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ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

НАУЧНА ДИНАМИКА И ОЦЕНКА
НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ПРОДУКЦИЯ

Проф. д.м.н. Николай К. Витанов,
Институт по механика – БАН

Няколко предварителни бележки
От доста време наблюдавам развитието на
българската научно-технологична система. И наблюденията ми показват, че траекторията на развитие на тази система съвсем не е идентична с
траекторията на развитие на успешните научни
системи. Много пъти съм си задавал въпроса –
защо? Разговарял съм с различни хора в България
и извън нея – учени и администратори на науката.
Отначало не можах да си съставя пълната картина
какво не е наред в тази система. И си казах, че без
достатъчно дълбоки и специфични знания няма
да разбера нещата. Затова реших да изуча добре
наукознанието, посещавайки прекрасно уредени
институти далеко на запад и разговаряйки с водещи специалисти в различни области на наукознанието. Постепенно започнах да ставам специалист
и даже открих ниша, в която мога да извършвам
моделиране на еволюцията на научни системи и
разработка на индекси и системи за оценка на изследователската продукция.
Ако трябва с малко думи да опиша тезите
си, които ще изложа по-дoлу, то те са следните.
Най-напред, не всеки управленец е добър научен
мениджър, защото науката е сложна система, чиято еволюция се подчинява на статистически закони, които често не се познават. И още, оценката на
изследователската продукция съвсем не е толкова
просто нещо и не бива да се прави от случайни
хора или хора, залитащи само по количествени
или само по качествени показатели за оценка.
Разбирането на динамиката на развитието
на науката – ключово за формиране на правилна научна политика
Научните системи и структури са сложни.
Звучи тривиално, но всеки неопитен управленец
бързо го изпитва, както се казва, на собствената
си глава. Той се мъчи да прави нещо със системите и структурите – те не се държат така, както му
се иска. Той пак се мъчи да направи нещо – системите и структурите още повече не искат да се
държат според неговото желание. И той започва
да дава интервюта, а учените стават „феодални
старци“, „клатещи си краката“ и прибиращи само
пари за заплати. Тази пропаганда цели да прикрие
един простичък факт – управленецът не знае как
функционират научните структури и системи и

поради това не може да се оправя с тях. И се нервира – упоритите структури и системи не искат да
следват повелите на „гръмовержеца“, заимствани
от доказано пропаднали идеологии, изобретени от
умни хора далеко на запад, за да разсипват конкуренцията на изток. Тук читателят ще се запита какви са „господарските“ идеологии за развитието на
научно-технологичните системи, които са на почит в „господарските“ страни, чиито научно-технологични системи са тъй добре развити? И не
сме ли си ние виновни, че вместо „господарските“
концепции мъчим да налагаме „слугинажните“
концепции? Виновни сме си и е време това да се
промени. А най-интересното в „господарските“
концепции е, че сложните системи и структури в
научно-технологичните системи се подчиняват на
определени статистически закони. В структури и
системи с различна сложност действат различни
видове закони. Съществуват един тип закони, които се нарича твърди – „hard laws“. Кой ли не се е
възхищавал на законите на Нютон в механиката
– те са точно от този вид. Например където има
действие, има и противодействие почти в 100%
от случаите, стига изследваното тяло да може да
се разглежда като материална точка или идеално
твърдо тяло и да е достатъчно голямо. Тоест, стига
изследваната задача да е такава, че сложността на
изследваната система да не се проявява. Ако системата е сложна и сложността ѝ тръгва да се проявява, законите почват да „омекват“ – „soft laws“.
Иначе казано, законът се проявява в по-малко от
100 % от случаите и колкото процентът е по-малък, толкова законът е по-мек. Ако законът не е
много „мек“, е възможно вероятностно описание,
а ако системата стане много сложна (каквито са
много от социалните системи), може да се случи така, че наред с количественото вероятностно
описание да се налага да правим и качествено описание и даже може да се случи така, че качественото описание да стане водещо. Законите, които
действат при развитието на научните структури и
системи, са със средна мекота – те не са толкова
твърди, колкото законите във физиката и химията, но са доста по-твърди от законите, които описват някои сложни обществени системи. Така
вероятностното описание и моделиране е доста
разпространено в съвременното наукознание, а
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действащите закони ни дават добра насока за това
накъде могат да се развиват сложните науки и
системи. Най-често действащите закони са свързани с определени статистически разпределения,
ето защо често се казва (и надолу ще бъде често използвано), че тези закони са статистически.
Нека сега разгледаме два статистически закона, характерни за научноизследователските
структури и системи. Първият от тези закони е
получен от Алфред Лотка (същият онзи Лотка,
известен от модела на Лотка–Волтера за динамиката на популациите от тип хищник – жертва).
Лотка разглеждал една база данни за публикации
по химия и се поинтересувал какво е разпределението на учените от гледна точка на написаните
от тях статии. Това, което установил, било доста
интересно – броят на учените, който били автори
на n статии, бил приблизително равен на броя на
учените, които били автори на 1 статия, разделен
на n2. А пък учените, които били автори на 1 статия, били около 60% от общия брой на авторите в
базата от данни. Още от този закон се вижда едно
свойство на повечето научни системи, наречено
концентрационно-дисперсионен ефект: следва да
се очаква, че всеки от голям брой учени в една научноизследователска организация ще имат малко
на брой публикации всеки, а съвсем малък брой
от учените ще имат по много публикации всеки.
По народному казано – трябва да има кой да мие
колбите на „великите“ учени. Ако сте управленец
и не знаете за този закон, като почнете да проверявате какво е положението в един университет или
научен институт, скоро ще „преоткриете“ закона.
Ако тръгнете да съкращавате учените с малко
публикации и след някое време отново погледнете
какво е положението в института, където сте съкращавали персонала, пак ще преоткриете закона
– все някой трябва да мие колбите и след преходен
период от няколко години част от силните учени
ще деградират до миячи на колби, а броят на учените с много публикации също ще намалее – като
няма сътрудници, и броят на „великите“ професори намалява. Ето защо един управленец трябва
да знае тези закони – за да знае какво трябва да
очаква. И много да внимава като съкращава квалифициран персонал, защото като му дотрябват след
това квалифицирани учени, твърде вероятно е да
не може да си намери такива.
За да не оттегчавам читателя с множеството статистически закони, подобни на закона на
Лотка, ще спомена само още един статистически
закон, свързан с това кои списания се избират да
получат импакт фактор. Отговорът е: тези, които
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се намират в ядрото и около ядрото на множеството списания, наредено по отношение на закона на Брадфорд. И тъй, стигнахме до закона на
Брадфорд, който, наблюдавайки разпределението
по списанията на научните публикации от една научна област, достигнал до заключението, че списанията могат да се разделят на три групи: ядро от
списания, които са специализирани в публикуване
на изследвания в дадената научна област, междинна група от списания, в които се публикуват изследвания от научни области, близки до дадената
научна област и периферна група списания, в които могат и да попаднат статии от дадената научна
област. Възникването на тези групи списания се
обяснява сравнително просто по следния начин:
всеки учен се стреми да публикува в специализираните за своята област списания, които обикновено се четат от специалистите в тази област.
Броят страници в тези списания обаче е ограничен
и учените са принудени да публикуват и в други
списания. Те предпочитат публикацията в списания от области, близки до тяхната, но понякога
публикуват и в списания, които са относително
далеч по тематика от съответната научна област.
Брадфорд получил следната зависимост: списанията от повечето научни области могат да се разделят на групи (като във всяка група списания има
приблизително еднакъв брой статии от изследваната научна област, а броят на списанията във всяка група се определя от зависимостта
N1 : N2 : N3: ... = 1 : q : q2: ...
където q е параметър, по-голям от 1. Повечето от
списанията, които получават оригиналния импакт
фактор (а не множеството навъдили се други импакт фактори), са от ядрото или около ядрото на
някоя научна дисциплина. Наблягам на думата повечето, защото има и изключения.
Нека сега спомена за два интересни ефекта,
наблюдавани в динамиката на научните структури и системи и наричани ефекти на Матей (става дума за евангелиста свети Матей). Първият
ефект на Матей гласи, че който е по-известен, е
и по-цитиран. Нека имате две публикации с едно
и също качество от двама учени от една и съща
област – единият утвърден и известен, а другият
– в началото на кариерата си. В повечето от случаите статията на известния утвърден учен ще бъде
по-цитирана от статията на младия учен. Получава се един „бонус“ от цитати, свързан с известността. Този „бонус“ се описва от първия ефект на
Матей. Вторият ефект на Матей гласи горе-долу
така: много са призвани, малко са избрани. Ако
погледнете едно списание с импакт фактор, вие
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ще забележите, че доста от статиите „дърпат“ този
импакт фактор надолу (нямат достатъчно цитати).
Но и тези статии са публикувани в списанието – те
са сред масата призвани. Сред масата публикувани статии има някои, които „дърпат“ импакт фактора нагоре – тези статии имат доста цитати. Това
са те малкото избрани, за които се говори във втория ефект на Матей. С това приключваме краткия
увод в интересната и обширна област на статистическите закони и ефекти, свързани с научните
структури и системи.
Оценка на научните организации и на изследователската продукция
Научните организации биват различни видове, с различна насоченост към области на науката и с различен размер. Системите за оценка на
изследователските организации следва да отчитат
тези (а и други) особености на научните организации. Тук накратко ще споменем факти за две
системи за оценка на научни организации – едната е за страна приблизително с нашия размер –
холандската SEP (Standard Evaluation Protocol), а
другата е континентално-европейска система за
оценка на научни организации в държава с голяма
научно-технологична система – френската AERES
(системата на Agence d‘évaluation de la recherche et
de l‘enseignement supérieur, която е доста подобна
на системата, по която беше извършена оценката
на БАН през 2010 г.). Холандската система SEP
предвижда извършване на оценка на дейността на
научните организации на всеки 6 години, при това
на 2 нива – оценка на дейността на структурните единици на научната организация – на първо
ниво, и оценка на научната организация като цяло
– на второ ниво. Оценката на дейността е по 5-степенна скала – незадоволителна, задоволителна,
добра, много добра и отлична, като се поставят 4
такива оценки по една за всяка от следните 4 групи критерии: качество на дейността на научната
организация (оценявано по 20 критерия), продуктивност на научната организация (оценявана по 7
критерия); социално съответствие на научната организация (оценявано по 3 критерия); жизненост
и стабилност на научната организация (оценявано
по 11 критерия). Сумарно 4-те групи критерии съдържат 41 критерия. Резултатът от оценката е доклад от 15–20 страници, който се прави публично
достояние.
Системата на AERES предвижда оценката на
научните организации да се извършва на два етапа: начална оценка, която се състои от самооценка на дейността на научната организация (и при
която се подготвя информацията за втория етап на

