техника (КНВВТ)
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Бърнев е ръководил българските колективи по разработка на езици за програмиране (1964–1973), целия международен колектив по проекта КАПГ за
бази данни в геофизиката (1981–1985–1990). Ръководител е на значителен брой двустранни теми с
академични институции от Италия, СССР, Румъния, Монголия, Виетнам, бившите ГДР и Чехословакия с широк спектър от теми.
5. Организационна, обществена и
популяризаторска дейност
Почти през целия си професионален живот П.
Бърнев заема ръководни позиции в институциите, в
които работи, и в други организации и институции.
След като основава секция „Автоматизация на програмирането“ в рамките на Математическия институт на БАН през 1964 г., той я ръководи до пенсионирането си през 2005 г., когато тя е вече под името „Информационни изследвания“. През тази секция преминават над 140 сътрудници на различни академични, експертни и технически позиции. Някои
от тях завършват кариерата си в секцията, други
преминават в други организации, учебни заведения
и институти, където малко или повече пренасят
творческите импулси и стил на работа от секцията
на проф. Бърнев.
Бил е зам.-директор на Математическия институт на БАН и на Единния център по математика и
механика, непрекъснато е бил член на Научния съвет на института. Бил е член на редица други научни съвети по линия на ВАК, председател на СНС
по информатика и приложна математика (1998–
2004) и на СНС по информатика и математическо
моделиране (2004–2007).
Един от най-важните приноси на П. Бърнев към
българската информатика е организираната от него Международна школа по програмиране. Първото £ издание е през 1976 г. с участието на около 30
слушатели и лектори от България. Още от следващата година тя става международна с 10 лектори
и докладчици от чужбина. В течение на годините
школата започва да се фокусира всяка година върху определена важна тема, като едновременно с това се обогатява със съпътстващи семинари и други събития. От 1991 г. програмният комитет става
международен, а от 1992 г. школата става част от
международната конференция ICT&P–Information
and Communication Technology and Programming. От
началото на ХХІ в. организацията се поема от Красимир Марков, който постепенно развива събитието до комплекс от свързани международни конференции. П. Бърнев обаче продължава да играе важна роля в оформянето на програмата и изданията
на събитията. Огромна заслуга на Бърнев е, че благодарение на международния си авторитет той успява да покани и осигури участието на световни

светила – Ф. Л. Бауер, В. Брауер, С. Лавров, А. П.
Ершов, И. Поттосин, Вр. Курочкин, Т. Вамош, Л.
Лукашевич, Н. Спиратос, С. Спакапиетра и др.
Специално внимание следва да се отдели на дългогодишната му активна дейност в Съюза на математиците в България.Учредител е на Българското математическо дружество (БМД) (1971) и избран от тази дата за един от зам.-председателите
му. По-късно (1977) е учредител на Съюза на математиците в България и е избран за един от зам.председателите, длъжност, на която е преизбиран
и заема до 1992 г.
Редовен участник е (обикновено с доклади и като организатор) в първите 21 (1972–1992) Пролетни конференции на БМД/СМБ и председател на
програмните комитети на ІV-ата Пролетна конференция (Перник, 1975), ХІ-ата (1982, с домакин В.
Търново) и ХХІ-ата (1992, София).
Не по-малко активна, дългосрочна и разнообразна е дейността на Петър Бърнев по линия на Съюза
на научните работници. Участник е във ІІ-я (1976) и
ІІІ-я (1982) конгрес на СНРБ. Бил е член на Президиума на СНРБ, а на V-я извънреден конгрес на Съюза на учените в България (СУБ – новото название
на СНРБ), както и на VІ-я конгрес, е избран за член
на УС и на изпълнителното бюро на СУБ. През 90те години на ХХ в. в продължение на няколко години
е главен редактор на списание „Наука“ – печатен
орган на СУБ, което, по общо мнение, се отразява
много благоприятно на списанието.
Председател е на Физико-математическата секция на СНРБ (1979–1990). В това си качество организира ежегодни колоквиуми на секцията в периода 1978–1983.
През 1997 г. учредява, оглавява и до смъртта
си и е моторът на една от първите неправителствени организации в България – Асоциацията „Развитие на информационното общество“ – известна като АРИО. Семинарите на АРИО в продължение
на дълги години бяха най-важният център на интелектуалния и професионален живот в областта на
информационното общество, често поставяйки на
свободно обсъждане много важни по-общи въпроси за развитието на обществото и страната. АРИО
и днес продължава да е организатор на традиционната национална научна конференция „Образованието в информационното общество“ и издава в сборник рецензираните и изнесени на нея научни доклади. Със сигурност можем да твърдим, че материали, разработени от АРИО във връзка с държавната стратегия за информационното общество през
1998 г., са били взети под внимание от колектива,
разработил тази стратегия. Особено трябва да отбележим и месечния бюлетин на АРИО, чийто главен редактор до смъртта си беше П. Бърнев. Благодарение на него бюлетинът беше не само източ-
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ник на актуална професионална информация, отразяваше подробно споменатите семинари, но и беше свободна трибуна за изказване на становища,
мнения и идеи, свързани с информационното общество, но често и в много по-широк аспект. Самият
Бърнев беше не само редактор, но и много активен
автор на материали с широк тематичен спектър.
От средата на 1970-те до 1986 години на ХХ в.
вкл. П. Бърнев беше представител на България в
Технически комитет 2 (Софтуер) на Международната федерация по обработка на информацията –
ИФИП.
По много научни и обществени въпроси П. Бърнев имаше собствено мнение, понякога несъвпадащо с общото. Той не го криеше, дори във времена,
когато това можеше да бъде твърде опасно. Бърнев например смяташе копирането на компютрите
от серията IBM/360 и преди всичко на софтуера (по
който всъщност беше специалист) за голяма грешка. Нямало е как да знае (защото това стана публично известно едва преди няколко години), че Дайкстра, когато по време на една конференция по софтуерни технологии на НАТО в Рим през 1969 г. научава за въпросните планове на СИВ за копиране,
казва, че това е най-голямата победа на американците през Студената война. Като се абстрахираме
от хиперболата на Дайкстра – като че ли и двамата излязоха прави. Ние създадохме у нас много добри софтуеристи, дълго време обаче ограничени в
не особено творческите методи на ІВМ за този конкретен тип софтуер. Едва в последните петнайсетина години българските софтуеристи намират радушен прием по света в софтуерни фирми от ранга
на Майкрософт и Гугъл и, разбира се, всякакви
други. Българските софтуерни фирми работят по
поръчки от чужбина, софтуерни гиганти откриха сериозни клонове тук, а вече имаме и първата българска софтуерна фирма, продадена за стотици милиони в чужбина.
Що се отнася до популяризаторската дейност
на П. Бърнев, тя е била винаги неотменна и важна
част от професионалния му живот. Документално
доказателство за началото й е статията „Същност
и проблеми на кибернетиката“, публикувана във в.
„Авангард“, издание на тогавашния ВМЕИ, в броя
му от 16.03.1960 г. (да отбележим, че въпреки из-

вестно „размразяване“, по това време Тодор Павлов е председател на БАН, има позиции във висшите ешелони на партийната номенклатура и властта и продължава да счита кибернетиката за „буржоазна лъженаука“). В следващите години, но с особено засилващ се интезитет от 70-те нататък, проф.
Бърнев под различни форми довежда до разнообразни кръгове от обществото (ученици, студенти,
ръководители и пр.) важни въпроси и теми, пряко
или косвено свързани с информатиката. Не е възможно системно изброяване в рамките на този доклад, затова отново ще прибегнем към представителни примери: цикъл лекции „Върху понятието алгоритъм“ – пред ученици от Математическата гимназия в Бургас в периода 10–20.06.1974 г.; член на
комисия на Седми национален преглед на техническото и научно творчество на младежта. София, 1–
5.10.1974 г.; „Ще ги наричаме просто магистрите“
– Бърнев в интервю, взето от Еми Барух относно
ЕЦНПКММ, в. „Студентска трибуна”, 2.04.1974 г.;
„Автоматично пресмятане на изрази“, сп. „Математика“, № 3, 1975, с. 5-8; „Математиката в помощ на политиката“, сп. „Наука“, издание на СУБ,
№ 1, 1991 г.; „Мултимедия и древна европейска култура“, доклад на семинара „Компютърна археология, мултимедия и Интернет представяне“ на Форум на древната култура, в памет на Петър Детев
в Пловдив, Дом на учените, 9–11.10.2000 г.
Заключение
За своята всестранна и активна дейност проф.
Петър Бърнев получава много награди – 6 държавни ордена и медали, сред които два са „Кирил и
Методий“ І степен, множество почетни знаци и грамоти от министерства, държавни комитети и от
БАН, както и медал за значителен принос в съвременната наука от Института по математика и информатика на БАН през 2008 г.
Ценността на тези награди е несъмнена.
Сигурни сме обаче, че проф. Бърнев винаги е
държал повече на високата оценка, признание и дълбоко уважение на цялата информатична колегия през
целия си професионален живот, които днес отново
му засвидетелстваме. Нямаме никакви съмнения,
че огромното му дело не може да бъде забравено,
а резултатите от него са и ще бъдат пред всички.