оценката) и външна оценка, извършвана на основа
на самооценката и на предоставената информация
за оценяваната научна организация. При оценката
се използват следните 6 критерия: научна продукция и нейното качество; академична репутация;
взаимодействие със социалната, икономическата
и културната среда; организационен живот; степен на включване в обучение чрез изследвания;
стратегия и научни перспективи за следващия отчетен период. В допълнение, оценителите се интересуват от: научната репутация на най-добрите
учени от изследователската организация; участие
в национални и международни мрежи и програми;
степен на поемане на риск за изследване на нови
научни теми; дали изследванията отчитат това,
което се търси от обществото – национално и световно; отговорности в мениджмънта на националната и световната научна система (редактори на
международни списания, членове на ръководства
на международни организации и др.); участие в
популяризация на научните постижения; участие
и експертиза в областта на приложните изследвания.
На основата на оценката по горните точки се
поставя оценка по 4-степенна скала: A+, A, B, C
във всяка една от следните 4 категории: текущо
състояние на научната организация – научна продукция; текущо състояние на научната организация – социално-културно и икономическо влияние; перспективи и възможности за развитие на
научно майсторство – научна стратегия и изследователски живот; перспективи и възможности за
развитие на изследователско майсторство – проектна дейност. Оценяващата комисия посещава
научната организация и приготвя първата чернова
на оценката. Тази първа чернова се изпраща за запознаване и подаване на допълнения и възражения от страна на оценяваната организация. След
това се изработва крайната версия на доклада за
оценката и този доклад се разпространява сред заинтересованите страни.
Нека сега преминем към кратко обсъждане на
индикаторите и индексите за оценка на научната
продукция. Изследователската продукция е доста
сложна по състав. Съответната сложност имат и
добрите системи за количествена оценка на тази
продукция. Което означава, че те не трябва да се
състоят само от един индекс, а от достатъчно много индикатори и индекси. Така че, ако срещнете
някой, който ви убеждава, че е важно кой какъв
индекс на Хирш има и нищо друго, то трябва да
изпитвате дълбоки съмнения към познанията му в
областта на наукометрията. В [1] са описани около
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140 индикатора и индекса за измерване на различни характеристики на изследователската продукция. В зависимост от вида продукция и специфичността на изследователската организация,
която се оценява, оценителите могат да изберат
най-подходящото множество от тези индикатори и индекси и на тяхна основа да добият реална
представа за състоянието на научната организация и научната продукция. Веднага искам да подчертая, че в посочената публикация [1] на много
места пише, че колкото и много информация да
ни носи количествената оценка, тя не е достатъчна. Оценителят трябва винаги да включва елемент
на качествена оценка в системите за оценка, които
изготвя. След тази уговорка ще разгледаме няколко индекса, свързани с оценката на изследователската продукция.
На първо място, разбира се, идва индексът
на Хирш като най-популярния от тези индекси.
Хирш въвежда този индекс с намерението чрез
него да се измерва едновременно и количеството,
и качеството на научната продукция. Индексът се
изчислява просто – подреждате статиите на изследвания учен или научна организация по броя
на цитиранията им (най-цитираната на първо място в списъка, най-малко цитираната на последно
място в списъка) и сравнявате двете редици числа
– едната редица идва от позицията на статията в
списъка (това число нараства, като се движите надолу по списъка), а другата редица намалява при
същото движение (публикациите са подредени по
намаляващ брой на цитатите). Ако си представим
двете редици като две криви, то все някъде двете криви се пресичат – номерът на публикацията
в списъка ще стане по-голям от броя на цитатите ѝ. Нека това пресичане стане между n-тата и
(n+1)-вата публикация в списъка. Числото n се нарича индекс на Хирш. Стремежът на всеки учен,
откакто се знае за този индекс, е собствената му
стойност на индекса на Хирш да е колкото се може
по-голяма. Индексът на Хирш обаче следва да се
използва внимателно (и никога не следва да бъде
единичен измерител за количеството и качеството
на научната продукция). Той има предимства и недостатъци. Основното му предимство е, че е прост
за пресмятане. Този индекс окуражава производството на научна продукция, която има голямо
влияние (много цитати) и може би е и висококачествена (но може и да не е). Индексът комбинира
две важни характеристики на изследователската
продукция – броя на публикациите и техните цитати. Индексът на Хирш сравнява добре научната
продукция на изследователи от една и съща на-
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учна област (но не сравнява добре научната продукция на изследователи от различни научни области). Не сравнява добре научната продукция на
изследователи от различни области, защото не използва информация за типичния брой цитирания в
различните научни области. Освен това, индексът
на Хирш не отчита броя на авторите на дадена научна публикация, нито пък отчита на кое място в
списъка с авторите на публикацията е оценяваният учен. Индексът на Хирш фаворизира учените с
по-дълга научна кариера и съответно с по-голям
брой публикации. Когато се смята индексът на
Хирш, трябва да се вземат предвид само чистите
цитати, а самоцитатите да се отстранят от списъка
с цитатите.
Поради изброеното по-горе, са направени различни модификации на индекса на Хирш, които
премахват едни или други негови недостатъци.
Няма да се спираме на тези модификации тук, а
вместо това ще ви разкажем за един друг популярен индекс, свързан отново с цитатите и публикациите и наричан g-индекс. За изчисляването му
отново нареждаме публикациите на оценявания
учен или научна организация в списък съгласно
цитируемостта, като най-цитираната публикация
е на първо място в списъка, а най-малко цитираната публикация е на последно място в списъка.
Двете редици, които се сравняват тук, са редицата от квадрата на номера на статията в списъка и
редицата от сумата на цитатите на всички статии,
намиращи се не по-назад от съответната статия
(тоест всички преди нея и самата нея). Отново
точката на пресичане (цялата част на абсцисата ѝ)
определя стойността на g-индекса. Предимството
на този индекс пред индекса на Хирш е, че g-индексът отчита и какъв е броят на цитатите на най-цитираните статии на оценявания учен или изследователска организация. Стойността на g-индекса е
по-голяма от стойността на индекса на Хирш, а
моето мнение е, че тези два индекса много добре
се допълват един друг, особено при оценка на научната продукция на учени и научни организации
от областта на естествените науки.
Съвсем накрая на настоящото кратко изложение на индексите за оценка на научната продукция ще спомена in – индексите. Стойността на in
индекса за даден учен или научна организация
е равна на броя на статиите на този учен или на
тази научна организация, които имат не по-малко
от n цитата. Така в зависимост от стойността на n
оценителят бързо може да изчисли стойностите на
няколко такива индекса, които да допълнят общата картина на количествената оценка на научната
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продукция на оценявания учен или научна организация.
Ще спрем дотук с анализа на индексите. Ако
човек иска да направи експресно количествената
част от оценката на научната продукция на даден
учен или научна организация, той може да пресметне една малка група индекси, съдържаща индекса на Хирш, g-индекса и няколко от in индексите. Така може да се получи начална представа
за количествените аспекти на научната продукция
на съответния учен или организация. Подчертавам думите начална и количествена. Ако желаете
представата да е по-задълбочена, трябва да пресметнете повече индекси (най-съществените от
тези индекси са описани в [1]). И не бива да се
забравя, че това е само количествената част от съответната оценка. Към нея трябва да се добави и
качествена част – например какво е положението
на учения в съответните авторски колективи, какви са приносите на съответната публикация и т.н.
Наблюдения върху научната политика и
оценка на изследователската продукция в България – човешкият фактор, структурите и системите
Тук само накратко ще споделя няколко наблюдения на ситуацията в България и в българската
научно-технологична система, а анализирането и
тълкуването предоставям на читателя. Наблюденията ще бъдат две групи – едните, свързани с човешкия фактор, а другите – свързани със степента
на развитие на научноизследователските структури и системи.
Човешкият фактор
1. За разлика от тези, които не се интересуват
от човешкия фактор в българската научно-технологична система и структури, авторът смята, че
той е най-важното нещо за функционирането на
тази система и структури.
2. Налице са тежки проблеми в човешкия
фактор на политическо ниво на ръководството
на българската научно-технологична система –
голяма част от това ръководство боледува от два
синдрома: синдром на тежкото идейно натравяне
(с откровено некадърни идеи, водещи до разбиване българските научно-технологични системи и
структури) – СТИН1 и синдром на тежката идейна
недостатъчност (по отношение на това, как функционира ефикасно и ефективно една научна система) – СТИН2. От СТИН2 може да се боледува
и без да се боледува от СТИН1, но в българския
случай СТИН2 в доста от случаите е предизвикан
от СТИН1.
3. СТИН2 може да се преодолее с достатъчно

четене и с добри съвети. Проблемът на политическото ръководство е, че то нито иска да чете, нито
да слуша съвети, различни от тези, с които непрекъснато го „облъчват“ „съветници“, поддържащи
заразата със СТИН1. В главите на тези хора са набити и непрекъснато продължават да се набиват
абсолютно некадърни, неефективни и неефикасни
идеи за това, как да функционират структурите и
системата. Поради това, нещата са доведени до
състояние на Авгиеви обори, които стремително
се пълнят. Всеки уважаем читател сам бързо може
да си направи дълъг списък на глупостите, които
се натвориха в последните 27 години, затова няма
да ви занимавам повече с тази част на човешкия
фактор – скептик съм, че там скоро ще се излекуват от горните два синдрома.
4. Като последовател на Сун Дзъ винаги съм
казвал – с голи, боси, гладни и жадни войници
(учени) никаква свястна армия (научно-технологична система и структури) не може да се направи.
Първата крачка е войниците да се облекат, обуят,
нахранят и напоят (т.е. да им се оправят заплатите и условията за работа на учените). Болните от
горните два синдрома ше кажат, че било скъпичко.
А моят отговор е простичък – добрите армии не
са евтини, но ако знаеш как да ги използваш, инвестицията ти се възвръща многократно. Но когато си болен от горните два синдрома, няма как да
използваш ефективно научната армия. И търсиш
виновни за лошото ѝ състояние. И ги намираш –
виновни са самите учени – че кой друг! Разбира
се, много още може да се напише за човешкия
фактор. Отстраняването на посочените по-горе
проблеми може да се разгледа като първа стъпка
към поправяне на нещата. След която са необходими и следващи стъпки – само с една стъпка няма
да стане.
Структурите и системата
1. Когато Природата реже от една жива система, тя никога не реже от мозъка и това наблюдение
е сравнително просто, но до него още не са достигнали доста управленци, опитващи „орязване“
на социални системи с цел да ги „оздравят“. Ясно
е обаче какво става с пациента, когато хирургът
няма и елементарно познание за структурата и
функционирането на органите на пациента.
2. По принцип описанието на системата и
структурите при науката и технологиите е просто: инвестираш пари – произвеждаш нови научни
знания (фундаментална наука). Взимаш новите
знания и правиш от тях повече пари, отколкото
си инвестирал (приложна наука, иновации, технологии). Но ние режем – отрязахме развойните
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институти на БАН и на други места. И се скъса
връзката между науката и производството. А сега
ще накараме останалите, дето трябва да правят
науката, да правят пари от нея. От това разбира
се, нищо няма да излезе, както читателят се досеща, но пък е лесно, когато си болен от СТИН1 и
СТИН2, да превърнеш една функционираща система в Авгиев обор.
3. Изгребаха се десетки млрд. евро от научно-технологичната система и структури на държавата за 27 години и сега с едни 200 млн. евро ще се
вдигат тези структури и системи на крака. Образно казано, взимаме сложната система (например
един човек) – източваме му всичката кръв и после му вливаме 100 грама кръв през устата. Какво
ли ще стане? Читателят лесно може да се досети.
Управленецът, болен от СТИН1 и СТИН2, обаче
не разбира, че за да има ефект, едно въздействие
върху сложна система трябва да е над определен
праг и трябва да е на точното място. И след като
нито въздействието е надпрагово, нито пък е на
точната място, то на читателя вече му е ясно какъв
ще е резултатът от действията, свързани с 200-те
млн. евро.
4. След 27 години „реформи“ научно-технологичните структури на държавата са омаломощени
и превърнати в немощни просяци, а мрежата от
тези структури е осеяна с дупки – важни структури ги няма и връзката между наука и технологии е
скъсана. Да наречем това проблем СН1 – структурна недоразвитост. Говорят как сега с една Оперативна програма щели да се оправят нещата. Лично
аз не вярвам в това, защото смятам, че става дума
за паралелни структури, които ще са неефективни
и неефикасни. Някои казват, че не били паралелни
структури. Нека помислим – тези центрове, дето
ще се изграждат, са структури, нали? Структури
са. Те вършат ли същото като вече съществуващи
структури? Вършат. Е, каква по-добра дефиниция
на паралелна структура може да се даде? Въпросът за паралелните структури има още много да
се обсъжда – особено след 5 години, когато тези
структури би трябвало да почнат да се самоиздържат. Ако читателят усеща голяма доза скептицизъм в тези редове, усещането му е напълно правилно.
5. Освен в структурата добре е да погледнем
и на системата (съвкупността от процесите, течащи в и между научно-технологичните структури).
Само погледнете колко време отива на един учен
да пише проекти и отчети. И за какво отива проектното финансиране за научните изследвания!
Читателят сам може да си направи още дълъг спи-
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сък на такива процеси, затова нека да спрем дотук.
Да наречем този проблем нежно СН2 – системна
надоразвитост.
6. А може ли да се преодолеят двата проблема
– СН1 (структурна недоразвитост) и СН2 (системна недоразвитост), съществуващи в българската
научно-технологична система и структури? Първата стъпка е управлението на българската научно-технологична система и съответните структури (на всички нива) не трябва да се поверява
на хора, страдащи от СТИН1 и СТИН2. Втората
стъпка е да се оправи кръвоносната система (иначе казано, финансирането). И тъй нататък. Много
стъпки ще трябва да се правят, но големите постижения, намиращи се на хоризонта, винаги почват
с подходящите първи стъпки към тях. И не трябва
да се ходи в кръг.
Заключение
Тук ще бъда пределно кратък. Нека честно
да си кажем, че нито научните структури, нито
научната ни система са като хората. Истинското
осъзнаване на тези прости и очевадни факти е
първата стъпка към привеждането на структурите и системата в състояние, подобаващо за една
страна, която е член на ЕС и НАТО. Познаването на статистическите закони, които действат при
сложните научно-технологични структури и системи, улеснява мениджмънта им. Познаването
на системите за оценка на научната продукция и
силните и слабите страни на съответните индекси
води до избор на правилен набор от тях и до адекватна оценка на научната продукция. Оттам нататък един правилен набор от действия води до
ефективна и ефикасна система. И още – нужни са
повечко правилни действия и по-малко приказки.
Нека да завърша шеговито. Някои хора смятат, че пишещият тези редове е като Чингиз хан
(защото често дава примери за успешни и неуспешни действия в историята). Но като последовател на Сун Дзъ ще използвам един източен похват
за отговор на тези хора: дали пък не забелязахте,
че структурите на Чингис хан (армиите) са били
доста боеспособни, пък системата му (процесите,
протичащи в армиите му и покрай тях) са били
доста ефективни и ефикасни? Резултатът е известен на всички. Дано се намери и у нас някой велик
научен генерал, който да създаде боеспособна научна армия и ефективна и ефикасна научна система. Това ще е доста добре за България.

Литература:
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SCIENCE DYNAMICS AND ASSESSMENT OF RESEARCH PRODUCTION
Nikolay K. Vitanov
Abstract
This article presents a brief discussion of statistical laws, indicators and indexes connected to reseatch
production and its assessment. The discussion begins by several word about the differences between the „hard“ laws
arising in the natural sciences, and „soft“ laws that are present in the social sciences. The „softness“ of the laws in
scientometrics is intermediate and because of this quantitative (but mostly statistical) describprtion of the research
structures and processes is possible. Discussion in the article is concentrated around the statistical law of Lotka
and the law of Bradford that is important in the process of selection of journals for assigning the ISI Inpact factor.
Tho Metthew effects are mentioned. The discussion continues by a section devoted to importance of the indicators
and indexes for assesment of research production. The index of Hirsch, the g-index and the i-indexes are briefly
discussed. The article end by a short discussion of the current problems of Bulgarian research structure and system
connected to human factor and to national reserch sructures.
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Нобеловата награда
за физика 2016

Кралската шведска академия на науките
реши да присъди Нобеловата награда за физика 2016 наполовина на Дейвид Дж. Тоулес (Фотос 1), проф. емерит. в Университета на Вашингтон, Сиатъл, САЩ, а другата половина – на Дънкан М. Халдейн (Фотос 2), професор по физика в
Принстънския университет, Ню Джерси, САЩ, и
Майкъл Костерлиц (Фотос 3), професор по физика в Университета „Браун“, Провидънс, Род Айлънд, САЩ, „за теоретични открития на топологичните фазови преходи и топологичните
фази на веществото“ („for theoretical discoveries
of topological phase transitions and topological
phases of matter”).