Списание „НАУКА“ се публикува от началото на 2011 г. в сайта на
НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ
на адрес: http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka
Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския университет,
на която редакцията изказва благодарност!
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Трибуна на младите

Рубриката „Трибуна на младите“
се осъществява с финансовата
подкрепа на фондация „Еврика“

ОТКРИВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВЪНСЛЪНЧЕВИ
ПЛАНЕТИ ЧРЕЗ МРЕЖА ОТ МАЛКИ КОСМИЧЕСКИ
ТЕЛЕСКОПИ*
Доц. д-р Веселка Радева,
Представена е идеята за създаване на мрежа от малки космически телескопи за откриване и изследване на близки извънслънчеви
планети. Направени са модели на избрани по
предварително зададени критерии пет извънслънчеви планети. Описани са целите, задачите и времевата линия на евентуална космическа мисия за стартиране и работа на
мрежа от малки космически телескопи.

Увод
Човечеството винаги си е задавало въпроса „Сами ли сме във Вселената?“. През последните петдесет години астрономите започнаха да се приближават до отговора на този важен въпрос. С откриването на планети около други звезди стана ясно, че
нашата Слънчева система не е единствена и уникална. Планети обикалят около много близки и далечни звезди. Тяхното откриване, изследване и изучаване е много важно. От една страна, се разширяват знанията за образуването на звездите и планетите във Вселената. От друга страна, може да бъдат открити планети, на които е възможно да съществува живот или където бихме могли самите ние
да отидем да живеем.
Откриването и изследването на извънслънчевите планети се извършва както с големи и малки
телескопи от Земята, така и с космически телескопи, изведени в околоземна орбита. Разработването, извеждането в орбита и стартирането на космическите телескопи обикновено отнема двадесет
години. Поради това се поставят мащабни задачи,
които се решават с дълги периодични наблюдения.
Разработваните до сега космически телескопи са
големи и скъпи.
Голям интерес за астрономите представляват извънслънчевите системи в близката околност на Слънчевата система. Сравнително добре са изследвани
извънслънчевите планети в радиус 50 светлинни го-

ШУ „Епископ Константин Преславски“,

Ирена Димитрова,
Борислава Борисова,
Цвета Коджабашева,
Кристиана Момчилова –
ученички от Х клас,
Астрономическа обсерватория и
планетариум „Николай Коперник“, Варна
дини. Тяхното детайлно изучаване също е най-добре да става с наземни и околоземни телескопи. Поради близостта на звездите с планетни системи, които ще се изследват, е достатъчно използването на
малки космически телескопи. От една страна, тяхната конструкция, изработване и поддържане е с помалка сложност. От друга страна, финансирането на
извеждане в околоземна орбита на малки или микроспътници е много по-приемливо и много по-достъпно.
Това ни мотивира да разработим нашата идея
за създаване и извеждане в орбита на мрежа от
малки космически телескопи, с които да се изследват близки извънслънчеви планети. Малките космически телескопи имат своето достойно място в
процеса на изследване на близките извънслънчеви
планети и техните наблюдения ще отговорят на много въпроси, които вълнуват астрономите.
1.Търсене и изследване на извънслънчеви
планети от Земята и Космоса
Познати са стотици планети, обикалящи не около Слънцето, а около други звезди. Направени са
наблюдения върху атмосферите и структурите им.
Това позволява да се получи информация за природата на планетите, за формирането на нашата Слън-

* Текстът на статията се базира на проект, представен в Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на
човечеството“ на фондация „ЕВРИКА“, класиран на първо място в направление „Идеи за научни и технически
експерименти“.
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чева система, както и за възможността за съществуването на други обитаеми планети освен нашата Земя.
Екзопланета или извънслънчева планета е планета, която се намира извън Слънчевата система.
Тя е в орбита около друга звезда. Към 15 април
2015 г. има открити 1911 извънслънчеви планети в
1207 планетни системи, вкл. 480 планетни системи
с повече от една планета. В момента има 18 000
кандидати за планети, от които 262 в обитаемата
зона, където водата може да бъде в течно състояние.
За последните двадесет години са направени
5445 открития и са потвърдени1832 извънслънчеви
планети. Според ново изследване за всяка звезда
в Млечния път се падат по 1,6 планети, следователно броят им е поне 160 милиарда!
Има няколко метода, които астрономите използват за откриването на екзопланети. Eкзопланети
се откриват директно – като се наблюдава самата
планета, и непряко – чрез радиално проследяване
на скоростта, астрометрия, пулсарно време, транзити, гравитационни лещи.
2. Космически телескопи – развитие на
търсенето на извънслънчеви планети
В изследването на извънслънчевите планети все
по-голяма роля започват да играят космическите
телескопи. С помощта на космическите мисии се
определят голяма част от характеристиките на извънслънчевите планети.
През 1983 г. за първи път се използва космическият спътник IRAS (InfraRed Astronomical Satellite).
Tози спътник съдържа малък телескоп за инфрачервени наблюдения. Планетите и междузвездният
прах отразяват светлина, която се блокира от земната атмосфера. За това е най-добре да се използват спътници, изведени извън земната атмосфера. С този телескоп през 1984 г. е открит диск от
прах около звездата Beta Pictoris. Така се визуализира първото място във Вселената, където се вижда създаването на планети.
Космически телескоп Хъбъл
През 1990 г. е изведен в орбита на 600 km над
Земята космическият телескоп Хъбъл. Наблюденията, направени с него показват, че има много потенциални места за образуване и съществуване на
обитаеми планети. През 1992 г. по радиоизлъчване, което идва от пулсар, беше предположено, че е
възможно присъствието на три планети с малки маси около него. Никой не очаквал да намери планети, обикалящи около пулсари. По-късно – през 2006
г., са открити планети в орбити около пулсари. Това
показва, че е възможно някои неутронни звезди да
имат обикалящи около тях планети. През 1995 г. е
открита планета, която обикаля около звезда от тип
G – това е 51 Пегас. С времето са открити и други
планети като 51 Пегас, които са наречени горещи
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Юпитеровци.
Френската космическа мисия CoRoT стартира през 2006 г. По време на тази мисия е открита
първата извънслънчева планета с метода на транзита (преминаването на планетата пред нейната гореща звезда). Този космически телескоп е допринесъл за потвърждаването на десетки екзопланети
и притежава списък на някои от най-добре изучените извънслънчеви планети. Той е продължил откриването на планети до 2011 г.
Космическият телескоп Спитцер стартира
през 2003 г. Това е първият телескоп, който директно открива светлината от планети извън нашата
Слънчева система. Едно от най-забележителните
постижения на този телескоп е през 2005 г., когато
става първият телескоп, директно уловил светлината от извънслънчеви планети, а именно от горещите Юпитеровци HD 209458b и TrES-1. С този телескоп през април 2005 г. е открито, че около звездата Коен-kuhi Tau 4 има планетарен диск.
Космическият телескоп Кеплер е първата
мисия на НАСА за изследване на извънслънчеви
планети. „Кеплер“ стартира през 2009 г. Сред многобройните му открития е това, че малките извънслънчеви планети вероятно са най-често срещаните в Галактиката. Кеплер е открил екзотични, мултипланетни системи с топли Юпитеровци с невероятно ниска плътност. С продължение на мисията
най-вероятно ще бъдат открити планети с размерите на Земята в рамките на обитаемите зони на
звездите си.
Джейм Уеб космически телескоп (JWST) ще
стартира през 2018 г. Той е инфрачервен телескоп и
ще бъде научният „наследник“ на космическите телескопи Хъбъл и Спитцер. Главната цел на този телескоп са наблюдения, които ще доведат до разбирането на процеса на образуване на звездите и планетите. Ще се изследват протопланетни дискове
около звезди.
Космическият инфрачервен широкоъгълен телескоп (WFIRST) на НАСА е проектиран
да получава изображения в широко зрително поле и
да прави спектрални изследвания в близката инфрачервена област. Основна цел на телескопа е наблюдения на извънслънчеви планети. Той ще използва фотометрично изследване в област около центъра на Млечния път за извършване на статистическо преброяването на планети в нашата Галактика. Ще бъде възможно директно фотографиране
на гигантски планети и планетарни дискове.
„Звездни сенки“ е един нов метод за търсене
на извъслънчеви планети с космически телескопи.
Този метод реализира нова технология, която блокира не само слънчевата, но и звездната светлина.
Телескопът се движи, докато „звездната сянка“ остава на същата позиция. Ще се използва външен
спътник, който лети далеч от космическия телескоп. Той ще представлява голям екран, за да блоки-
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ра входящата звездна светлина. Използва се екран
с формата на цвете.
Изследванията на извънслънчеви планети са едно от най-бързо развиващите се направления в астрономията. Все още е много трудно да се различат
директно планета и нейната атмосфера. За това все
повече се налагат наблюденията с космически телескопи. Разработват се нови технологии, за да се
видят отделните компоненти на една звезда и обикаляща около нея планета. Това изисква още поголяма точност в изстрелването и маневрирането
на космическите телескопи.
ХЕОПС – първият космически малък
телескоп
Една от новите научни програми на Европейската космическа агенция е свързана с търсенето на
близки извънслънчеви планети с помощта на малки телескопи. Стремежът на научните колективи е
да създадат малки космически мисии на ниска цена, които да попълнят по-широкия и среден клас космически мисии. Първата такава мисия на Европейската космическа агенция се нарича Хеопс. Тя е
предложена от Астрономическата обсерватория в
Женева през месец октомври 2012 г. „Хеопс“ ще
бъде изведен в орбита през 2017 г. Космическият
телескоп ще бъде насочен към близки ярки звезди,
за които вече е известно, че имат планети, обикалящи около тях. Този космически телескоп-спътник ще бъде първата мисия, посветена на търсенето на извънслънчеви планети чрез метода на транзита чрез прецизна фотометрия на ярки звезди с
планети. Той ще предостави уникалната възможност за точно определяне на размера на извънслънчевите планети (с размери на Нептун и по-малки),
открити чрез спектрални методи. Космическият телескоп също така ще бъде в състояние да търси
по-малки планети, които е невъзможно да се видят
с помощта на наземни телескопи. Едно от големите предимства на този телескоп е, че той ще може
да изследва атмосферите на планетите. Планът на
Европейската космическа агенция е „Хеопс“ да бъде първата от серия подобни малки мисии, за които са необходими неголеми разходи.
3. Мрежа от малки космически телескопи
Изследването на извънслънчевите планети е едно от най-интересните в астрономията. С него са
свързани и всички проекти за търсене на живот на
други планети.
3.1. Модели на група близки извънслънчеви
планети
За нас представляват интерес откритите близки извъслънчеви планети. Ние решихме да разработим една примерна научноизследователска програма за изследването им с малки космически телескопи. За да подберем обектите за изследване,
направихме проучване в литературата за вече откритите близки до нас извънслънчеви планети.
Използвахме и компютърните планетариуми на