Фотос 1. Дейвид Дж. Тоулес
(David J. Thouless)
Фото: Kiloran Howard

тата на един непознат свят, в който веществото съществува в странни състояния. Техните
открития доведоха до пробив в разбирането на
потайностите на веществото и разкриха нови
перспективи за разработка на иновативни материали.
Дейвид Тоулес, Дънкан Халдейн и Майкъл
Костерлиц използват съвременни математични
методи, за да обяснят някои странни явления,
наблюдавани в необикновени фази (или състояния) на веществото, като например в свръхпроводниците, свръхфлуидите и тънките магнитни
филми. Костерлиц и Тоулес изучават явленията,
протичащи в плосък свят – върху повърхности

Фотос 2. Дънкан М. Халдейн
(F. Duncan M. Haldane)
Фото: Princeton University,
Comms.Office, D. Applewhite

Странни явления в света на двумерните
тела1
Тазгодишните лауреати Дейвид Дж. Тоулес
(род. 1934 г., Беарсден, Великобритания, Ph.D.
1958 г. в Университета Корнел, Итака, Ню Йорк,
САЩ), Дънкан М. Халдейн (роден 1951 г., Лондон,
Ph.D. 1978 г. в Унив. в Кеймбридж, Великобритания) и Майкъл Костерлиц (род. 1942, Абърдийн,
Великобритания, Ph.D. 1969 г. в Оксфордския
университет, Великобритания) открехнаха вра-

Фотос 3. Майкъл Костерлиц
(Michael Kosterlitz)
Ил.: N. Elmehed. © Nobel Media 2016

или във вътрешността на извънредно тънки слоеве. Тези явления може да се разглеждат като двумерни, за разлика от тримерните (имащи дължина,
широчина и височина), с които обикновено описваме действителността. Халдейн изучава също вещества, които формират толкова тънки нишки, че
е възможно да се разглеждат като едномерни.
Физиката на двумерния свят е твърде различна от онази, която познаваме в света около нас.
Въпреки че поведението на всеки отделен атом
може да се обясни с помощта на квантовата физи-

Превод на статия от рубриката Popular science background, публикувана на страницата на Нобеловия комитет.
Повече информация по въпроса може да се намери на адрес http://nobelprize.org. (бел. прев.).
1
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ка, неочаквано, когато разстланото в извънредно
тънък слой вещество съдържа огромен брой атоми, те проявяват съвсем различни свойства, щом
са заедно. В тези двумерни светове непрекъснато
се откриват нови колективни явления, което прави физиката на кондензираната материя една от
най-бързо развиващите се области на физиката.
За откритията на тримата лауреати решаващо
се оказа използването на топологични понятия във
физиката. Топологията е раздел от математиката,
който изучава скокообразно променящи се свойства. Използвайки съвременната топология като
средство, тримата лауреати постигат изненадващи резултати, които разкриват нови възможности
за изследване и водят до формулиране на нови и
важни идеи в няколко физични области.
На студено квантовата физика става видима
В дълбочина всяко вещество се управлява
от законите на квантовата физика. Газовете, течностите и твърдите тела са обикновените фази, в
които се намират веществата, а в тях квантовите
ефекти се прикриват от случайните движения на
атомите. При извънредно ниски температури обаче, близки до абсолютната нула (–273 целзиеви
градуси) веществото преминава в странни нови
фази и се държи по неочаквани начини. Квантовата физика, която иначе се проявява само в микросвета, изведнъж се оказва видима (Фигура 1).
Когато температурата се променя, обикновените фази на веществото преминават от една в
друга. Например подобен фазов преход се наблюдава, когато лед, състоящ се от добре подредени
кристали, се нагрява и стапя, превръщайки се във
вода – една по-хаотична фаза на веществото. Когато наблюдаваме малко познатите двумерни светове на веществото, откриваме нови негови фази,
които все още не са напълно изследвани.
На студено може да се случат странни неща.
Например съпротивлението, което в други случаи
изпитват всички движещи се частици, внезапно
изчезва. Такъв е случаят, когато електричен ток
протича без съпротивление в един свръхпроводник или когато вихър в един свръхфлуид се върти
вечно, без да забавя движението си.
Първият човек, систематично изследвал
свръхфлуидите през 30-те години на миналия
век, е руският учен Пьотр Капица. Той охлажда
хелий-4, намиращ се във въздуха, до –273ºС и открива, че течният хелий самоволно пропълзява
нагоре през стените на съда, в който е поместен.
С други думи, той се държи точно така странно,

както би следвало да се държи един свръхфлуид,
когато вискозитетът му изчезне напълно. През
1978 г. Капица бе удостоен с Нобелова награда за
физика и оттогава в лабораториите са създадени
няколко типа свръхфлуиди. Свръхтечният хелий,
тънките свръхпроводящи филми, тънки слоеве от
магнитни материали и електропроводящи нанонишки са няколко от множеството нови фази на
веществото, които днес се изучават усилено.
Двойка вихри осигурява решението
Дълго време изследователите вярват, че в
плоския двумерен свят дори при абсолютната
нула топлинните флуктуации унищожават всякаква подредба във веществото. Ако няма подредени
фази, не може да има и фазови преходи. Но в началото на 70-те години на ХХ в. Дейвид Тоулес
и Майкъл Костерлиц се срещат в Бирмингам, Великобритания и поставят под съмнение съществуващата теория. Заедно те се заемат с проблема
за фазовите преходи в двумерни системи (както
самите обясняват – първият от любопитство, вторият – поради невежество). Това сътрудничество
води до едно съвсем ново разбиране на фазовите
преходи, което се смята като едно от най-големите
теоретични открития на двадесетия век във физиката на кондензираната материя. Нарича се КТ
преход (преход на Костерлиц – Тоулес), или БКТ
преход, където Б идва от името на Вадим Березински, един починал московски физик–теоретик,
който развива подобни идеи.
Топологичният фазов преход не е обикновен
фазов преход, подобен на този между леда и водата. Водещата роля в топологичния преход се
играе от малки вихри в плоския материал. При
ниски температури те образуват свързани двойки.
С повишаване на температурата настъпва фазов
преход: вихрите внезапно се раздалечават един от
друг и отплават в материала самостоятелно (Фигура 2).
Удивителното в тази теория е, че тя е приложима за различни видове нискоразмерни материали: КТ преходът е универсален. Той се превърна
в полезен инструмент, който се използва не само
в света на кондензираната материя, но също и в
други области на физиката като атомната физика
или статическата механика. Теорията на КТ прехода бе разработена от своите създатели и също
– потвърдена опитно.
Тайнствените квантови скокове
В края на краищата експерименталните разработки доведоха до известен брой нови състояния
на веществото, които изискваха обяснение. През
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осемте години двамата – Дейвид Тоулес и Дънкан
Халдейн, представиха една съвсем новаторска теоретична работа, отхвърляща предишните теории,
една от които бе квантово-механичната теория за
определяне кои вещества провеждат електричество. Последната първоначално бе развита през 30те години на миналия век и няколко десетилетия
по-късно се смяташе, че тази област от физиката е
изяснена добре.
Ето защо беше голяма изненада, когато през
1983 г. Дейвид Тоулес доказа, че предишната картина е непълна и при ниски температури и силни

Фигура 1. Фази на веществото
Най-често срещаните фази на веществото са газовата, течната и твърдата. При екстремно високи или
ниски температури обаче веществото преминава в
други, по-екзотични състояния.
Ил.: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of
Sciences

магнитни полета е необходима нов тип теория, такава, в която са съществени топологичните идеи.
Приблизително по същото време, анализирайки
магнитни атомни вериги, Дънкан Халдейн също
стигна до подобно, също така неочаквано заклю-
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чение. Тяхната работа послужи като средство за
последвалите драматични разработки на теорията
на нови фази на веществото.
Тайнственото явление, описано теоретично от
Дейвид Тулес с помощта на топологията, е квантовият ефект на Хол. Този ефект бе открит през 1980
г. от немския физик Клаус фон Клитцинг, който
получи Нобеловата награда за това през 1985 г.
Той изследва тънък проводящ слой, намиращ се
в силно магнитно поле между два полупроводника, при което електроните са охладени до няколко
градуса над абсолютната нула.
Във физиката не е нещо необичайно да се наблюдават драстични промени при понижаване на
температурата; например много материали стават
магнитни. Това става, защото всички малки атомни магнитчета във веществото изведнъж се ориентират еднопосочно, пораждайки силно магнитно
поле, което може да се измери.
Квантовият ефект на Хол обаче е по-труден
за разбиране; изглежда, че електричната проводимост на слоя може да приема само определени
стойности, които при това са точно фиксирани –
нещо, което е необикновено за физиката. Измерванията дават абсолютно еднакви резултати, дори
ако температурата, магнитното поле или количеството на примесите в полупроводника се променят. Когато магнитното поле се промени достатъчно, проводимостта на слоя също се променя,
но само скокообразно; намаляването на силата
на полето предизвиква първо, точно удвояване на
електричната проводимост, след това трикратното
ѝ увеличение, четирикратното и т.н. Тези целочислени стъпки не е възможно да се обяснят от физиката, позната по онова време, но Дейвид Тоулес
откри решението на тази загадка с помощта на топологията.
Отговорът на топологията
Топологията описва свойства, които не се променят, когато един обект се разтяга, усуква или
деформира, но без да се разкъсва. Топологично
една сфера и една паница принадлежат към една
и съща категория, тъй като едно сферично парче
глина може да се превърне в паница. Един геврек
с дупка в средата и една чашка за кафе с отвор на
дръжката обаче принадлежат към друга категория;
тези тела също могат да се преобразуват едно в
друго без разкъсване. Следователно топологичните обекти може да имат една дупка, или две, или
три, или четири ... но броят им трябва да бъде цяло
число. Оказва се, че това е полезно за описание на
електричната проводимост при квантовия ефект
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на Хол, която се променя само скокообразно, и то
със стойност, която е произведение от едно цяло
число и една минимална стойност (Фигура 3).
В квантовия ефект на Хол електроните се
движат в слоя между полупроводниците относително свободно и образуват нещо, което се нари-

та нула.
Нови топологични материали в тръбопровода
В една много по-ранна работа от 1982 г. Дънкан Халдейн прави едно предсказание, което

Фигура 2. Фазов преход
Протича, когато фазите на веществото преминават от една в друга, както когато ледът се топи и става
вода. Костерлиц и Тоулес описват един топологичен фазов преход в много тънък слой при много ниска
температура. При ниската температура се формират двойки вихри, които внезапно се разделят при фазовия преход. Това е едно от най-важните открития във физиката на кондензираната материя през ХХ в.
Ил.: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

ча топологичен квантов флуид. По същия начин,
както при събиране в едно на множество частици
често се проявяват нови свойства, електроните
в топологичния квантов флуид също проявяват
неочаквани характеристики. Например, както не
може да се установи дали има дупка в чашката
за кафе, като се наблюдава само една малка нейна част, по същия начин не може да се определи
дали електроните са образували квантов флуид,
като се наблюдава случващото се със само някои
от тях. Проводимостта обаче описва колективното
движение на електроните и заради топологията се
променя скокообразно: тя се квантува. Друга характеристика на топологичния квантов флуид е,
че неговите граници притежават необикновени
свойства. Такива свойства бяха предсказани теоретично и по-късно потвърдени експериментално.
Друго важно събитие се случи през 1988 г.,
когато Дънкан Халдейн откри, че топологични
квантови флуиди – както в квантовия ефект на
Хол, може да се образуват в тънки полупроводящи
слоеве и в отсъствие на магнитно поле. Той казва,
че никога не е мечтал неговият теоретичен модел
да се осъществи опитно, но съвсем наскоро – през
2014 г., този модел бе потвърден в експеримент с
помощта на атоми, охладени почти до абсолютна-

удивлява дори експертите в тази област. В теоретичните си изследвания на верижки от магнитни
атоми, каквито се срещат в някои материали, той
открива, че веригите притежават фундаментално
различни свойства в зависимост от характера на
атомните магнити. В квантовата физика има два
вида атомни магнити, четни и нечетни. Халдейн
показва, че верига, образувана от четни атомни
магнити, е топологична, докато верига от нечетни
матнити не е. Както при квантовите флуиди не е
възможно да се установи дали една атомна верига е топологична или не е, като се изследва само
малка нейна част. И точно както при квантовите
флуиди, топологичните свойства се проявяват по
ръбовете. Тук това става в краищата на веригата,
тъй като квантовото свойство, известно като спин,
става два пъти по-малко в краищата на веригата. В
началото никой не вярваше в аргументите на Халдейн за атомните вериги; изследователите бяха
убедени, че те вече ги разбират напълно. Оказа се
обаче, че Халдейн е открил първия пример за нов
тип топологичен материал, който днес е активно
разработвана област от физиката на кондензираната материя.
Както квантовите Хол-флуиди, така и четните
магнитни атомни вериги са включени в тази нова
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група от топологични състояния. По-късно изследователите откриха няколко други неочаквани то-

полезни за създаване на нови поколения в електрониката и свръхпроводниците или за бъдещите

Фигура 3. Топология
Този раздел от математиката се интересува от свойства, които се променят скокообразно, подобно на
броя на дупките в изобразените тела. Топологията представлява ключ към откритията на Нобеловите
лауреати и обяснява, защо електричната проводимост в слоевете се променя стъпаловидно.
Ил.: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

пологични състояния на веществото не само във
вериги и тънки погранични слоеве, но също така
и в обикновени тримерни материали.
Днес се говори за топологични изолатори, топологични свръхпроводници и топологични метали. Това са примери за области, които през последните десетилетия очертават предните линии
в изследванията във физиката на кондензираната
материя, не на последно място – заради надеждата, че топологичните материали ще се окажат

квантови компютри. Съвременните изследвания
разкриват тайните на веществото в екзотичните
двумерни системи, открити от тазгодишните лауреати на Нобеловата премия.
Превод от англ. език:
проф. д.п.н. Христо Попов,
Физически факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ
ПЛОВДИВ
VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ
Юни 2017 г., Пловдив
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Природни и технически науки: математика и информатика; физика, екология,
химия, биология, техника, технологии, аграрни науки.
• Медицина : клинична и предклинична медицина, дентална медицина,
фармация, биофизика, медицинска физика.
• Хуманитарни и обществени науки: филология, педагогика, психология,
обществени науки, мениджмънт, глобализация и туризъм.

За допълнителна инфирмация – www.subplovdiv.сom
или пишете на адрес: e-mail: sub_plov@mail.bg
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1100 ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
1100 ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
През 2016 година с редица прояви бяха чествани 1100 години от успението на свети
Климент Охридски. Големият юбилей е включен в Културния календар на ЮНЕСКО за 2016
г. по предложение на БАН с подкрепата на още 7 други научни институции от Гърция, Италия,
Македония, Полша, Русия, Словакия и Сърбия. Организатори на честването са Българската
академия на науките, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Българската
православна църква. Основното събитие на Националното честване беше тридневната
международна научна конференция „Св. Климент в културата на Европа“ с участието на
палеослависти от България, Италия, Германия, Русия, Великобритания, Сърбия, Македония,
която се откри на 25 ноември – Деня на светеца, в Големия салон на БАН. Същия ден
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с редица събития отбеляза своя патронен
празник. Академичното тържество, което по традиция се провежда в Аулата на нашата Алма
Матер, тази година беше посветено на 1100-та годишнина от блажената кончина на светеца.