НАСА „Eyes on EXOPLANETS“ и „Celestia“ за да
визуализираме тези планети.
Все по-голям интерес сред астрономите предизвикват близките до Слънцето извънслънчеви планети. Даже използвайки големи наземни телескопи, не може да се детектират евентуални атмосфери и не може да се каже нищо за техния състав.
Имайки предвид много по-добрите условия на видимост поради липсата на атмосфера, все по-успешно се използват космически телескопи. За изследване на близките извънслънчеви планети са
много подходящи неголеми телескопи, намиращи се
в орбита до Земята.
Построяването и извеждането в орбита на малки телескопи не изисква толкова големи финансови
разходи и инвестиции във време и хора, както големите космически телескопи. Поради това сме уверени, че една мрежа от пет оптични телескопа, насочвани към близки извънслънчеви планети, ще бъде много продуктивна!
Нашата цел е да бъдат изследвани пет потвърдени извънслънчеви планети. Това са: Kapteyn b
(съзведие Pictor (Живописец)), Gliese 832c (съзведие Crus (Жeрав)), Gliese 667Cc (съзведие Скорпион (Scorpius)), HD 40307 g (съзведие Живописец
(Pictor)) и Gliese 163c (съзведие Златна рибка
(Dorado)). С наблюденията ще се стремим да потвърдим следните извъслънчеви планети: Tau Ceti e
(съзведие Кит (Cetus)), Gliese 682c (съзведие Скорпион (Scorpio)), Gliese 180 b (съзведие Еридан
(Еridanus)), Gliese 180 c (съзведие Еридан
(Еridanus)) и Gliese 581 g (съзвездието Везни (Libra)).
За търсене и изследване на извънслънчеви планети ще се използва методът на транзитите и спектралните методи. Планираме да има възможност
за постоянни наблюдения в рамките на 5 години.
Телескопите може да бъдат базирани на слънчевосинхронна орбита, както малкия космически телескоп „Хеопс“. По този начин ще имаме минимум разходи за извеждане на телескопите в работна орбита. Изстрелването на мрежата от малки космически телескопи няма да изисква огромни финансови
средства. Изработката на малките телескопи с диаметър на огледалото 30 сm и чувствителна и голяма ССД матрица с охлаждане с течен хелий ще
отнеме не повече от 3 години. Подготовката, изстрелването и активирането на нашата мрежа от
малки телескопи не би трябвало да отнеме повече
от десет години. Така много бързо, за не повече от
10 години, можем да имаме работеща мрежа от
телескопи и да получаваме резултати от тяхната
работа.
Ние направихме проучване в научната литература какви извънслънчеви планети са открити в радиус 50 светлинни години от Слънцето. За нас беше важно да разберем колко от тях и кои са подходящи за заселване. Важно изискване към избрани-
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те планети беше да се намират в обитаемата зона,
където водата може да бъде в течно състояние. С
помощта на компютърния планетариум, разработен
от НАСА „EYES on EXOPLANETS“, направихме
модели на петте потвърдени извънслънчеви планети от научната програма на мрежата от малки телескопи. На Фигури 1 и 2 са представени модели
на две от извънслънчевите планети.
4. Описание на Мрежа от малки космически телескопи
Изследването на близките извънслънчеви планети е една от приоритетните задачи, стоящи пред
астрономите. Ако на някоя от близките планети бъде открит живот, тя би могла да бъде цел на бъдеща космическа изследователска мисия. За събирането на информация за физическите, химическите и орбиталните характеристики на планетите е
необходимо да се правят много на брой наблюдения с различни методи. Една пълна научна картина

за близките извънслънчеви планети би могла да се
получи с наблюдения, правени от наземни и от космически телескопи. Като имаме предвид финансовите разходи и че това са планети около близки и
ярки звезди, предлагаме да се изведе в орбита мрежа от пет малки космически телескопа. Те ще имат
диаметър на огледалата 30 сm и ще бъдат снабдени с широкоплощни високочувствителни CCD матрици (Фигура 3). Като прототип на тези телескопи
би могъл да се използва космическия телескоп
„ХЕОПС“, който ще бъде изстрелян през 2017 г.
Това означава, че ще бъдат тествани в реална обстановка всички системи на този космически телескоп и ще се отстранят всички възникнали проблеми.

Фигура 3. Мрежа от малки телескопи за наблюдение на близки извънслънчеви планети

Фигура 1. Модел на извънслънчевата планета GJ
667Cc

В края на миналия век е създадена условна класификация на малки спътници. Малките спътници
имат маса от 100 до 500 kg. Микроспътниците имат
маса от 10 до 100 kg. Наноспътниците имат маса
от 1 до 10 kg, а пикоспътниците имат маса под 1 kg.
Според тази класификация нашите малки космически телескопи попадат към типа микроспътници.

Фигура 2. Модел на извънслънчевата планета HD
40307g

4.1. Избор на орбита на мрежата от малки
телескопи и времева програма за работа
Мрежата от малки телескопи има научноизследователски цели, свързани с изясняването на природата и движението на пет потвърдени и четири
непотвърдени близки извънслънчеви планети. С
космическите телескопи ще бъдат правени необходимите фотометрични и спектрални наблюдения
на извънслънчевите планети. За уточняването на
орбитални и химически характеристики на извънслънчевите планети ще се прилага метода на транзитите и ще се изследват спектри, получени от атмосферите на звездите.
Орбитите на космическите спътници, обикалящи около Земята, са четири вида: кръгова (ексцентрицитет е=0), елиптична (е<1), параболична (e=1),
хиперболична (e>1). Обикновено изкуствените
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Фигура 4. Времева линия на дейностите по космическата мисия „Мрежа от малки космически телескопи“.

спътници се разполагат в зависимост от избора на
височината на: ниска околоземна орбита – до 1200
km над земната повърхност; средна околоземна орбита – 1200 – 35 300 km над земната повърхност;
геосинхронна орбита – 35 800 km над земната повърхност; геостационарна орбита – това е геосинхронна орбита с наклон нула (т.е. в равнината на
екватора); висока елиптична орбита – над 35 800
km.
Малкият космически спътник „Хеопс“ ще бъде
изведен на слънчево-синхронна орбита. Слънчевосинхронната околоземна орбита е вид земна орбита, при която спътниците винаги минават над определена точка на земната повърхност, когато Слънцето се намира на същото място на небето. Това
се постига чрез подходящо съчетаване на височина и наклон на орбитата.
Подготовката, организирането, изстрелването и
работата на една бъдеща космическа мисия „Мрежа от малки телескопи“ може да се представи в
следната времева линия на дейностите (Фигура 4.):
2020-2023: Организиране и сформиране на научноизследователския и инженерно-техническия
екип на Космическата мисия „Мрежа от малки космически телескопи“.
2023-2025: Разработване на проектната документация за изработването на малките космически телескопи.
2025-2030: Изработване и тестване на малките космически телескопи.
2030: Изстрелване на мрежата от малки космически телескопи, разполагане на мрежата в космическото пространство и стартиране на телескопите.
2030-2040: Провеждане на наблюдения на извънслънчевите планети с мрежата от малки космически телескопи.
БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ
Мрежата от малки телескопи ще изпълни научноизследователските цели за получаване на данни
за петте близки извънслънчеви планети. След това
ще бъдат насочени към непотвърдените пет планети. В рамките до 5 години се планира да се изследват и непотвърдените извънслънчеви планети.
Едно от големите предизвикателства пред астрономите е предпазването на Земята от сблъсък
с астероид. В близкото пространство до Земята често се случва да преминават астероиди с различни
размери. Астрономите се стараят да откриват кол-

кото се може повече от тези опасни тела и да определят техните орбити. Така може да се изчисли
кога би могъл да се случи евентуален сблъсък със
Земята.
Ние планираме след изпълнението на основната наблюдателна програма на извънслънчеви планети нашата Мрежа от малки космически телескопи да бъде насочена към близки и опасни астероиди за уточняване на техните орбитни елементи (Фигура 5). Така малките космически телескопи ще могат да откриват, да наблюдават и да проследяват
минаващи близко до Земята малки и големи астероиди.

Фигура 5. Мрежа от малки телескопи в Лагранжовата точка L1 за откриване, проследяване и изследване на астероиди

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Космосът е бъдещето на човешката цивилизация. Ние се интересуваме както от астрономията и
астрономическите изследвания, така и от космическите проекти и връзката им с всички земни науки. За това решихме да погледнем към близкото
космическо пространство и да помислим как да помогнем за решаването на един конкретен научен
проблем – изследването на близки извънслънчеви
планети. Работата по този проект беше истинско
предизвикателство и удоволствие за нас. Ние работихме като малък екип от една малка космическа агенция, с много желание, въобръжение и съзнанието, че един ден идeята на нашия малък проект може да бъде реализирана.
Уверени сме, че в близките 10–20 години наред
с големите космически телескопи около Земята ще
обикалят и ще извършват наблюдения много малки космически телескопи, като тези от нашата космическа мрежа. Така ще отворим още по-широко
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Трибуна на младите
нашите очи към небето и ще опознаем още по-добре близкия и далечен Космос. Защото там е нашето бъдеще, бъдещето на цялата човешка цивилизация.
Литература
1. Мардиросян, Г. Въведение в космонавтиката.
Акад. издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012.
2. Съселов, Д. Животът на свръхземите. Изд.
„Изток-Запад“, 2012.
3. Николов, Н., Радева, В., Илиева, Р. Астрономия.
Изд. „Педагог 6“, 2000.

4. Интернетресурси:
http://exoplanets.ch/projects/cheops/http://
kepler.nasa.gov/
http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/
http://exoplanetarchive.ipac.caltech.eduhttp://
kepler.nasa.gov/multimedia/animations/
scienceconcepts/?ImageID=136/docs/
counts_detail.html
http://seagerexoplanets.mit.edu/exoplanet.htm
http://www.astronoo.com/en/articles/telescopecheops.html

DISCOVERY AND INVESTIGATION OF EXTRASOLAR PLANETS USING A NETWORK
OF SPACE TELESCOPES
Veselka Radeva, Irena Dimitrova, Borislava Borisova, Tsveta Kodjabasheva,
Kristiana Momchilova
Abstract
We present the idea for the creation of a network of small space telescopes for the discovery and
investigation of near extrasolar planets. Models of five extrasolar planets selected based on several criteria
have been made. The necessity for the development and the launch of space missions with small satellites –
telescopes is justified. The goals, tasks and timeline of a possible future space mission for the launch and work of
a network of small space telescopes are described.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ,
СЕКЦИЯ „ФИЗИКА“

ФОНДАЦИЯ
„МИНЮ БАЛКАНСКИ”

организират
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ”
(9 януари 2016 г., Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – зала „Компас“)
Целта на конференцията е да провокира дискусия за ролята на природните науки
във възпитаването на гражданско поведение, етика и морал в отношението към здравето,
природата, обществото и научно-техническите постижения.
Тематични направления:
Морални и етични аспекти на природните науки Природните науки и професионалната ориентация на
ученици и студенти Природните науки и опазването на околната среда и здравето на човека Мирогледен
подход в природните науки и междупредметните връзки Природните науки и гражданското общество
За повече информация: тел: 032 261-320; електронна поща: conference_go@abv.bg
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In memoriam

ПРОФ. Д.И.Н. ТОТЮ ТОТЕВ
(1930–2015)
На 06.12.2015 г. завинаги ни напусна нашият скъп колега, професор д.и.н. Тотю Косев Тотев!
Проф. Т. Тотев е роден на 22 декември 1930 г. в с. Кръшно, Търговищка област. Завършва
Богословския факултет на Софийския университет (1956). През 1957 г. започва работа като пръв
уредник на Археологическия музей в Плиска. В периода 1962–1974 г. е научен сътрудник и завеждащ Базата музей на Археологическия институт с музей при БАН в Преслав. Ръководител е на
Филиала на Археологическия институт с музей при БАН в Шумен в периода 1975–1990 г. Ръководил е археологически разкопки и проучвания в Плиска, Велики Преслав и техните околности. Особено важни са приносите му в изучаването на преславската художествена култура и на старобългарското материално и духовно творчество през IX–Х век. Автор е на 10 монографии и над 250
научни студии и статии.
От 1990 г. е преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ръководител на катедра „Теология“ (1991–2001), декан на Факултета по българска филология, история
и теология (1991–1999 г.), ректор на Шуменския университет (1995–1999). Чете лекции по библейска и църковна археология, християнско изкуство, средновековна българска култура, история на
Византия. Води спец. курсове в Софийския университет, в Националната художествена академия в
София, в Американския университет в Благоевград, в Свободния университет във Варна, както и
в чуждестранни учебни заведения в Русия, Италия, Гърция, Турция, Великобритания и др. Член е
на Президиума на Международната уния по славянска археология (1995), почетен председател на
Православния богословски студентски съюз (1993), почетен член на Българското историческо
дружество. Главен редактор е на научните поредици „Преслав“ (1968–1993), „Плиска-Преслав“
(1979–1993), „Преславска книжовна школа“ (1995), отговорен редактор на „Епископ-Константинови четения“ (1994), „Трудове на катедрите по история и богословие“ (1997) и др. Проф. Т. Тотев е
член на Съюза на учените в България – клон Шумен от 1985 г. На VІІ редовен конгрес на СУБ
през м. октомври 1998 г. е избран за негов почетен член.
За изключителните си научни приноси в областта на българската археология и за значимата си
обществена дейност е удостоен със званието „доктор хонорис кауза” на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“ и с ордените „Св. св. Кирил и Методий“ I ст. (1985) и „Стара
планина“ I ст. (2000). Обявен е за почетен гражданин на Шумен и на Велики Преслав.
Тотю Тотев беше обичан и уважаван заради неговата непринуденост и естественост в общуването с колеги. С лекота споделяше свои наблюдения и идеи и свободно дискутираше виждания,
различни от неговите. Той беше пример за висока ерудираност и чистота на взаимоотношенията,
винаги готов да помогне на младите учени.
Трудно е да се запълни празнината, оставаща след такава личност.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА УЧЕНИЯ, УЧИТЕЛЯ И ЧОВЕКА –
ПРОФЕСОР ТОТЮ ТОТЕВ!