ДУХЪТ НА СВ. КЛИМЕНТ И СВ. КЛИМЕНТ В НАШАТА
ДУХОВНОСТ *

Проф. д-р Климентина Иванова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
И твоя подвиг векове
запази в родно слово.
Сега той бъдно ново
в борба за родний дух кове,
тъй, както нявга ти,
о, Клименте свети!
Химн на СУ „Св. Климент Охридски“
Стилиян Чилингиров

Събрали сме се да почетем 1100-годишнината
от успението на свети Климент Охридски, един
от нашите Първоучители. Ние сме тук, в неговия дом, отговорни пред него като наследници на
делото му. 1100 години е предел, изискващ равносметка не само за изминалите векове, но и за
настоящето. И сега се взираме в кладенеца на времето, за да потърсим там непомрачения му лик,
да извикаме към живот този, чиито следовници
би трябвало да бъдем така, както той достойно е
вървял по стъпките на светите Кирил и Методий.
Почитаме светостта му, но се и питаме не сме ли
длъжници пред неговия дух? Стараем се да съберем и съхраним поне част от непреходното му
книжовно наследство, но имаме ли достатъчно
сили, за да запазим завещаното ни – да запазим
словесността като памет, просветителството като
призвание, посвещението на нашата работа като
съдба? Би ли ни припознал днес св. Климент като
*

част от своето духовно стадо? Негови ли сме не
само заради името на университета, а заради ревнителството, с което пристъпваме прага на нашето Висше училище, оставяйки всекидневно част
от себе си в умовете и в съзнанието на поверените
ни млади хора?
И ето че в този ден, в тези дни, в тази година
духът на св. Климент тревожи нашето съзнание,
връща ни към миналото, заставя ни да се вслушваме в онова, което изричаме, да се вчитаме в онова,
което се печата, да се замисляме над онова, което
ни се внушава. И да си припомняме отново жизнения му път, следите, оставени от него в нашата
култура и най-вече – в нашата духовност.
От всички ученици и съратници на светите
братя св. Климент е особено отличен от съдбата – не само с близостта си от ранна възраст до
св. Методий, но и с това, че след години на мисионерска дейност заедно с Първоучителите той,

Слово, произнесено на Академичното тържество в Аулата на Софийския университет (25.11.2016 г.)
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българският славянин, съучастникът в делото им,
преследван и прокуден заедно с Наум и Ангеларий, се отправя към България, защото, по думите
на житиеписеца му „за България жадували, мислели за България и се надявали, че България ще
им даде успокоение“. И още преди края на 885
г. св. Климент и неговите другари застават пред
княз Борис. Това е среща на държавническата далновидност с апостолския дух. И тя е съдбовна за
България! От бедните и изтощени изгнаници княз
Борис получава оръжие, по-силно от мечовете и
по-мощно от българската конница. Това е оръжието на славянското слово, чрез което християнската
вяра се овладява, без приемането ѝ да заплашва
народностната идентичност. За княза, а и за неговия син Симеон, наскоро завърнал се от Византия,
новата вяра е духовната спойка на хората в пределите на държавата, а славянската писменост и познаването в превод на собствен език на основната
част от християнската книжнина са най-сигурното
средство за ограничаване на византийското влияние по българските земи.
Целият път на св. Климент от този момент
нататък ще премине в същата равноапостолска
борба за християнска просвета и писменост на
роден език и в напрегнат книжовен труд, както в
Моравия и Панония. Но сега той вече е сам и бремето му не е по-леко, въпреки че има зад гърба си
материалната помощ и благоразположението на
княжеския двор, а резултатите се постигат и чрез
силата на владетелските разпоредби.
За книжовната дейност на св. Климент в
Плиска можем да съдим само по косвени данни,
но със сигурност княз Борис вече е обмислял въвеждането на славянския език като богослужебен
и държавен език. Вероятно св. Климент отново
поема отговорност пред княза за изготвянето на
основни необходими преводи на богослужебни
книги. Учениците, ръководени от него, не само
възстановяват, но и обновяват преводите на светите Кирил и Методий. Нещо повече – те започват да попълват текстовете, като ги обогатяват
със свои слова и високопоетични богослужебни
химни, вплитайки имената си в акростих. Но освен книжовен труд програмата на княза и на неговите съратници изисква да се подготви замяна на
гръцкия клир със славянски, а за тази цел църквата се нуждае от значително число грамотни хора.
Избистря се идеята за две основни просветни огнища – едното в Плиска и в Равна, а след това в
Преслав, и едно на юг от Хемус, в Долната земя.
Мястото е в непосредствена близост до Византия,
с население, наскоро присъединено към България,

16

до голяма степен християнизирано, но донякъде
и елинизирано. Затова там е особено нужен опитен учител и Климент Охридски е изпратен от
княза в Югозападна България, в обширната Кутмичевица с център Девол. Апостолският дух на
светеца е поставен пред ново изпитание. За неговото учителство, а по-късно – архиерейство в
тази област, оставена изцяло от княз Борис под
духовното му наставничество, подробно разказва Охридският архиепископ Теофилакт. Неговото
Пространно житие на св. Климент се датира от
края на ХІ – началото на ХІІ в., но византийският агиограф е имал под ръка славянски текстове
и със сигурност – недостигнало до нас славянско
Житие на светеца. От текста научаваме, че за годините на учителство св. Климент е обучил три
хиляди и петстотин „избрани хора“, с които „прекарвал повечето си време и им разкривал по-дълбоките места от писанията“. Приемаме, че това са
най-добрите му ученици, подготвени за духовни
длъжности и достатъчно просветени, за да проповядват и на свой ред да учат другите. За това как
е било възможно да обучи толкова хора, може да
се доверим на Теофилакт, защото той превежда
дословно отделни моменти от славянския си извор, създаден от ученик на светеца по още живи
спомени за живота му. Ще припомня пак думите,
които многократно сме чели и слушали: „А нас,
смирените и недостойните, поради своята сърдечна доброта той ни беше направил по-близки от
другите и ние винаги бяхме с него, присъствайки
във всичко, което говореше, което вършеше и на
което учеше чрез едното или другото. И никога не
го видяхме да бездейства, но той или учеше децата, и то по различни начини – на едни показваше
формите на буквите, на други обясняваше смисъла на написаното, на трети нагласяваше ръцете, за
да пишат, и не само денем, но и нощем, или се
отдаваше на молитва, или се занимаваше с четене,
или пък пишеше книги, а понякога в едно и също
време вършеше две работи – пишеше и преподаваше на децата някакво знание…“ От този откъс
научаваме най-главното за денонощната просветна дейност и за всеотдайния дух на св. Климент.
И може би затова в представите на повечето хора
величието на св. Климент се свързва само с неговото учителство. Въздействието на светеца, и това
се подчертава нееднократно най-вече в текста на
житиеписеца, по-точно на неговия славянски източник, е в единството на думите, учителските
му умения и разпространяването на правата вяра.
Климентова е и мисълта: „Благочестивият живот
без здрави догмати всъщност е мъртъв и зловонен,
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а безжизнените догмати не водят към вечния живот“.
Духовният устрем на св. Климент не се променя, не отслабва и след като между 893 и 894 г.
той става първият епископ на български език (или
на българския народ), на Дрембица и/или Велика.
В този си висок сан архиереят вече може да ръкополага сам подготвените свои ученици и многократно да умножи усилията за добро църковно
устройство, за просвета, за нравствено възпитание на хората и за писателски труд. Не случайно
Теофилакт споменава, че великият Климент поставя св. Методий за образец на своя живот и по
думите на житиеписеца „като опитен живописец
усърдно се стараел да изрисува себе си по неговия
образ“. А св. Климент възприема от св. Методий
най-главното, така че в деянията на ученика, който за българите вече е повече от учител, се преплитат и просветителството, и църковното служение, и най-вече – трудът за словото. В словото
св. Климент е най-мощен, най-обаятелен. Ако от
изворите ние съдим за житието на нашия светител, то много по-важни, много по-същностни са
написаните (и преведените) от него текстове. Над
тях той работи до последния си земен ден, тях
поднася и приживе, и след смъртта си като дар на
Църквата и на хората, те отразяват в пълнота високия идеал за светостта и са насочени да възпитат
просветени хора и истински християни, съчетали
вярата си с достойни дела. И отново чрез думите
на Теофилакт или на славянските извори, предавани от него, знаем, че св. Климент не е оставил непохвален нито един голям празник, мъченик или
преподобен и че е хранил душите на българите,
„поейки с мляко ония, които не могли да поемат
по-твърда храна“, както и че „е предал на нас, българите, всичко, което се отнася до Църквата, и с
което се прославя паметта на Бога, на светиите, и
с което се трогват душите“.
Въздействието на Климентовите похвали, образец на изящна словесност, на разбираемите му
мъдри поучения и на неговите прекраснословни
песнопения е засвидетелствано през вековете,
думите му отекват във всички предели на Slavia
orthodoxa. Няма средновековен български автор,
който да е толкова четен, стотици пъти преписван
и чиито текстове да са служили за модел и подражание не само на българските, но и на руските, а и на сръбските книжовници столетия наред.
За православните славяни от учител и епископ на
една територия св. Климент става не само равноапостолен, но и равен по авторитет на църковните
отци.

Деянията на св. Климент имат още едно измерение и то е в неговата роля на съзидател на българския книжовен език. С всяка своя творба той
сътворява нови и нови думи, надгражда делото
на светите братя, продължава да обогатява книжовния език, тъче одеждите на Духа, за да бъдат
облечени с тях новопокръстените българи и потомството им. И Словото пребъдва, обхващайки
други земи, просвещавайки други народи. Духовното завещание на св. Климент е да пазим езика
си, защото всяка изхвърлена от употреба и забравена, или ненужно заместена с чуждица, изразителна българска дума, изпадайки от нашата реч,
обеднява съзнанието и застрашава паметта ни.
Духът на св. Климент е съхранен в славянската православна култура и до днес. Мисля, че
изминалото столетие и началото на нашето, поне
що се отнася до разкриването на Климентовото
книжовно наследство, са дали достоен плод на
изследователска работа. В Климентовата комисия
от 1914 година, която събира материали за издание на съчиненията му, под председателството на
акад. Балан са включени най-видните български
палеослависти. Започнатото от Климентовата комисия е продължено и половин столетие по-късно, за 1050-годишнината от успението на светеца,
излиза от печат обемист академичен тритомник
(1970–1977) със съчинения на св. Климент, обработени от трима забележителни учени – К. Куев, Б.
Ст. Ангелов и Хр. Кодов. (Във втория том участва
и Кл. Иванова.) Следващото поколение слависти
откриха за науката св. Климент – поета, химнографа. Почти едновременно с обнародването на съчиненията на Климент Охридски, след епохалните
открития на Г. Попов филологическата наука се
насочи и към поетичните творби на старобългарския писател и за няколко десетилетия химнографското му наследство стана достъпно за изследване. В 2008 г. бе отпечатан представителният том
„Свети Климент. Слова и служби“, изготвен от
трима преподаватели от Катедрата по Кирилометодиевистика – П. Петков, И. Христова–Шомова и
А.–М. Тотоманова. В него са поместени не само
старобългарските текстове, но и преводи на новобългарски език. Така за 1100-годишнината образът на св. Климент Охридски – твореца, се разкри
още по-безспорен и заслужаващ многобройни задълбочени и цялостни проучвания.
И все пак, как да определим основното, което ни внушават деянията на св. Климент и заради което неговото име ще пребъдва във вековете?
Струва ми се, че той може с пълно право да се нарече апостол на словото, притежаващ неизчерпае-
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мата сила на дълго търпелива и несебична любов
към хората, а чрез тях – към Църквата и към Бога,
на които се е посветил.
Искам на кажа още, че ние почитаме нашия
светец като защитник на духовността и на правото
тя да бъде избрана от словесните люде като възвеждаща ги към истинските ценности на живота.
Ако сме такива, св. Климент би ни припознал като

част от своето духовно стадо. А онези безумци,
които смятат, че хората, произвеждащи духовни, а
не материални блага, са излишни в днешното общество, се опитват да унищожат не само духа на
св. Климент, но и корените на нашата духовност и
заплашват човешкия облик на бъдещите поколения.

КЪМ 1100-ГОДИШНИНАТА ОТ УСПЕНИЕТО НА СВЕТИ
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ И ПРАЗНИКА НА АЛМА МАТЕР

Доц. д-р Цвета Тодорова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Водещо място в университетската символика
принадлежи на личността на патрона. Патронът е
висша и сакрална по своята същност ценност на
всяка общност. За Софийския университет тази
ценност се въплъщава от средновековната личност
на св. Климент Охридски (около 840–916), съчетала идеала за духовното единство и просветните
стремежи на българите. През 2016 г. България и
Софийският университет почитат 1100-годишнината от Успението на свети Климент Охридски
(Фотоси 1, 2, 3).

Фотос 1. Икона на св. Климент,
ХІV–ХV в., Охрид

Фотос 2. Сборна картина на образа
на св. Климент, Заседателна зала
№ 1 на Академичния съвет на СУ,
1905. Автор А. Митов

„О, божествена и свещена глава, върху която
духът си създаде непоклатимо седалище! О, светило, което водиш не само денем или само нощем,
а нощем и денем ни освещаваш с благодатни дарове!... О, тръба, чрез която ни повика утешителят! О, добри пастирю, който пожертва светата
си душа за нас, твоите овци (Йоан 10, П), и чрез
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много старания ти събра стадо на бога, настани ни
на тревисто място – обяснените с твоя език писания, отхрани ни върху тихата вода на божественото кръщение и ни изведе на пътеките на правдата
(Псал. 22, 2–3), за да вършим добри дела. Чрез
тебе цялата българска страна позна бога! Ти сам
снабди богато църквите с песни и псалмопения, а
празниците обясни с поучения... О, земен ангел и
небесен човек!... О, ти, който приготви на господа
избран народ, ревностен в добрите дела (Тит. 2.
14), които те видяха в тебе!...“ [1].

Фотос 3. Гипсова скулптура
на св. Климент, 1931.
Автор А. Дудулов

Като един от най-бележитите ученици на славянските първопросветители Кирил и Методий,
Климент е натоварен от княз Борис I с трудната
мисия на покръстител и учител на славянството
в областта Кутмичевица с център Охрид. В резултат на седемгодишна усилена работа той подготвя
близо 3500 ученици, които развиват образователна
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знание и неспирния стремеж към духовен възход,
българският народ създаде първия университет на
славянството, като с делото на светите братя Кирил и Методий, на свети Климента и на редицата
славянски просветители изгради всеславянската
писменост и постави устоите на духовния ръст и
културна самобитност на половината от днешния
европейски свят“.
В този смисъл изборът на св. Климент Охридски за патрон на първото висше училище в България е изключително сполучлив. Неговият образ
става емблематичен и много популярен в академичното пространство през всичките години на
съществуването на Университета (Фотос 4).
Един от най-ранните образи на светеца е релефът на свети Климент от едноименната църква
в Охрид (Фотос 5). Представлява фигура на св.
Климент, висок релеф от дърво, с височина 141
см и ширина 33 см, от църквата „Св. Климент“ в
Охрид, строена през 1295 г. Според Н. Кондаков
фигурата е правена за манастирската трапезария,
а по-късно е пренесена в църквата. Някои считат,
че е била поставена над гроба или над мощите на
светеца.
Светецът е представен в цял ръст, във фас, в
спокойна и внушителна поза. Дясната ръка е леко
издадена напред за благослов, а в лявата държи затворена книга. Главата е слабо уголемена, с дълга
и добре моделирана брада. Скулите са издадени,
носът правилен, челото високо, устните надебелени и изразителни. Очите са малки, с твърд и
съсредоточен поглед. Според
изследователите този образ съдържа портретни черти (като
на иконата на св. Климент от
иконостаса на същата църква).
Облеклото е епископско според
канона на византийската църква:
туника, мантия и широк омофор,
преметнат през двете рамена с
три големи кръста.
В. Григорович твърди, че
релефът е бил покрит със златотъкано платно, обшито с бисеФотос 4. Колаж от образи на св. Климент, настолен календар на
ри. Дрехата е добре изработена
Музея на Софийския университет
и пада надолу на много гънки,
трети по значение културен център на среднове- леко повдигната с лявата ръка. Според него местковна Европа, наред с Византия и Италия. В поз- ните хора са я отнасяли „по времето на латинидравителния адрес на Столичната община по по- те“. Фигурата е с цвета на самото дърво. Лицето
вод 50-годишнината на Университета през 1939 г. на светеца се отличава с индивидуални черти и
е записано, че „още в самото начало на своето е изобразено реалистично, което не е типично за
държавно съществуване преди хиляда години, византийската живопис. Според специалистите
носещ като расов гений жаждата за просвета и релефът е работен от местен български скулптор
дейност по цялата страна. По инициатива на княз
Симеон през 893 г. Климент става пръв епископ на
български език. Двамата просветители Климент и
Наум са създатели и вдъхновители на прочутите
за времето си Охридска и Преславска книжовнa
школa.
Климент умира през 916 г. в дълбока старост. Учениците му го погребват в построения от
него манастир „Св. Пантелеймон“ в гроб, който
Климент си приготвя сам. Сведенията за канонизацията на Климент са още от X в., т.е. скоро след
смъртта му той е приобщен към пантеона на българските светци наред с равноапостолите Кирил и
Методий. В Асеманиевото изборно евангелие от
края на Х в. е записано, че паметта на Климент се
чества от българската църква на 27 юли – деня на
Успението на свети Климент, определен и за ден
на светите Седмочисленици. По-късно се приема
св. Климент Охридски да бъде честван на датата
25 ноември – деня на св. Климент, римски папа,
чиито мощи са намерени и пренесени в Рим по
време на мисията на братята Кирил и Методий
при хазарите, в която се предполага и участието
на самия Климент Охридски.
„Лястовице златоуста, славею добропесен,
ум духовен, светилнико светозарен, очи златозрачни, уста богогласна, език методичен,
Клименте светителю, моли се за почитащите
паметта ти“ [2].
Благодарение на делото на Кирилометодиевите ученици през IX в. България се превръща в
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със свой собствен стил, повлиян от образци на западното изкуство. Датира се от първата половина на XIII в., времето на кръстоносните походи и
разцвета на Латинската империя. Кръстовете по
омофора, които се явяват във Византия едва след
XII в., също са основание за подобна датировка.
В Музея на Софийския университет се съхранява
репродукция с изображение на релефа – издание

Макариополски“ в гр. Елена от началото на ХІХ
в. на зографите Давид и Яков.
По-малко известна е скулптурната фигура на
св. Климент от 1930 г. на художника Иван Лазаров, изработена по поръчка на Софийския университет като сватбен дар за царското семейство,
която се намира в Националния природонаучен
музей (нейна реплика е поставена над чешмата

Фотос 6. Образът на св. Климент Фотос 7 Образът на св. Климент
от сп. „Минало“
от академичната диплома за
доктор хонорис на цар Борис ІІІ,
на сп. „Минало“ (Фотос 6) [3].
1928. Худ. Ст. Баджов
В Музея на Софийския университет е изложена авторската гипсова скулптурна фигура на в двора на Ректората по време на честването на
св. Климент от проф. А. Дудулов (Фотос 3), която 120-годишнината на Университета през 2008 г.)
поставя началото на популярното университетско (Фотос 8). Печатът на Университета от началото
изображение на патрона през 30-те и 40-те го- на ХХ в. наподобява изображението от картината
дини на ХХ в. върху ректорската огърлица, тър- на А. Митов, което се използва в различни печатни
жествени медальони, плакети, значки и пр. През издания. В изработения през 1984 г. от худ. Ставри
1931 г. изработва от орех великолепен релеф с об- Калинов български вариант на ректорския жезъл е
раза на св. Климент Охридски, който се намира пресъздаден образът на патрона с отворена книга.
в Националната художественна галерия. Образът По повод юбилейни годишнини изображението на
е използван през 60-те години на ХХ в. по повод св. Климент присъства върху цялото разнообразие
80-годишнината на Университета.
от юбилейни знаци, монети, марки и пр.
В преддверието на Музея на СУ са изложеВ Музея на Софийския университет се съхрани иконата на св. Климент Охридски от XIV в. нява сборният поздравителен адрес на немските
(авторско копие на худ. Й. Шентов, аналогично университети от май 1939 г. по повод 50-годишния
на поставеното в централното фоайе пред Аула- юбилей на Алма матер с образа на св. Климент
та), копието на иконата на св. Климент от едно- Охридски. От същото време е и адресът от правоименната църква в Охрид на худ. Н. Кожухаров славния Богословски факултет при университета
и портретът на св. Климент Охридски на худ. Й. „Йосиф Пилсудски“ във Варшава с изображение
Шентов от 2001 г. Картина на сборния образ на св. на св. Климент.
Климент от худ. А. Митов (1905) (Фотос 2) краси
В параклиса на св. Климент Охридски в Бозала № 1 на Академичния съвет, а картината на гословския факултет на Университета се намират
светеца от худ. Г. Денчев се намира в Универси- иконата на светеца от 1939 г. на худ. Богданов, рутетската библиотека. От стенописните изображе- ска икона на св. Климент от 1991 г., подарената
ния в музейните издания е използван стенописен от монахиня Магдалина (Княжевски манастир,
фрагмент от Музея на Възраждането „Иларион 2006) икона, както и копие от Охридската икона в
Фотос 5. Дървеният релеф с
образа на св. Климент от Охрид

20

НАУКА – кн. 1/2017,том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

1100 ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
коридора пред параклиса. Стенописни изображения на светеца от по-ново време са известни от параклиса в Богословския факултет и църквата „Св.
Седмочисленици“ в София. Образът на светеца се
откроява и в общите композиции на светите Седмочисленици.
Образът на патрона намира място и в различни архитектурни детайли по фасадата и интериора на централната университетска сграда, както
и в цветната стъклопис в представителното фоайе
на Ректората.
През 1916 г. по повод 1000-годишнината от
Успението на св. Климент Охридски пред бъдещата сграда на Ректората е поставена плоча, която
маркира мястото за паметник на патрона. През
1978 г. паметникът на св. Климент Охридски, дело
на скулптора Любомир Далчев, е открит в градинката пред Ректората и в деня на патрона – 25 ноември, се превръща в център на тържественото
шествие на Академичния съвет начело с ректора
на Университета.
На 4 декември 1913 г. проф. А. Теодоров–Балан прави предложение в Академичния съвет да
се обсъди отбелязването на предстоящата хилядагодишнина на св. Климент Охридски, патрон
на Университета. Съветът препоръчва специално
проучване от страна на Историко-филологическия
факултет. На 18 декември с.г. Академичният съвет решава да се създаде специален „Климентов
отбор“, който включва представители от Университета, Министерството на просветата, Светия
синод, Академията на науките, Художествено-индустриалното училище и Музикалното училище.
По-късно комитетът изработва специално „Предизвестие“ за прославата на патрона и „Наредби“
за своята работа. В член 1 от „Наредби за Климентовия отбор при университета“ в София се посочва: „Пред вид на хилядогодишнината от смъртта на чутния свети Климент Охридски (27 юли
1916), пръв учител в българската земя и епископ
на българските словени, покровител на първия
български университет в София, съставен е при
тоя университет „Климентовски отбор“, който да
действува, за да се прослави българският род, както заслужава историческият момент на „Климента
словенски“ в деня 27 юли 1916 година и хилядогодишницата на българските словени“. С цел да
бъдат събрани материали за живота и дейността
на св. Климент, Академията на науките натоварва
професорите В. Златарски и Й. Иванов да посетят
някои чужди библиотеки, а от 2 април 1914 г. да
получат 45-дневен отпуск.
От пестеливата хроника на Университета в

условията на Първата световна война научаваме,
че на тържеството в Охрид на 27 юли 1916 г. от
Университета присъства представителна делегация с участието на ректора, деканите и проф. А.
Теодоров–Балан.
По същия повод е изработена специалната чугунена плоча с надпис, която маркира мястото за
паметник на св. Климент Охридски пред бъдещата сграда на Ректората.
С името на патрона е свързано честването на
академичния празник на Софийския университет.
За неговото място във времето се заговаря още
със създаването на Закона на Висшето училище
(1894) и на последвалия го Правилник от 1896 г.
По този повод първият ректор на Университета
проф. Александър Теодоров–Балан в автобиографичната си „Книга за мене си“ поставя особен
акцент на времето на министър Константин Величков като важно за историческото развитие на
Висшето училище. „Ако министър Г. Живков го
основа, то министър К. Величков му даде най-ценното – автономия“ – посочва авторът. През 1894 г.
проф. Ал. Теодоров–Балан като член на специална
комисия на Академичния съвет по изработване на
Правилника на Висшето училище изготвя проекта. Според автобиографичните му бележки проектът се основава на принципите на „свобода на
преподаването“ (Lehrfreiheit) и „свобода на ученето“ (Lehrnfreiheit), представляващи съществена
предпоставка за прокарване автономията на Висшето училище в „широката област на педагожката
му задача“, както се изразява самият проф. Балан.
Комисията съзнава, че с такива постановки в Правилника може да бъде предизвикана негативна
реакция у държавния глава княз Фердинанд, тъй
като това ще бъде прецедент за Висшето училище да проправя първо път за подобно автономно
управление.
Самият проект от над 100 параграфа, като
приложение на закона, сам по себе си също законодателства. Заедно с председателя на комисията
– проф. М. Бъчеваров, тогава ректор на Висшето
училище, проф. Ал. Балан посещава министъра К.
Величков за доклад и остава приятно изненадан
от неговия „просветен либерализъм“. „За двадесет минути време ние добихме от министъра Величков онова, което не би ни зарадвало при никой
друг министър и не би се приело тъй лесно от никое Народно събрание! Еднъж одобрен Правилникът от Министерството на просвещението и ред
години упражняван в живота на Висшето училище, той обезпечаваше на принципите за свобода
и самоуправа традиционална трайност; те влязоха
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после изпълно в закон от 1904 г., с който Висшето
училище се преименуваше на „Университет“. Историята на Софийския университет дължи особна страница за слава на министъра К. Величков.
Правилникът на „Висшето училище“ от 1896 г.
послужи за канава и на правилник на „Рисувалното училище“ в София, основано пак от Величков“
– споделя на своя оригинален „балановски“ език
професорът.

Фотос 8. Бронзова скулптура, реплика
на худ. Ив. Лазаров в двора на Ректората

Фотос 9. Иконата на Св. Климент от ХІV в. във
фоайето на Ректората, копие на худ. Й. Шентов

Заложеният по европейски маниер в Правилника на Висшето училище академичен празник от
1896 г., където се извършва тържествено представяне на новия ректор с ритуал, при който старият чете статистичен отчет за развитието на училището, а новият произнася академична реч пред
колегията и студентите, първоначално още от
2.07.1891 г. е предвиден за 1 октомври – началото
на новата учебна година. От 1902 г., в навечерието
на първия юбилей на Висшето училище, тържественото представяне на новия ректор се измества
на празника на патрона – 25 ноември – деня на
св. Климент, а от 1916 г. – на 8 декември по новия Григориански стил. Своеобразен „кръстник“
на академичния празник става самият проф. Ал.
Балан. В своята „Книга за мене си“ той съобщава, че когато е избран за ректор – трети мандат, за
учебната 1902–1903 г., още от самото нейно начало настоява академичният празник да бъде установен „на някой важен календарен ден“, за да се
превърне в обществен. „В дирене разрешение на
такава задача стигнахме до деня 25 ноември, когато в нашата църква...“. За съжаление записът в
книгата прекъсва точно на това място, но е достатъчен, за да стане ясен приносът на първия ректор
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акад. проф. Ал. Теодоров–Балан за учредяването
на академичния празник, честван с неизменен ритуал в Софийския университет до наши дни, а и
от цялата студентска младеж в България в по-ново
време на 8 декември.
През 1934 г. в процеса на завършване на първата представителна собствена сграда на Университета – Ректората, се правят юридически постъпки от академичното ръководство за уреждането

името на патрона да стане име на Софийския университет. Дотогава, съгласно Завещанието на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви, Университетът носи тяхното име. След поставянето на
бронзовите фигури на дарителите пред сградата
на Ректората през 1935 г., дело на скулптора Кирил Шиваров, за пръв път на новопостроената фасада се изписва цялото име на Университета – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
С този акт академичният празник на 25 ноември
става празник не само на патрона, но и на първия
университет на България (Фотос 9).
„На неразделни роден край
звездата и възхода!
Чрез твоя дух народа
през цели векове мечтай.
ПРОСТОР И ВИСОТИ,
О, КЛИМЕНТЕ, СВЕТИ!“
(Из Кантатата/Химна на Свети Климент, текст
Стилиян Чилингиров, музика Добри Христов)
VIVAT ACADEMIA, VIVANT PROFESSORES!
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TO 1100 ANNIVERSARY OF THE DORMATION OF ST. KLIMENT OHRIDSKI AND THE
FEAST OF ALMA MATER
Tzweta Todorova
Abstract
Leading the university symbolism belongs to the personality of the patron. The patron is supreme and
sacred inherently value of each community. About Sofia University this value is embodied by the medieval figure
of St. Kliment Ohridski (about 840–916), combining the ideal of spiritual unity and educational aspirations of
the Bulgarians. In 2016, Bulgaria and Sofia University honor 1100 anniversary of the Assumption of St. Kliment
Ohridski.
As one of the most prominent students of Slavic apostles Cyril and Methodius, Clement was charged by
Prince Boris I the difficult mission of Baptist and teacher of Slavs in the area Kutmichevitza with center Ohrid. Both
educators Clement and Naum creators and inspirers of the famous at the time Ohrid and Preslav Literary School.
Thanks to their work in the IX century Bulgaria became the third most important cultural center of medieval Europe,
along with Byzantium and Italy. In this sense, the choice of St. Kliment Ohridski patron of the first university in
Bulgaria is extremely successful. His image becomes iconic and very popular in the academic space in all the years
of existence of the University. The name of the patron is connected to the celebration of the academic feast of Alma
Mater. Kind of a „godfather“ in the early twentieth century (1902–1903 school years) became the first rector of
the University prof. Alexander Teodorov–Balan. After placement of the bronze figures of donors in front of the
Chancellor‘s Office in 1935, the work of sculptor Cyril Shivarov, for the first time at the newly built facade displays
the full name of the University – „Sofia University St. Kliment Ohridski“. With this act academic celebration on
November 25 is a feast not only the patron but also the first university of Bulgaria, celebrated by the entire Bulgarian
studentship today on December 8.