Доц. д-р Константин Константинов,
СУБ – клон Шумен
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Научни изяви в СУБ
Секция „Педагогика и психология” към СУБ проведе в Новата конферентна зала (Огледалната
зала) на СУ „Св. Климент Охридски“ събрания:
На 21 декември 2015 г. с дневен ред:
Антон Безаншек – педагог, радетел за балканско единство, създател на стенографията у нас (по
случай 160 години от рождението му). Докладчик: проф. Любен Десев.
Честване 85-годишнината на члена на секцията Васил Божинов.

*

*

*

На 18 януари 2015 г. с дневен ред:
Представяне на труда „Синергетика“. Докладчик: доц. Н. Георгиева.
Организиране на младежко звено към секцията и приемане план за дейността му. Докладчик:
доц. Вл. Господинов.
Подготовката на алманах за членовете на секцията. Докладчик: доц. Г. Петров

*

*

*

Секция „Икономически науки“ към СУБ съвместно с Института за икономически
изследвания при БАН проведе на 18 декември 2015 г. в Големия салон на Института за икономически
изследвания при БАН, ул. Аксаков 3, научен семинар на тема:
„ПАЗАР И ПЛАН: НОВАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ”
Докладчик: проф. д.ик.н. Росица Чобанова
Дискутант: чл.-кор. проф.д.ик.н. Иван Илиев

*

*

*

Съюзът на учените в България, фондация „Устойчиво развитие за България“ и Българската
академия на науките организираха на 21 декември 2015 г. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ №
1, презентация на книгата на проф. д.ик.н. НИНА ДЮЛГЕРОВА:
„БЪЛГАРО-РУСКИ АКЦЕНТИ НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА
(ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАЦИЯ).
Проведена бе и дискусия по темата.

ИЗ ЖИВОТА НА ПЛЕВЕНСКИЯ КЛОН НА СУБ
На 24 ноември в СУБ клон Плевен се състоя
представянето на книгата на Деян Белчев „Плевенският край през погледа на чужди пътешественици (ХІV-ХІХ век)“. Авторът, член на секция „Военна история“, е издирил и описал всички пътеписи
на чужди пътешественици, посетили Плевенския
край през периода ХІV-ХІХ век, като е запълнил
една празнота в книжнината от този период. Известно е, че са твърде малко или въобще липсват писмени сведения за Плевенския край от този период.
В пътеписите от онова време се съдържат ценни
сведения, които показват нравите, обичаите и начина на живот на българското население. Със своята характерна задълбоченост авторът е издирал
и описал всичко достъпно по този въпрос и е успял
да документира неизвестни или недостъпни за масовия читател сведения за Плевенския край.
Деян Белчев обръща внимание и на друг факт.
Интересът към Османската империя нараства,
след като тя се изправя пред вратите на Стара Европа. Чуждите пътешественици осигуряват сведения
за пътищата, икономиката, отбранителните съоръжения и др., като старателно описват и документират всичко, което са видели или е предизвикало интереса им. Това са били чисто разузнавателни сведения. Наред с това те оставят сведения и за жи-
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вота на българското население, които днес за нас
за ценни и незаменими.
За разлика от други сведения, пътеписите отразяват непосредствените наблюдения и впечатления
на авторите. Информацията е конкретна и достоверна. Природата, обществените отношения, битът
на хората са описани така, каквито са видени. Значението на тези повествователни творби се подсилва и от факта, че често те съдържат рисунки,
скици на местности, предмети на бита, носиите, храненето и пр., което ги прави ценни извори за изследователите.
Проследявайки пътя на пътешествениците, Деян Белчев констатира, че най-много сведения има
за селищата около р. Дунав, тъй като реката се явява основно средство за придвижване. Най-ранните
пътеписи от ХІV и ХV век са от дунавските селища. Най-много са сведенията от различни автори,
описващи битката при Никопол през 1396 г. между
съюзените европейски сили и турците. Много сведения са оставили в своите спомени и участници в
битката. Другото събитие, което вълнува тогавашния свят и което намира отражение в пътеписите и
многобройните спомени, е походът на Владислав
ІІІ Яголо по пътя му през Плевенския край през
1444 г. Автори като Филип Калимах, Андреас де
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Палацио, Луйджи Марсили, унгарските пътешественици Томаш Баршош, Янош Комароми, турските пътешественици Евлия Челеби, Хаджи Калфа, Мехмед Нешра и др. разкриват сравнително пълна картина на живота в Плевенския край през ХVІІ век.
През ХVІІІ и ХІХ век Плевенският край е посетен
от френски, унгарски, италиански, немски, арменски и други пътешественици и изследователи, които оставят пълноценни документи за живота по нашите земи от този период. Известно е написаното
от д-р Ами Буе, Гийом Лежан, Феликс Каниц, Луйджи Марсили и др. Деян Белчев се спира подробно
в тези трудове на сведенията за Плевенския край,
като обръща внимание на непубликуваното и непознатото.
За да се получи по-пълна картина на Плевенския край през посочения период, в подкрепа на данните от пътеписната литература са използвани местни извори (приписки и летописи), по-малко известни трудове по този въпрос или други чужди автори.
Проучването засяга различни области от живота в Плевенския край през ХІV-ХІХ век. За по-голяма убедителност, последователност и приемственост изложението започва с популярни статии за
историческото минало на Плевенския край. Според

автора това е полезно, защото издадената литература по този въпрос през последните години е малко и недостатъчна. Авторът иска да покаже сравнително ясна картина за състоянието на този край
до падането под османска власт, за да бъде сравнимо със състоянието през следващия исторически период.
Книгата на Деян Белчев „Плевенският край през
погледа на чужди пътешественици (ХІV-ХІХ век)“
е първи опит да се направи общ преглед на пътеписната литература до този момент, засягаща Плевенския край, и е постигната поставената цел: да
внесе яснота и знания за миналото на нашия край
през средните векове.
Много уместно Деян Белчев завършва уводните думи в книгата си с казаното от дядо Вазов по
повод излизане книгата на Константин Иречек „Пътуване по България“ през 1885 г.: „Ние българите
сме чудовищно равнодушни към себе си: ние живеем и мрем в една страна, която почти не познаваме, а между това какво съкровище от хубост, великолепие и любопитности е българската земя!“
Петко Дилков,
секция „Военна история“,
СУБ “ клон Плевен
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Илия Тодев.

Човекът е
историческо
животно:
рефлексии и
саморефлексии.
Изд. „Захарий Стоянов“,
София, 2015, 312 с.
Илия Тодев е един от
днешните водещи възражденоведи, сиреч учени - изследователи и познавачи на Българското
възраждане, а същевременно през последните
няколко години той е и директор на Института за исторически изследвания към
БАН. Новата му книга “Човекът е историческо животно: рефлексии и саморефлексии” събира голяма част
от неговите многобройни статии и доклади, интервюта и изказвания, есета и становища, които съвкупно
предават извънредно активната позиция на автора в
научния и обществен живот на страната. Написани
през последните години по различни поводи, най-често във връзка с научни конференции, юбилейни събития и чествания, представяния и рецензирания на
книги, но и на течащи дебати в публичното пространство на историята, текстовете не са никак хетерогенни, а излъчват няколко хармонизани послания – за