БЪЛГАРСКА ПРОСЛАВА НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
(916–2016)

Доц. д-р Анна Ангелова,
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“
В рамките на традиционните за Софийския
университет Климентови дни, на 24 ноември 2016
г. като част от програмата за честването на 1100
години от успението на св. Климент Охридски,
в Университетската библиотека в присъствието
на ректора на Университета проф. д.ф.н. Анастас
Герджиков, декани на факултети, преподаватели,
студенти и гости от други институции, бе открита изложбата „Българска прослава на св. Климент
Охридски 916–2016 г.“. Експозицията представя
приноса на българските учени в изследването на
делото на светителя и проследява честването му
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като патрон на Софийския университет. Реализирането на изложбата стана възможно благодарение
на усилията на колегите от Организационния комитет в Софийския университет в сътрудничество
с Научния архив на БАН, Българския исторически
архив – НБКМ, Музея на Софийския университет,
както и на усилията на колегите, работещи в Университетската библиотека.
Изложбата е нетрадиционна, многопластова
и представя няколко линии. Основен акцент в нея
са представените научни трудове и изследвания
от български учени, посветени на св. Климент Охридски. Втората линия проследява в диахронен
план честванията на патрона на Университета.
Третата линия е опит да се представи образът на
св. Климент Охридски чрез съхраняваните в Софийския университет многобройни художествени
произведения – пластики, икони и картини, както
и различните награди, почетни знаци и символи
на Алма матер, свързани неизменно с образа на
св. Климент Охридски. Основен акцент в изложбата са изследователските усилия на българските
учени през годините за разкриването на делото и
личността на св. Климент Охридски. Централно
място беше отделено на събраните съчинения на
св. Климент Охридски и на научното дело на изследователите – Боню Ангелов, Куйо Куев и Хрис-

ве, проф. Анна-Мария Тотоманова подчерта, че
„Климентовите чествания са онзи подтик, който
българската хуманитаристика дава на науката в
европейски и световен мащаб за по-задълбочено
изследване на светеца“ и припомни основополагащото дело на Александър Теодоров–Балан,
който поставя началото на изследването на св.
Климент и неговото творчество в българската наука със словото си „ Българска прослава на хилядо
години от смъртта на свети Климент Охридски и
на хилядо години българска просвета“, както и откритите от проф. Георги Попов песенни канони,
писани от светеца, посветени на Рождество Христово и на Богоявление. Това откритие позволи на
научната общност да опознае по-добре дейността
на св. Климент, който освен блестящ проповедник е и вдъхновен църковен поет. В заключение
проф. Тотоманова подчерта, че „Българската
климентиевистика е жива и въпреки несгодите
успява да отдаде дължимото на светеца – основоположник на българската книжнина, просвета
и култура, създал една държава на духа, която е
жива и днес“.
Връщането към честванията на св. Климент
Охридски през 1916 г. и 1966 г. е богато илюстрирано с нови, неизвестни архивни документи, разкрити благодарение на изследователските усилия

Фотоси 1, 2. Снимки от честванията на св. Климент в Охрид, 1916 г.
то Кодов, на внушителния том „Свети Климент.
Слова и служби“, подготвен от П. Петков, И. Христова–Шомова и А.–М. Тотоманова, както и на изследванията, посветени на житията на светеца. В
изложбата беше показан и един късен препис на
„Краткото житие на Климент Охридски“ от края
на XIX в., дело на Димитър Хоматиан, съхраняван
в Центъра по Славяно-византийски проучвания
„Проф. Иван Дуйчев“.
Представяйки показаните научни трудо-
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на доц. Ангел Николов от Историческия факултет. Идеята за първото честване на св. Климент
Охридски през 1916 г. възниква сред университетските преподаватели и е осъществено под
патронажа на професорите Александър Теодоров–Балан, Васил Златарски, Беньо Цонев и директора на Университетската библиотека – Стоян
Аргиров. За организирането на честванията се
сформира т.нар. Климентовски отбор с почетни
председатели екзарх Йосиф I и министъра на На-
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родната просвета П. Пешев и членове: проф. Ал.
Теодоров–Балан, проф. В. Златарски, М. Синигерски, протойерей С. Цанков, Е. Моллов, А. Митов
и П. Наумов. Трудното и смутно време осуетява
идеята за всенародно честване и голяма част от
замислените проекти остават нереализирани. Не
е осъществена идеята за издигането на паметник
на св. Климент Охридски, както и голяма част от
планираните научни изследвания.

съсечен от башибозуци през 1877 г.
Голям интерес предизвикаха и експонираните художествени произведения с образа на св.
Климент Охридски. За първи път пред широка
публика бяха показани иконата на светеца от базата на Университета в Антарктида, иконата, подарена от студентите от Историческия факултет,
както и последната университетска придобивка
– икона на св. Климент Охридски от началото на

Фотос 4. Свещеник Васил Тотов
ХХ в., дело на тетевенския зограф Митю Цонев
(1852–1930). Иконата е изключително интересна
не само със стилистиката си, но и поради факта,
че образът на светеца изключително рядко е рисуван самостоятелно, дори и през XIX в., тъй като
обикновено е поставян сред образите на светите
Седмочисленици.

Фотос 3. Факсимиле от превода на житието на
св. Климент Охридски
В изложбата са показани – за първи път, факсимилета и снимки (Фотоси 1, 2) от честванията
в Охрид през 1916 г., проведени от организационен комитет, ръководен от ученика на Григор Пърличев – генерал Климент Бояджиев (1861–1932).
Специално внимание заслужават показаните факсимилета на непубликувани трудове от първия
български историограф Спиридон Палаузов, както и късен препис на „Пространното житие на св.
Климент Охридски“ (Фотос 3) от Теофилакт Охридски, дело на карловския свещеник Васил Тотов (ок. 1837–1877), който през 1875 г. преписва
и превежда житието на новобългарски език. Све- Фотос 5. Почетни знаци и награди на Алма матер,
щеник Тотов (Фотос 4) е изключително интерес- свързани с името и образа на св. Климент
на личност – съученик на В. Левски и ученик на
Наред с почетните награди, нагръдните знаци
Райно Попович и Ботьо Петков, загинал трагично, и символи на Алма Матер, свързани с името и обНАУКА – кн. 1/2017,том XXVII
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раза на светеца (Фотос 5), в изложбените витрини
беше показана и най-новата сребърна юбилейна
монета с образа на св. Климент Охридски, издадена от Българската народна банка по повод на
годишнината.
Изложбата ни връща към великото дело на св.

Климент Охридски и разкрива вечния път към измеренията на духовното. Наред с това показва и
усилията на Софийския университет като научна,
образователна и културна институция за продължение и увековечаване на великото дело на патрона.

BULGARIAN ЕULOGY OF ST. KLIMENT OHRIDSKI 916–2016
Anna Angelova

Abstract
The article presents the exhibition, organized by the Sofia University Library on the occasion of the
1100th anniversary of the Assumption of St. Kliment Ohridski. The exhibition is unconventional, multilayered and
presents several lines. One of the main accents in it are the presented scientific papers and studies, dedicated to St.
Kliment Ohridski by Bulgarian scientists. The second line follows diachronically the celebrations of the patron of
Sofia University. The third line is an attempt to present the image of St. Kliment Ohridski through the stored at
Sofia University numerous artworks - sculptures, paintings and icons, as well as various awards, honorary signs
and symbols of Alma Mater associated onstantly with the image of St. Kliment Ohridski. The main accent in the
exhibition is the research efforts of several generations of Bulgarian scientists to reveal the work and the personality
of St. Kliment Ohridski. It focuses on the contribution of researchers from the Sofia University who first began
systematic studies of the work and the creativity of St. Kliment Ohridski.

ИЗЛОЖБА „СВ. КЛИМЕНТ – ПРОСВЕТИТЕЛЯТ“ *
Д-р Десислава Найденова,
Кирило-Методиевски научен център – БАН
Изложбата „Св. Климент – просветителят“ е посветена
на 1100-годишнината от Успението на св. Климент Охридски и бе част от националните чествания, с които бе отбелязано това събитие. В 14 тематични постерни табла бе представен разказът за живота и делото на Климент Охридски и
споменът за него в цялостния исторически път на българския народ като основен символ на националната ни идентичност. Изложбата бе подготвена от Кирило-Методиевския
научен център (КМНЦ) в сътрудничество с Македонския
научен институт, Института за исторически изследвания
и Научния архив на БАН. Нейното реализиране стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на културата, Българската академия на науките и
фондация „Палеобулгарика“. При откриването (25 ноември
в Централното фоайе на БАН) посетителите на изложбата
имаха възможност да видят и някои от най-представителните български средновековни ръкописи, съхранявани в Научния архив на БАН, подбрани от Светлина Николова.
Климент Охридски е една от най-ярките личности на
Българското средновековие. Ревностен помощник на братята Кирил и Методий, той пренася и разпространява в България делото на своите учители. Пръв „епископ на българския
език“, подготвил многобройни ученици и оставил забележителни литературни творби, той оставя дълбока следа в
Концепцията на изложбата е дело на Десислава Найденова, Славия Бърлиева, Евелина Джевиецка. Графично
оформление: Ивелина Велинова.
*
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българската история. Той е от малцината избраници, чието дело променя битието на цели народи.

След смъртта на Методий (885 г.) учениците му
са прогонени от Великоморавия. Климент, Наум и

Фотос 1. Начало на първата старобългарска
служба за св. Климент Охридски, създадена през
Х в. Миней от 1435 г., Народна библиотека „Св.
Св. Кирил и Методий“, № 122, л. 270а.

Фотос 2. Св. Теофилакт Охридски (Български).
Стенопис от параклиса „Св. Йоан Предтеча“,
Атон, 1526 г

Заслугите на Климент били по достойнство
оценени още от неговите съвременници. След неговата смърт, под влияние на дълбоката народна
почит, той бил канонизиран за светец на Българската църква, за което свидетелства календарната
бележка от Асеманиевото евенгелие от Χ в. Този
акт предизвика появата на съответните книжовни
паметници – жития и служби, използвани днес от
науката като извори за неговата биография (Фотос 1). Значителен е броят на гръцките песнопения за св. Климент, защото мнозина от охридските
архиепископи (Теофилакт Охридски (1084–1107),
Димитър Хоматиан (1216–1234?), Константин Кавасила (1253–1263), Козма Драчки (1643–1702) са
оставили творби в негова прослава. Най-много и
най-достоверна информация за живота и делото
на св. Климент има в неговото Пространно житие, написано на гръцки език през ΧΙ в., за чийто
автор се приема Теофилакт Охридски (Фотос 2).
То почива на първото житие на светеца, което е
било славянско и е създадено най-вероятно през Х
в. Известно е още едно негово житие, писано на
гръцки от Димитър Хоматиан, в края на ΧΙΙ – началото на ΧΙΙΙ в.

Ангеларий преминават Дунава и идват в България
(886 г.) (Фотос 3). По-късно Климент е изпратен

Фотос 3. Св. Седмочисленици. Детайл от иконата
„Св. Богородица Неувяхваща Роза“. Национален
музей на средновековното изкуство в Корча
(Албания).
в югозападните предели на българското царство
като мисионер и учител. След възкачването на Симеон на престола през 893 г. той е ръкоположен
и за епископ. В Пространното му житие се казва,
че владетелят го назначил за епископ на Дрембица
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или Велика и така Климент станал „пръв епископ
на българския език“. Климент завършва живота си през 916 г. като за дата на успението му се
смята 27 юли, денят на св. Панталеймон. Той бил
погребан в основания от него манастир в Охрид,
в гроб, който сам приживе подготвил за себе си.
През XV в. мощите му са пренесени в църквата
„Cв. Богородица Перивлепта“ в Охрид, която днес
се нарича „Cв. Климент“ (Фотос 4).

Като църковен деятел Климент насърчава
строителството на църкви и манастири, занимава
се с просветна дейност (в Пространното му житие се твърди, че учениците му били 3500 – една
легендарна цифра, която отразява спомена за наистина огромна учителска дейност), подготвя
свещенослужители, обучава монасите, събрани в
основания от него манастир, на църковния устав и
богослужение на старобългарски език, проповядва сред населението, разяснявайки разбираемо основите на християнството.
Климент Охридски оставя забележителни
литературни творби в областта на църковното ораторско слово и на химнографията. В
Теофилактовото житие се казва, че „съставил
прости и ясни слова за всички празници“: господски, богородични, за честване на паметта
на пророците, апостолите, мъчениците и отшелниците, и още, че той „снабдил църквата
с певчески канони, едни от които са съставени
за много от светиите, а други пък, молитвени
и благодарствени, са в чест на всенепорочната
Божия майка“ (Фотос 5).
Споменът за Климент се е запазва през цялото Средновековие. Той се използва като арФотос 4. Църквата „Св. Панталеймон“ (Свети
гумент за самостоятелност дори от гръцките
Климент) в Охрид, в която се пазят мощите на св. предстоятели на Българската архиепископия в ОхКлимент).
рид, учредена след падането на Първото българско царство под византийска
власт през 1018 г. В Списъка
на Българските архиепископи е поставен на четвърто
място след Методий и Горазд.
Мотивът за Кирило-Методиевото дело като символ
на българската национална
идентичност добива особено
голямо значение и популярност в епохата на Възраждането, когато е тясно обвързан
с идеята за формиране на независима българска църква.
По-късно, след решенията
на Берлинския конгрес през
1878 г., то ще се превърне в
символ на борбата за постигане на българския национален идеал и обединяването на населените с българи
Фотос 5. Похвално слово за св. Четиридесет мъченици. Минеен пани- земи. Кирило-Методиевото
гирик за януари – февруари от 1589 г. Патриаршеска библиотека, Сър- дело не губи своето актубия, № 282, л. 365б-366а.
ално звучене и днес. Не би
било пресилено, ако кажем,
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издаването на изворите за живота и дейността на
Климент Охридски, а именно: 1) Основни извори.
Текст и новобългарски превод на гръцките жития,
съставени от Теофилакт Охридски и Димитър Хоматиан, както и на гръцката и славянската служба за светеца; 2) Издание на някои от книжовните
трудове на св. Климент. Изданието трябва да бъде
критично, като за целта трябва да се продължи работата и след тържествата; 3) Отпечатване на книга – изследване, посветена на живота и дейността
на св. Климент. За изпълнението на задачите се
съставя комисия в състав – Ал. Теодоров–Балан,
Й. Иванов, Б. Цонев, В. Златарски, Стоян Аргиров (по-късно в нея влизат Михаил Попруженко и
Юрдан Трифонов).
Интерес представляват и таблата, посвете-

Фотос 6. Протокол от заседанието на Историкофилологическия клон на БАН (12 декември
1913 г.), на което е взето решение за създаването
на Климентовата комисия в Академията. НАБАН, ф. 1к, оп. 2, а.е. 747, л. 24.
че фигурите на Кирил и Методий и на Климент
Охридски – най-главния измежду учениците им,
присъстват трайно в националното ни съзнание.
В този смисъл особен интерес представляват няколко от таблата, включени в изложбата, показващи слабо познати артефакти. На първо място
трябва да се открои това, което разказва за отбелязването на първия Климентов юбилей през 1916
г. (честването на 1000-годишнината от успението
му), когато в БАН е създадена т.нар. Климентова
комисия (Фотос 6) и е дадено началото на цялостното проучване на живота и творчеството му. На
заседание на Историко-филологическия клон на
12 декември 1913 г. се избира съставът на комисията (Александър Теодоров–Балан, Беньо Цонев,
Йордан Иванов и Васил Златарски), която има за
цел да приготви един план-проект за действията на БАН по повод годишнината. На 16 януари
1914 г. Ал. Теодоров–Балан го представя пред
Клона. Като основна задача в проекта се определя

Фотос 7. Климент Охридски в културата на
юбилея (табло от изложбата)
ни на мястото на Климент в нашето съвремие
като патрон на първия български университет
(Софийския) и показващи различни артефакти
(значки, медали, марки), изобразяващи знанието
за Климент в неговия институционализиран, от
гледна точка на държавната политика на епохата,
модел (Фотос 7).
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1100 ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Изложбата отразява цялостната дейност на
КМНЦ и е още една инициатива, която сътрудниците на Центъра осъществяват с цел представянето на българското културно-историческо наследство и приноса на България в съхранението
и разпространението на славянската писменост в
чужбина и страната. Изложбата протече при голям
интерес и имаше широк отзвук.
Литература:
1. Станчев, К. Климент Охридски. Кирило-Методиевска енциклопедия. Гл. редактор П. Динеков, Т. 2. София: Университеско издателство „ Св. Климент Охридски“,
1995, с. 320-335.
2. Iliev, I. The Long Life of Saint Clement of
Ohrid. A Critical Edition. Byzantinobulgarica,
9 (1995), р. 62–120 .

3. Петков, П., Христова–Шомова, И., Тотоманова, А–М. Свети Климент Охридски.
Слова и служби. София. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2008.
4. Илиев, И. Св. Климент Охридски. Живот и
дело. София: Фондация българско историческо наследство, 2010.
5. Найденова, Д. Проучвания по кирилометодиевистика в Българската академия на науките до 1945 г. Palaeobulgarica, 34/4 (2010),
с. 3–17.
6. Божилов, Ив. Българската архиепископия
ΧΙ–ΧΙΙ в. Списъкът на българските архиепископи. София: ИК „Гутемберг“, 2011.

EXHIBITION „ST. KLIMENT – THE ENLIGHTENER“
Desislava Naydenova

Abstract
The exhibition „St. Kliment the Enlightener“ was officially opened on October 25, 2016, at the Bulgarian
Academy of Sciences. It is a work of a team from the Cyrillo-Methodian Research Centre in collaboration with
the Macedonian Scientific Institute, the Institute for Historical Studies and the Scientific Archives of BAS. The
exhibition presents not only St. Kliment’s life and work but also his role as one of the symbols of Bulgarian national
identity from the Middle Ages till our time. Some little known materials from the Scientific Archives concerning
the history of Cyrillo-Methodian studies in Bulgaria are exhibited for the first time such as documents about the
founding of St. Kliment’s Commission in the Academy in 1916. Another aspect of the exhibition is the place of St.
Kliment in our contemporary life as a patron of the first Bulgarian University and the use of his image on various
artifacts (badges, national medals, stamps), which marks the institutionalized modeling and political use of his
figure.
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На 24 ноември 2016 г. в София, в залата на Националния център по заразни и паразитни болести се проведе кръгла маса „ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕФЕРИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ НАУЧНИ
ИЗДАНИЯ“, организирана от Комисията по етика при СУБ. Изнесен беше основен доклад от професор д.х.н. Борислав Тошев и съдоклад – презентация от академик Иван Загорчев. В последвалата дискусия участниците изказаха становища по проблемите при публикуването на научни разработки, критерии за оценяване на материалите за публикация, специфики на различните системи
за рефериране, особеностите при рефериране на текстове от социалните и хуманитарните науки,
актуални тенденции в научната периодика.
Организирането на кръглата маса е част от усилията на Комисията по етика по време на
настоящия ѝ мандат да представи пред българската научна общественост актуални, важни и болезнени въпроси, свързани с организацията на науката, оценяването на научните изследвания,
отклоненията от научната етика – като плагиатството, рецензирането и оценяването. В досега
проведените конференции и кръгли маси взеха участие широк кръг университетски преподаватели, изследователи от БАН, други експерти.
Тези усилия се вписват и в установената от СУБ традиция за обсъждане на важни, актуални
проблеми на научната сфера под формата на Дискусионен клуб, организиран в Големия салон на
БАН.
Списание „Наука“ представя основния доклад и разширени тезиси на съдоклада от кръглата
маса, както и едно от изказаните становища.

БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ПЕРИОДИКА:
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Проф. д.х.н. Борислав В. Тошев,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Въведение
Науката е уникален продукт на човешката цивилизация, който е с наднационален характер и
неговото непрекъснато усъвършенстване осигурява възходящото развитие на човечеството. Науката се интересува единствено от новите резултати
– новите факти от неживата и живата природа, методите за тяхното установяване и описание, теориите за тяхното обяснение. На полето на науката
са единствено възпроизводимите факти. Единичните факти (ако ги има) не са обекти на науката –
те са на полето на лъженауката с нейните субекти
– астролози, екстрасенси, врачки, магьосници, алхимици, уфолози. Има области на знанието, където възпроизводимостта на фактите не е възможна.
Тогава на помощ идва ергодната хипотеза – „ако
нещо се е случило някъде и някога, то пак ще се
случи някога и някъде“. Ергодната хипотеза е в основата на съвременната статистическа механика,
изградена чрез Гибсовия статистически ансамбъл.
Именно тя позволява някои области на знанието,
в които експерименталната проверка на фактите е
невъзможна, да останат на полето на науката, като
например космогонията или историята.
Условно науката е разделена на три големи
дяла: природни науки (science) – с изследвания
върху видимата и невидимата нежива и жива при-

рода; обществени науки (social science) – с изследвания върху човешките общества с тяхната
еволюция и взаимодействие и хуманитарни науки
(art & humanities) – с опити за разбиране на човека
и неговата душа. И в трите дяла основният принцип на науката е един – широка публичност на новите научни резултати, без която претенцията за
новост в науката не може да бъде доказана – едва
след публикуване на новите научни резултати те
могат да бъдат вградени в тялото на науката. Тогава може да се очаква, че тези нови резултати могат да се използват в научното дирене по-нататък.
Когато това наистина се случи, приоритетът на
техните автори върху тях ще бъде признат. Тогава
тези автори ще получат статут на доказани учени.
Publish or Perish [публикувай или загиваш] –
тази отдавна известна жаргонна фраза недвусмислено подчертава значението на посочения по-горе
принцип за широката публичност на получените
резултати. Но ... Publish and Yet Again Perish [Публикуваш и пак загиваш], е полезно и важно допълнение към Publish or Perish. За да има успех и полза
от публикацията, тя трябва да отиде на подходящо
място. Ако авторът е направил несполучлив избор на мястото на публикуване, тогава неговият/
нейният труд ще пропадне без да остави някаква
следа нито в личен, нито в обществен план. Затова
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НАУКА И ЕТИКА
нека кажем ясно къде трябва да се публикува.
Световна система за научно публикуване
Тази система, установена през вековете, всъщност материализира тялото на науката. Тя е изградена в две нива. Първото ниво е на първичните
литературни източници (primary sources). Тези
източници, главно научни списания, са възникнали още в зората на модерната наука. В наши дни
това са периодични издания, които имат поне два
основни белега (1). Те имат международна редакционна колегия и не са регионално ориентирани,
въпреки че отпечатването им обикновено става в
конкретна държава (2). Публикуването на постъпилите ръкописи задължително става чрез предварителното им оценяване от анонимни и независими експерти (peer review); тази система на оценка
се осъществява в два възможни варианта – single
peer review (оценка от 2-6 анонимни и независими рецензенти) или double blind (пак се използват
няколко анонимни и независими оценители, но от
ръкописите е заличена всяка информация относно
авторите и тяхното местонахождение).
Във второто ниво на световната система за научно публикуване са вторичните литературни източници. Първият от тях е Chemisches Zentralblatt
(1830), а Chemical Abstracts е особено авторитетен
вторичен журнал, появил се в Америка през 1907
г. Вторичните литературни източници държат под
контрол първични литературни източници, които,
след кандидатстване за включване, са били подложени на експертна оценка по редица научни и
издателски показатели. Ако тази инспекция е завършила успешно за тези научни списания, вторичният литературен източник поема ангажимент
да извършва рефериране и индексиране на публикациите на въпросните първични литературни източници. От своя страна, първичните литературни
източници са задължени да отбележат на видно
място в своите издания, вече задължително узаконени с два ISSN (ISSN (print) и ISSN (online)),
в кои вторични литературни източници техните
статии се реферират и индексират (abstracting/
indexing).
Защо световната система за научно публикуване е с такава утежнена двойна структура? Надеждата е, че с двете нива на системата за научно
публикуване би могло да се гарантира устойчивостта на научния процес, като се запази науката от безполезен и деструктивен информационен
шум. Този шум се предизвиква от безполезни
публикации, които експертите, чрез които се осъществява действието peer review в първичните
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литературни източници, условно поставят в три
групи: текстове „me too“ (и аз), текстове „think
pieces“ (парчета мисли) – компилации и текстове
„hoax“ (измами). Появата на реферати на статии
от първични научни списания във вторичните литературни източници, които са приели за представяне списанията, където се намират тези статии, е
гаранция за изследователите, че тези публикации
носят белезите на достоверност и добросъвестност.
Четири съвременни вторични литературни
източници – Thomson Reuters – Web of Science
(САЩ), Elsevier – SCOPUS (Европейски съюз),
Harzing’s Publish or Perish (Австралия) и Google
Scholar – осъществяват, освен рефериране и индексиране на публикации в първичните източници
под контрол, но и оценяват ежегодно чрез поредица от наукометрични показатели самите научни
списания и техния престиж на основата на честотата на цитируемост на техните статии. Между
наукометричните показатели е и „response time”
(време на отзвук) – времето след публикуването
на статията в първичен литературен източник до
появата на нейния първи цитат в научната литература. Този показател е особено важен, защото
чрез него се маркира промяната на статута на една
публикувана научна работа – след това време една
статия, непозната и неизползвана, става позната
и оценена.
Списания, които не са представени във вторични литературни източници, се обозначават
като маргинални [1]. Тъй като тези литературни
източници не дават гаранции, че това, което се намира в тях, преди публикуването им е било оценено от анонимни и независими експерти – членове
на бордовете на рецензентите, които немаргиналните списания задължително трябва да имат за
реализизация на системата peer review, публикуването в такива списания не се препоръчва и такива публикации не се вземат под внимание нито
в проектното финансиране на научната дейност,
нито в кариерното развитие на изследователите. В България игнорирането на публикациите в
маргинални литературни източници вече е факт в
рейтинговата система на висшето образование, но
това още не се е случило при прилагането на Закона за развитие на академичния състав на локално
ниво.
Броят на немаргиналните научни списания по
данни на SCOPUS в нашата страна е много малък. В природните науки (химия) списанията са
3: Oxidation Communications, Chemistry: Bulgarian
Journal of Science Education и Bulgarian Chemical
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Communications. В природните науки (физика и
астрономия) има едно списание (Advanced Studies
in Theoretical Physics). В техническите науки
има три български списания: Journal of Balkan
Tribological Association, Journal of the University
of Chemical Technology and Metallurgy и Текстил
и облекло. Хуманитарните науки са представени с
едно списание – Archeologica Bulgarica. В обществените наука списанията са три: European Journal
of Tourism Research, Chemistry: Bulgarian Journal
of Science Education и Archeologica Bulgarica. Науката за образованието е представена само с едно
списание – Chemistry: Bulgarian Journal of Science
Education.
С инструментите на научната политика би
трябвало да се окуражат научните организации
да предприемат нужните мерки техните списания
чрез редакционните им колегии да кандидатстват
за представяне във вторични литературни източници. Ако това се случи, видимостта на българската наука веднага ще се засили и белите полета
за някои от научните области, главно в обществените и хуманитарните науки, ще започнат да се
свиват. Нека ясно да кажем, че кандидатстването
за включване в престижните вторични литературни източници, например SCOPUS или Thomson
Reuters, не е свързано със заплащане на някакви
такси.
Представянето на повече български научни
списания във вторични литературни източници
обаче няма да завърши с успех, ако предварително редакционните колегии и издателите не се съобразят с международните издателски и научни
стандарти. Ето някои от основните изисквания:
(1) международна редакционна колегия и нерегионално фокусирана издателска политика (не се
допуска редакционна колегия от българи и към
нея редакционен съвет от чужденци (за жалост
все още масова практика в много от българските
списания); (2) узаконяване на списанията с два
ISSN – един за печатното издание и друг за неговата онлайн версия; (3) резюме и ключови думи
на английски за всяка статия; българският на основните публикации в изданието не е пречка за
включването му във вторичен литературен източник; (4) продължаваща номерация на страниците от книжка към книжка в целия том (в този
случай номерът на книжката не е в числото на
библиографските данни; (5) правилно оформяне
на използваната литература – тук, независимо от
използваната система – цифрова или някоя от модификациите на Harvard, принципите са два: (а)
основната литература съдържа равнопоставени по