необходимостта от съхраняване на отдавна установените исторически истини пред потока от релативизъм и непрофесионализъм, който все повече изпълва потоците съвременно писане на историята, за полезността от продължаващо осмисляне и изследване на Българското възраждане, определяно като “найинтересното постижение на нашата история”.
Възраждането се вмества от автора в 150-те години между Паисий Хилендарски и Балканските войни
(тоест през 1762-1912) и дори само това подсказва
колко разчупени и неконвенционални тези, форми и
обрати може да поднесе книгата. Например въпреки
заглавието си („Да живее класиката!–) предговорът към
основополагащия синтез на Петър Ников „Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения“ не само допълва, но и влиза в спор
с класическия текст на известния историк. Авторът
отстоява националната традиция в историческото дирене, разкрита още в първия текст (първоначално публикуван в сп. „Наука“, кн. 6 от 2013 г.) през думите на
Петър Мутафчиев, изказани за един друг учен, първостроител на нашата наука: „Горещ родолюбец, той
[Марин Дринов] никога и нигде не се поддаде на изкушението да жертва истината на патриотическите си
настроения… Разбира се, имаше и друга причина, за
да се затвърди у нас това научно направление, а
именно – че за да обосновем нашите права и идеали,
ние нямаме нужда да преиначаваме нито миналото
на нашата земя, нито настоящето на народа си“. За
да опази тази традиция, Илия Тодев не се колебае да
се противопостави и влезе в спорове и диспути както
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с домородни, така и с чуждоземни авторитети: от известната активност по „случая Батак“ (т.е по частичното или цялостно оспорване на Баташкото клане от
някои среди) до дебат с Махиел Кийл и други автори,
които раздухват версии за българско поругаване и
продажба на костите на османските бойци след Плевенската епопея през 1878 г.
Особено интересни за читателите на сп. „Наука“ вероятно ще бъдат две статии, в които се предлага обзор и сравнителен анализ на функционирането на
френската, британската, руската и други световни академии на науките, съпоставени с българския опит, както и размишленията на тема „145 години БАН“. Единствената наша съществена забележка към издателя
е свързана с мястото на бележките, а при Тодев те
често са не по-малко оригинални и важни от основния текст: поставени не под линия на съответната страница, дори не след всяка статия, а всички накуп в
края на тома, те силно затрудняват ползването на книгата от любознателния и висококултурен читател.
Написани с литературно майсторство и изящен стил,
които са голяма рядкост сред днешната ни хуманитаристика, „рефлексиите и саморефлексиите“ на Илия
Тодев не само дават нови отговори (често свързани с
любимия му герой д-р Стоян Чомаков, централна фигура на българската църковна и национална еманципация през ХІХ в.), но поставят важни и вълнуващи
въпроси, които държат читателския интерес буден докрай.
Доц. д-р Наум Кайчев,
СУ „Св. Климент Охридски“

Добрина ЖелеваМартинс и Стела
Ташева.

Теория на
композицията.
Онлайн издание на
платформата на СУБ
(http://usb-bg.org/
Theoria%20na%20
kompoziciata.htm), 2015
Изданието е учебни к,
посветен на една от основополагащите дисциплини
за образованието по дизайн. В епохата на информационните технологии и глобализация дизайнът като стратегическа, мултифункционална и мултидисциплинарна дейност е една от най-динамичните и бързо
променящи се професии. За да отговори на предизвикателствата, поставени от съвременните научно-технически постижения, новите знания и открития, образованието по дизайн също претърпява развитие в опита си да изгради кадри, които да бъдат подготвени за
иновационната роля на дизайна като катализатор на
случващите се промени и превръщането им в нови
възможности.
Логично съобразен с най-актуалното от областта
на дизайна, учебникът по „Теория на композицията“
на доц. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс и гл. ас.
д-р арх. Стела Ташева предлага задълбочено изследване на понятието за композиция в изкуствата и дизайна, ключовите принципи, средства и композици-
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онни методи в равнината, формата и пространството.
Проблематиката на дисциплината е широко обхватна
и непрекъснато се обновява и развива, заедно с прогреса на научното познание на науките, с които е свързана. Концепцията на учебника е да разшири мирогледа на бъдещите дизайнери, като интерпретира композицията от гледна точка на тези взаимовръзки, поставяйки акцент върху психологичния и емоционалния
аспект.
Учебникът запознава студентите със закономерностите, изразните средства, правилата и стиловете
на композицията, които могат да манипулират възприятието и поведението на човека, да внушават определени идеи, настроения и емоции. Различното във
възприетия подход на представяне е, че най-популярните средства за хармонизация на композицията
са обосновани и интерпретирани чрез прилагане аспекта на модерни науки извън традиционната област
на изкуството, като семиотиката, психологията на възприятието, гещалт-психологията и др., което говори
за актуалността и оригиналността на учебника.
Текстът е структуриран логично и убедително. Поднесен е в две части – лекционен курс, съдържащ 10
комплексни теми, и практически упражнения, които
студентите разработват паралелно на лекциите, с цел
затвърждаване и адаптиране на придобитите теоретични знания.
Лекционната част включва задълбочено системно
познание за основни категории, понятия и закони от
теорията на композицията – като например категориите за хармонията и йерархията; законът за цялото,
законът за типизацията, за съчетаването, законът за
контрастите и др.; извлечени от историческия опит правила и принципи, като правило на сюжетно-композиционния център, правило на тройката, правило на нечетния брой елементи, принцип на златното сечение
и др.; изразни и композиционни средства – линия, фигура, форма, пространство, светлина, цвят, съразмерност, мащаб, контраст, ритъм, пропорции, композиционен център, контекст, стил и т.н.
Материалът е богато онагледен чрез редица илюстрирани примери от природата, народното творчество, декоративните и приложни изкуства, както и съвременната практика в изкуството, дизайна и архитектурата. Те служат за изясняване на основните теоретични постановки, които могат да бъдат комбинирани, интерпретирани и синтезирани смислово в завършени композиции, чрез които дизайнерът общува със
своята публика.
Освен това, чрез подчертаване на спецификата на
композицията при инженерния дизайн се осъществява директна връзка с дизайнерската професия, което
прави учебника особено ценен. След всяка от темите
е посочен изчерпателен списък на справочна литература, надграждаща основния текст и улесняваща самостоятелната подготовка на студентите.
За провокиране на допълнителен интерес към дисциплината са направени препратки към двете електронни издания от поредицата „Студентски образователно-научни форуми”. Дисковете „Принципите на гещалт-психологията и приложението им в дизайна” и
„Семиотика и дизайн” са създадени в резултат на колективната работа на студентите, участвали активно
в един модерен и иновативен формат на обучение,
проведен под формата на студентски конференции.
Възприетият интерактивен подход на преподаване е
виден още и от примерите на студентски есета, чрез
които студентите не само развиват самостоятелно
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творческо мислене, но биват въвлечени в образователния процес, като сами конструират познанието по
предмета на композицията.
На фона на оскъдната учебна литература, касаеща образованието по дизайн, учебникът по „Теория
на композицията“ е едно актуално и необходимо издание, което дава възможност на читателите да опознаят и овладеят езика на композицията, да го прилагат както при анализиране на изградени композиции,
така и при творческата реализация на конкретни дизайнерски решения.
Всички тези качества на учебника водят до убеждението, че изданието ще задоволи не само нуждите
на студентите от специалност „Инженерен дизайн“ в
Лесотехническия университет – София, за които е
предназначено като учебник, но безспорно ще бъде
полезно на практикуващите дизайнери и на всички,
които имат отношение към дизайна във всички негови разновидности, в това число мебелния и интериорния дизайн.
Д-р инж.-дизайнер Мирослава Петрова

Мария Давчева.

Алтернативни
решения на
съвременните
търговски центрове.
Изд. ИИИзк, БАН, С.,
2015, 114 с., 72 фиг.
Монографията разглежда значими проблеми в областта на проектирането и
архитектурата към днешна
дата. Трудът е посветен на
появата и еволюцията на
търговските центрове в
България в началото на XXI
в., разгледани във връзка с динамиката на световното им изпълнение и усъвършенстване. В него се извършва компонентен анализ на съвременните търговски центрове, предлагат се редица класификации на
типологията им и се прогнозират варианти за бъдещите им трансформации.
Динамичните социално-икономически изменения
през последните три десетилетия и вариациите на пазарните процес водят до значителни промени в живота на хората в България. Следствие от това е и бурното навлизане на нови архитектурни типологии – една от които е съвременният търговски център. Според авторката на монографията доц. д-р арх. Мария
Давчева, интензивното изграждане на подобни обекти в последните 6 години, съчетано с липсата на опит
и приемственост в областта, водят до не съвсем сполучливи решения и натрупване на еднотипни грешки
в проектирането. Тя разкрива два често срещани проектантски подхода в началните опити на проектирането им – прилагане на композиционна схема с атриумно-галерийни пространства или (без)мащабното
прехвърляне на избран, съществуващ в световната
практика, модел.
Давчева проучва съгласуването на настоящия дизайн на търговските центрове с новите процеси, форми на поведение и начини на организация в живота

на съвременните хора. Това е актуална тема в международното пространство, но и още повече за България, поради високата стойност на изграждането на
търговските центрове, тяхното затруднено градоустройствено усвояване и редицата проблеми на архитектурните и естетическите им белези, съчетани със
сравнително бедния пазарен капацитет на страната.
Поради липсата на историческа дистанция темата е
слабо проучена и това придава специфика на самата
книга – едновременно анализираща и документираща съответната проблематика.
В аналитичното изложение на книгата проблемът за
търговските центрове е атакуван многоаспектно. Проучени са основни моменти от историята и предисторията на търговските центрове. Анализирани са пространствената и функционалната структура на разглежданите обекти и техните основни компоненти. Изследвани са вариациите в развитието на търговските центрове, а самите сгради са класифицирани в отделни
групи според показатели като: типология на ICSC (International Council of Shopping Centers), обема на брутната отдаваема площ, периметъра на обслужване,
броя на сградите в комплекс, градоустройственото решение, връзките между обектите, разположението в
населеното място, прилежащия парцел и диспозицията на местата за паркиране.
Трудът има богата библиография (80 заглавия, от
които 20 на латиница) и съответстващ научен апарат.
Изводите и съжденията са подкрепени с актуални научни изследвания в съответните области: за страната
чрез специализираните разработки и анализи на Т. Булев, К. Бояджиев, Л. Димитров, М. Никифорова, кросдисциплинарният поглед на П. Кошни, М. Кътова и Д.
Тодоров, и съобразно международните проучвания в
работите на В. Груен, У. Лийч, Х. Рубенщейн и др.
Особено интересен в методологията на изследването е прогностичният подход, чиито резултати са обособени в самостоятелен раздел в края на книгата. В
него са систематизирани три групи алтернативни модели на търговските центрове – икономични, луксозни и специфични. Като очакван и подходящ за бъдещо приложение в страната е разгледан типът „Ритейл
парк“, част от икономичната група на проектантските
решения.
Монографията е адресирана едновременно до научната, проектантската, преподавателската и студентската аудитория. Има обширна и актуална информационна база и борави с най-новите тенденции в областта. Възможните области за приложение на резултатите от монографията включват: бъдещите научни
изследвания в областта на търговските центрове; методологичните палитри като модел за прогностична методология; работата на проектантите на търговски сгради и съръжения; образованието на студентите по обществени сгради, интериор и архитектура.
Освен отделните приноси на труда като систематизиране и анализ на редица композиционни и функционални формообразуващи фактори в съвременните
търговски центрове, изследването разкрива нова, цялостна гледна точка към анализа на тези обекти като
част от градската среда, структура и живот. Тя представлява несъмнен висок принос за развитието на архитектурната наука в страната. Да пожелаем успех
на монографията и нейната авторка!
Доц. д-р арх. Стела Борисова Ташева,
ИИИзк – БАН
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Мариана Кънева.

Атлас „Great Bolgar“.

Дисертацията на
Димитър Мутев
„За психрометрията”.

Издателство
„Главдизайн“,
Казань,
2015, 406 с.
През 2014 г. Списъкът на
световното културно и природно наследство на
ЮНЕСКО се обогати с
включването на два нови
историко-археологически
комплекса – Болгар на
Волга и градът-остров
Свияжск. Дългогодишната,
широкомащабна работа на политическите и научни
институции в Република Татарстан се увенча с успех,
за който те следва да бъдат поздравени. Сериозна
крачка в популяризирането на културното наследство
на Болгар стана излезлият на английски език през
2015 г. албум-атлас GREAT BOLGAR. Великолепното
като полиграфия издание представлява значителен по
обхват проект на Института по археология „А. Х. Халиков“ към Академията на науките на Република Татарстан със сериозната финансова и институционална
подкрепа на Републиканския фонд „Возрождение“. В
съдържателен план Атласът обединява усилията на
многоброен и авторитетен екип учени за представянето на цялостната мозайка от аспекти в историкокултурното битие на Вeлики Болгар през вековете.
Текстът е организиран в 5 големи тематични раздела. Първият раздел си поставя за цел да ситуира Болгар не само като архитектурен обект, но и като културно явление в общия контекст на средновековната епоха. Вторият раздел на Атласа развива темата за стопанския живот на Болгар през средновековието. Подчертана е ключовата роля на Волжка България като
разпределителен пункт в ислямската търговия с европейския свят. Третият раздел презентира архитектурните черти на средновековен Болгар – фортификация и монументално строителство, с акцент върху паметниците, които и днес могат да бъдат видени на
територията на археологическия резерват. Четвъртият раздел обръща внимание на градската материална и духовна култура на Болгар. Заключителният раздел в Атласа обобщава съществувалите и актуалните проблеми в изучаването, съхранението и социализацията на културното наследство на Болгарското градище.
Освен подчертаната научна значимост на Атласа
трябва да отбележим и богатото му и разнообразно
илюстриране. Великолепният снимков материал,
включващ визии на обекти, исторически артефакти,
реконструкции, стари карти, миниатюри и др., формира допълнителен „разказ“, обогатяващ поместените изследователски текстове.
Появата на Атласа „GREAT BOLGAR“ е събитие в
източноевропейската хуманитаристика. Освен приносен характер, той е пример за балансирано осъществена, атрактивна (без търсене на сензации) реклама
на историческото минало, реализирана със автентичните средства на академично школуваното научно дирене – практика, която можем да приемем като полезен и евристичен подход на представяне на културното наследство и у нас.
Д-р Георги Владимиров,
секция „История” към СУБ
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Изд. „Фараго”, София,
2014, 176 стр., 2 ил.,
23 табл.
Дисертацията на Димитър
Мутев „За психрометрията“,
блестящо защитена в Берлин през 1842 г., е едно от
трите най-значими културни
събития на нашето Възраждане заедно с „История Славяноболгарская“ на Паисий Хилендарски и „Рибния
буквар“ на Петър Берон.
Целта на изданието е да популяризира в по-голяма
степен името на Димитър Мутев, което все още не е
достатъчно известно дори и сред физиците. Този забележителен българин е една от най-светлите и интелигентни възрожденски личности: учен и родолюбец,
книжовник и общественик. Почти за цялата му дейност може да се употреби думата „първи“: първият
българин, завършил висшия курс на Ришельовския
лицей, първият българин, защитил докторска дисертация, първият редактор на най-значимото българско
възрожденско списание – „Български книжици“, негов е първият превод на „Чичевата Томова колиба“,
направен само 7 години след публикуването на книгата, той е и директор на първата българска гимназия
– Болградската – и я превръща в елитно училище и
център на родолюбие. Това, което обаче има най-голямо значение за нас, физиците, е че първата дисертация, защитена от българин, е по физика.
Представеното двуезично/билингвистично издание
възпроизвежда дисертацията в оригинал и в превод от
латински на доц. д-р Анна Николова. Копието на дисертацията, репродуцирано в книгата, е получено от
Пловдивската народна библиотека с любезното съдействие и подкрепа на д-р Динчо Кръстев (директор на
Централната библиотека на БАН), директора на Пловдивската народна библиотека „Иван Вазов“ Радка Колева и нейният заместник-директор Димитър Минев и
е с много добро качество. Преводът на дисертацията
е направен от доц. Анна Николова и е взет от публикацията на доц. д-р Нели Бъчварова „Димитър Мутев и
неговата дисертация“ в Известия на държавните архиви, 1982 г., кн. 44, стр. 141-189, изд. „Марин Дринов“.
Максимално е запазена автентичността на превода, с
цел да се запази характерният за Димитър Мутев стил,
означаване на физичните величини и размерностите
им, когато са посочени. Направени са някои терминологични уточнения с цел по-доброто представяне на
физическия смисъл на описаното в дисертацията, както и известни корекции в транскрипцията на имената
на цитираните учени. Текстът на превода е разпределен от доц. А. Николова по страници, съответстващи
на латинския оригинал на дисертацията.
Изданието е оформено като сборник, който освен самата дисертация, съдържа и приложения, включващи
коментар по същността и научната стойност на дисертацията заедно с бележки от доц. д-р Нели Бъчварова
и енциклопедична справка за психрометрирането и
психрометрите от д-р Росен Горгоров. Бележките представляват кратка, но ценна справка за всеки от цитираните в дисертацията учени – биографични данни, област на изследвания, основни приноси.
„Н.“
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ÔÎÍÄÀÖÈß
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Ôîíäàöèÿ „Åâðèêà“ å îñíîâàíà ïðåç 1990 ãîäèíà çà ïîäïîìàãàíå íà äàðîâèòè äåöà è
ìëàäè õîðà ïðè ðåàëèçèðàíåòî íà ïðîåêòè â îáëàñòòà íà íàóêàòà, òåõíèêàòà è
óïðàâëåíèåòî; ïîäêðåïà íà ìëàäèòå íîâàòîðè è ïðåäïðèåìà÷è, ðàçïðîñòðàíåíèå íà
íàó÷íè, òåõíè÷åñêè è èêîíîìè÷åñêè çíàíèÿ; óñúâúðøåíñòâàíå íà ìàòåðèàëíàòà áàçà çà
íàó÷íî è òåõíè÷åñêî òâîð÷åñòâî; ïîäïîìàãàíå íà îáó÷åíèåòî è ñïåöèàëèçàöèÿòà, íà
ìåæäóíàðîäíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòòà íà íàóêàòà è òåõíèêàòà.
Ôîíäàöèÿòà îñúùåñòâÿâà ïåò ïðîãðàìè:
Òàëàíòè
Ïðîãðàìàòà èìà çà öåë èçäèðâàíåòî è ðàçâèòèåòî íà íàäàðåíè ìëàäè õîðà â îáëàñòòà íà
íàóêàòà, òåõíèêàòà, òåõíîëîãèèòå è óïðàâëåíèåòî. ×ðåç íåÿ ñå ïîäïîìàãà îáó÷åíèåòî íà
òàëàíòëèâè ìëàäåæè, ïîäêðåïÿ ñå ó÷àñòèåòî èì â íàó÷íî-òåõíè÷åñêè èçÿâè, ñòèìóëèðà
ñå ïðîâåæäàíåòî íà ñïåöèàëèçèðàíè øêîëè è ëåòíè óíèâåðñèòåòè è äð.
Íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ
Ïðîãðàìàòà èìà çà öåë äà ïîäïîìàãà íàó÷íèòå èçñëåäâàíèÿ íà ìëàäèòå ó÷åíè âúâ
ôóíäàìåíòàëíèòå îáëàñòè íà íàóêàòà è ïî òîçè íà÷èí äà îñèãóðÿâà âúçìîæíîñò çà íàó÷íà
èçÿâà è ðàçâèòèå.
Èíôîðìàöèÿ, èçäàíèÿ, èçÿâè è ìåæäóíàðîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî
×ðåç ïðîãðàìà „Èíôîðìàöèÿ, èçäàíèÿ, èçÿâè è ìåæäóíàðîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî“ ñå
îðãàíèçèðàò äåéíîñòèòå íà ôîíäàöèÿòà, ñâúðçàíè ñ èíôîðìàöèîííîòî îñèãóðÿâàíå è
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà íàó÷íî-òåõíè÷åñêè çíàíèÿ ñðåä ìëàäåæòà è äåöàòà, îðãàíèçèðàíåòî
íà èçÿâè çà íàóêà, òåõíèêà, òåõíîëîãèè è óïðàâëåíèå – êîíêóðñè, ñèìïîçèóìè, ñåìèíàðè,
êðúãëè ìàñè, øêîëè, íàó÷íî-òåõíè÷åñêè ñúñòåçàíèÿ, îëèìïèàäè, èçëîæáè, äà íàñúð÷àâà
ìåæäóíàðîäíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî íà ìëàäèòå õîðà è òåõíèòå îðãàíèçàöèè â îáëàñòòà íà
íàóêàòà, òåõíèêàòà, òåõíîëîãèèòå è óïðàâëåíèåòî, êàêòî è äà ïîäïîìàãà äåëîâèòå èì
êîíòàêòè ñúñ ñðîäíè îðãàíèçàöèè â äðóãè ñòðàíè.
Íàñúð÷àâàíå íà ñòîïàíñêè èíèöèàòèâè
×ðåç ïðîãðàìàòà „Íàñúð÷àâàíå íà ñòîïàíñêè èíèöèàòèâè“ ñå íàñî÷âà è êîîðäèíèðà
äåéíîñòòà íà ôîíäàöèÿòà çà ñòèìóëèðàíå íà ñúçäàâàíåòî è âíåäðÿâàíåòî íà íàó÷íîòåõíè÷åñêè èäåè è ðàçðàáîòêè è äðóãè ñòîïàíñêè èíèöèàòèâè íà ìëàäåæêè êîëåêòèâè è
òúðãîâñêè äðóæåñòâà íà ìëàäè õîðà, êàêòî è íà îòäåëíè ìëàäåæè íà âúçðàñò äî 35 ãîäèíè.
Ðàçâèòèå
Ïðîãðàìàòà èìà çà öåë äà ïîäïîìàãà óñêîðåíîòî ðàçâèòèå íà ñúâìåñòíè äåéíîñòè íà
ïðîãðàìíà è ïðîåêòíà îñíîâà ñ ìåæäóíàðîäíè, ÷óæäåñòðàííè è íàöèîíàëíè îðãàíèçàöèè
è èíñòèòóöèè, â ðàìêèòå íà öåëèòå è ïðåäìåòà íà äåéíîñò íà ôîíäàöèÿòà.
Çà äåëîâè êîíòàêòè:

Ñîôèÿ 1000, áóë. „Ïàòðèàðõ Åâòèìèé“ ¹ 1
Òåë: 9815181; òåë/ôàêñ: 9815483
Å-mail:office@evrika.org

Ïúðâèÿò êîíãðåñåí öåíòúð â
Áúëãàðèÿ, ïîñòðîåí â êîìïëåêñà „Ñâ.
Ñâ. Êîíñòàíòèí è Åëåíà“ ïðåç 1966 ã.
îò Ñúþçà íà ó÷åíèòå â Áúëãàðèÿ
çà ïðîâåæäàíå íà íàó÷íè ïðîÿâè,
à èìåííî
Ìåæäóíàðîäíèÿ äîì íà ó÷åíèòå
„Ôðåäåðèê Æîëèî-Êþðè“,
å ìÿñòîòî êîåòî òúðñèòå. Êîìïëåêñúò
ìîæå äà ïðèåìå ïðîÿâè ñ äî 300
ó÷àñòíèöè, èëè íÿêîëêî ïî-ìàëêè
ñèìóëòàííè ñðåùè.
Ïåòòå çàëè
ðàçïîëàãàò ñ ïúëíî
ñòàíäàðòíî
îáîðóäâàíå:
➠ îçâó÷èòåëíà
ñèñòåìà;
➠ âúçìîæíîñòè çà
çàïèñ è ïðîæåêöèè;
➠ óðåäáà çà
ñèìóëòàíåí ïðåâîä
è äð.
Õîòåëúò èìà
95 ñòàè,
à ðåñòîðàíòúò –
400 ìåñòà.
Èíôðàñòðóêòóðàòà
íà Êîíãðåñíèÿ
öåíòúð „Æ.-Êþðè“
ïîçâîëÿâà
ãúâêàâîñò è
ïðèãîäèìîñò êúì
âñÿêà ïðîÿâà.

The first Congress Centre in
Bulgaria, built in „St. st. Constantine and
Helena“ resort in 1966
by the Union of Scientists
to host scientific events,
namely
the „Frederic Joliot-Curie“ International House of Scientists
is the site you are looking for. The complex can accommodate a gathering of up
to 300 participants, or several smaller
simultaneous meetings. Full standard
equipment in the 5
meeting rooms is
available:
➠ loud speaker
system;
➠ recording facilities;
➠ projection equipment;
Possibility for simultaneous translation,
etc.
The hotel has
95 rooms, the restaurant – 400 seats.
The infrastructure of
„J.-Curie“ Conference Centre provides flexibility and
adaptability for every
event.

Àäðåñúò å:
Ìåæäóíàðîäåí äîì íà ó÷åíèòå
„Ôðåäåðèê Æîëèî-Êþðè“,
ê.ê. „Ñâ. ñâ. Êîíñòàíòèí è Åëåíà“,
9006 Âàðíà
Òåë.: (052) 36 11 61; 36 11 62;
Ôàêñ: (052) 36 11 87;
e-mail: ihsvarna@mnet.bg

The address is:
International House of Scientists
„Frederic Joliot-Curie“
„St. St. Constantine and Helena“,
9006 Varna, Bulgaria
Tel.: (+359-52) 36 11 61; 36 11 62;
Fax: (+359-52) 36 11 87;
E-mail: ihsvarna@mnet.bg

Çà êîíòàêòè â Ñîôèÿ:
„Íàóêà Èíâåñò“ ÅÎÎÄ
1505 Ñîôèÿ, áóë. „Ìàäðèä“ ¹39
Òåë.: (02) 943 01 28; 943 19 86
Ôàêñ: (02) 944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org

Contact in Sofia:
„Nauka Invest“ Ltd.
1505 Sofia, blvd. „Madrid“ 39
Tel.: (+359-2) 943 01 28; 943 19 86;
Fax: (+359-2) 944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org