значимост литературни източници (включването
на източници от интернет не се препоръчва) и (б)
„нито повече, нито по-малко“ – това означава, че
цитираната литература трябва да съдържа минимума библиографски данни за пълно охарактеризиране на научния обект (например при цитиране
на книги задължително се посочва издателството, издало книгата и града, където то се намира;
в българската практика това условие често не се
спазва, което е голям пропуск, защото именно издателството притежава авторското право на издадените книги).
Нека още да посочим, че интелектуалната
собственост е защитена единствено в немаргиналните литературни източници. В маргиналните издания такава защита липсва.
Лексикон на научните термини
ПЪРВИЧНО НАУЧНО СПИСАНИЕ (primary
journal): нерегионално научно списание, което
публикува статиите си след преценка на постъпилите ръкописи от анонимни и независими рецензенти (peer-review).
МОНОГРАФИЯ (treatise, monographs): оригинален научен труд, изграден върху собствени
научни резултати на автора с подробен критичен
анализ на обсъжданата проблематика, от който
трябва да се вижда, че има хоризонт за нови научни изследвания. Монографии публикуват специализирани научни издателства с научни редакции,
които са осигурили оценка на постъпилия ръкопис от анонимни и независими рецензенти.
СБОРНИК (edited book): сборник от научни
публикации по дадена тема или доклади на проведена научна конференция с научен редактор, издаден от специализирано научно издателство след
оценка на представените статии от анонимни и
независими рецензенти.
ВТОРИЧЕН ЛИТЕРАТУРЕН ИЗТОЧНИК
(secondary source): световен литературен източник
(печатен и/или електронен), който реферира и индексира статиите на първичните научни списания,
които след кандидатстване и оценка по комплекс
научни и издателски стандарти са приети за представяне в него.
РЕФЕРИРАНЕ (abstracting): вторичен литературен източник съобщава с кратък текст (abstract)
появата на научна публикация в първичен литературен източник, който е приет за представяне в
този вторичен литературен източник.
ИНДЕКСИРАНЕ (indexing): комплект от букви и цифри, който дава информация за научната
област, в която е публикуваното научно изследва-
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не или (в по-ново време) дава възможност чрез информационните и комуникационни технологии за
бърза идентификация на въпросния научен обект
(публикация).
МАРГИНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН ИЗТОЧНИК
(marginal journal): литературен източник (списание), който не е приет за рефериране и индексиране в световен вторичен литературен източник.
ИМПАКТ ФАКТОР (impact factor, IF): интензивен параметър, който е мярка за степента на разпознаваемост (научен престиж) на научни списания, които след инспекция по научни и издателски
стандарти са приети за рефериране и индексиране
от Thomson Reuters (Филаделфия, САЩ) – тези
списания са повече от 13 000, научните книги са
около 50 000 и чрез тях избирателно са представени всички научни области. Разпознаваемостта на
списанията се определя чрез преброяване на цитатите, които са получили техните статии в немаргинални литературни източници [2].
ИМПАКТ РАНГ (impact rank, SJR): интензивен параметър, който е мярка за степента на разпознавемост (научен престиж) на научни списания, които след инспекция по научни и издателски
стандарти са приети за рефериране и индексиране
от Elsevier (SCOPUS) (Амстердам, Европейски
съюз) – тези списания са повече от 20 000, научните книги са около 70 000 и чрез тях избирателно са
представени всички научни области. Разпознаваемостта на списанията се определя чрез преброяване на цитатите, които са получили техните статии
в немаргинални литературни източници [3].
Импакт факторът, IF и импакт рангът, SJR са
напълно равнопоставени и фаворизирането на
единия и пренебрегването или подценяването на
другия е неоправдано (за връзката между IF и SJR
[4]).
ИНДЕКС НА ХИРШ (index of Hirsch, h): ако
между публикациите на даден автор могат да се
намерят h на брой публикации, всяка от които има
поне h цитати, тогава индексът на Хирш за този
изследовател ще се дава с числото h [5].
ДОКАЗАН УЧЕН: изследовател, чийто научни постижения са оценени, признати и използвани
от световната научна общност; учен, чийто персонален h-index (индекс на Хирш) не е равен на
нула. Проверката може да се прави на три места:
Web of Science (Thomson Reuters, САЩ), SCOPUS
(Elsevier, Европейски съюз) и Google Scholar
Citations.
Персонална оценка на научната дейност
В наукометрията са обосновани и въведени
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в употреба около 60 наукометрични показатели.
Само три от тях могат да се използват за персонална оценка на научната дейност.
Фактор на ефективност
Научното творчество е кумулативно (с натрупване) и затова величина с екстензивни свойства
би могло да бъде мярка за неговата ефективност.
Несъмнено, мярка за продуктивност на даден автор е броят на неговите публикации (n), а мярка
за тяхната полезност ще е броят цитати/отзиви,
които тези публикации са получили в научната литература (k). Тогава мярка за ефективността (е)
на научното творчество на даден изследовател ще
бъде произведението на двете величини:
e = nk.
Без публикации (n=0) научна ефективност,
разбира се, няма (e=0), но такава няма и когато
n ≠ 0, но k=0 – такъв автор всъщност не участва
в световния научен процес и световната научна
общност не го разпознава като свой член [6].
Индекс на Хирш
Индексът на Хирш е мярка за научната разпознавемост на даден изследовател. Числените
стойности на този показател не са мярка за значимостта и непреходността на научното творчество на учения. Например ако се допусне, че един
начинаещ изследовател е публикувал една работа, която е получила един цитат, по отношение
на неговия персонален h-индекс = 1, той ще бъде
равнопоставен с всички други изследователи със
същия h-индекс = 1, без оглед на обстоятелството,
че между публикациите на другите автори може
да има и такива, които са цитирани многократно,
което вече би могло да бъде белег за тяхната научна значимост.
Неотдавна аналитичният сектор на SCOPUS
съобрази, че индексът на Хирш може да се използва не само при персоналната оценка на научната
дейност, но да даде и индикация за моментното
състояние на всеки друг научен субект – научно
списание, факултет, университет и дори на научните сектори на цели държави. Ето данните на
SCOPUS за състоянието на научните сектори на
страните от Европейския съюз (Таблица 1).
Индексът на Хирш за България, h = 154, показва,
че от масива публикации на автори от български
научни организации, представени в SCOPUS в пет
годишен период, са намерени 154, всяка от които
е получила поне 154 цитата в научната литература. Този резултат не е лош, но мястото на България сред останалите страни на Европейския съюз
трябва да предизвика известна загриженост.
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Таблица 1. Данни на SCOPUS за състоянието на научните сектори на страните от Европейския съюз

Индекс-10 (i-10)
Неотдавна аналитичният сектор на Google Scholar
създаде Google Scholar Citations и въведе нов наукометричен показател за персонална оценка на
научната дейност – индекс-10. Този индекс се
изразява с число, което дава броя публикации от
масива публикации на даден автор, всяка една от
които е цитирана поне 10 пъти. Би могло за някои
цели да се въведе например и индекс-100 – брой
публикации на даден автор, всяка от които е цитирана поне 100 пъти. .
Очевидно с i-10 се преодолява посоченият по-горе недостатък на индекса на Хирш. Индекс-10 може да намери и други приложения
– например да се използва като условие за допустимост в конкурси за хабилитация (не е редно да
кандидатстват за академичната длъжност „професор“ хора с i-10=0). Ректорите на висшите училища със световно признатия си научен авторитет би
трябвало да привнасят престиж на институцията,
която представят, а не да светят в обществото с
нейната отразена светлина. Така е било в миналото в Софийския университет, когато ректорът е из-

биран за една година, а следвашата година за приемственост е оставал в академичното ръководство
като проректор (тогава се е смятало, че по-дълъг
срок за заемане на длъжността „ректор“ ще доведе до научна деквалификация на ректора като
университетски професор). Затова изглежда целесъобразно за ректори на висши училища да не
бъдат избирани академични лица с i-10=0. Индекс
i-10 ≠ 0 може да бъде и условие за допустимост
за включване на академични лица в различни оценъчни комисии, например в структурите на Фонд
„Научни изследвания“. Презумцията е, че когато
h ≠ 0 и i-10 ≠ 0, това е доказателство, че тези хора
владеят научния метод за получаване на качествен
научен продукт; такива хора се предполага, че ще
бъдат в по-голяма степен независими в оценките
си в сравнение с хората h=0 и i-10=0, за които зависимостта от локални фактори и групи изглежда
очевидна.
Научната политика в съвременните условия
Университетите са между най-дълговечните
обществени институции, запазили устойчивостта
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си чрез възпроизводство на сполучливите си форми и закърняване и отпадане на организационните
си форми с доказана във времето неефективност.
Успешните университети имат ясна представа за научната политика, която може да им осигури по-нататъшно възходящо развитие. Най-напред трябва да има пълно разбиране на целите
на университетското образование. Основната цел
на университета е получаването на новите научни резултати – многовековното развитие на
университетите показва, че тази цел се постига
най-цялостно в пълните университети, в които са
представени много научни области и в които има
много студенти – млади хора, които имат стимулиращо въздействие при провеждането на научните
изследвания; без тях рутината в дейността бързо
взема връх, а тя е бич за креативността. Разбира
се, в университета се постигат и две съпътстващи цели – подготовка на специалисти с най-висока квалификация за индустрията и обществения
сектор и формиране на националната интелигенция, която има ясна представа за своята социална
функция на носител на новите идеи за развитието на обществото и коректив на управлението на
държавата.
Динамиката в развитието на световната наука след преодоляването на блоковото разделение
на света на фона на нестихващи тежки социални
катаклизми е особено ускорена, като възникват
явления, които в миналото не са имали своите
ярки проявления. С ключово значение е появата
на пост-нормалната наука, която се развива като
интерфейс между наука, политика и общество
(science – policy – society triangle). Тази активна
намеса на политиката и обществото в научната
дейност поражда нови нормативни форми, организационни структури и въвежда нов политически език. Масовизацията на висшето образование и научната дейност, макдоналдизационните
процеси в обществото, интеграционните процеси
в науката, проектното финансиране на научната
дейност, стратегиите за висше образование и научна дейност, политическите императиви като например, устойчиво (sustainable) развитие или общество на знанието (knowledge society), са между
основните белези на пост-нормалната наука.
Повечето от посочените тук явления, които са
белег на съвременната наука, не са с положителен знак. Те пораждат обществени недоразумения
и някои от тях не благоприятстват когнитивната
функция на науката. Утилитарният подход към
науката, наложен от необходимостта за защита
на обществения интерес при финансирането на
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научната дейност в условията на масовизация на
научната дейност и секнали държавни парични
средства, поради преодоляването на глобалните
военни заплахи, всъщност доведе до появата на
проектното финансиране на научната дейност. То
има положителни страни, но е и заплаха за възходящото развитие на науката, защото при него
основният въпрос на науката „защо“ – двигател
в нейното обогатяване, е заменен с въпроса „как“
– императив за приложност на научния резултат.
Това развитие се изроди и в комбинацията „научни изследвания и иновации“. Тази комбинация
поставя двата компонента в положение на равнопоставеност, а те не са равнопоставени дори по
субект – научните изследвания се осъществяват от
изследователите, които могат, ако имат причини за
това, да предлагат и иновации, докато субект на
иновациите е цялото креативно общество, което
по дефиниция сега се означава като „общество
на знанието“. Впрочем въвеждането на политическия императив „общество на знанието“ е подчертано неуместно в условията на трайната загуба
на интерес на младите поколения към природните
науки (от които зависи просперитета на човечеството) и бързото намаляване на грамотността на
населението във всички възрастови групи. Тези
процеси са особено силно изразени в България.
С масовизацията на висшето образование и
научната дейност редица уродливи явления в обществото получиха размах. Фазите на студентите
и преподавателите се диспергираха – появиха се
маргиналните студенти и маргиналните преподаватели и в интерфейса между тях избуя корупцията във висшето образование. На това зловредно
явление обикновено са подвластни институциите, които са без силни научни традиции. По меркантилни причини се появиха формации, които
предлагат дипломи срещу заплащане без реален
учебен процес – „diploma mills“. За целите на заблудата тези формации имат имитационно поведение – те се представят като нормални висши
училища и изграждат собствени акредитационни
агенции, които уж ги легитимират. Размах получи
т.нар. „сурогатна наука“ – тя не търси широката
публичност на научните резултати; тя е насочена „навътре“ и нейните „резултати“ се използват
единствено в кариерното развитие на нейните
представители. Поведението на сурогатната наука
също е имитационно – тя имитира с меркантилни
цели световната система за научно публикуване
с нейните две нива. За кратко време възникнаха
нови 3 млн. „научни“ списания, повечето от които са от категорията „open access“. Появиха се и
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имитации на вторичните литературни източници,
някои от които предлагат и даване на „импакт фактор“ (global impact factor, universal impact factor)
– в голямата си част те се представени в интернет,
но местоположението им остава в анонимност.
Появиха се нови „научни“ издателства, които
предлагат публикуване на книги и монографии –
тези формации често имат офиси в Америка, но в
масовия случай техните корени са Русия, бившите
азиатски съветски републики, Иран и Индия. Масово за целите на имитацията се канят учени от
целия свят за включване в редакционните колегии
на тези издания.
Как човек може да се ориентира в това гъмжило от измами? Рецептата е съвсем проста – меркантилността е в основата на тази дейност. Ако
някое електронно или друго списание поиска от
авторите такса за публикуване, която трябва да
се плати уж след „peer review“, съмнението, че
това е списание на сурогатната наука, е основателно (в последните години и списанията от световната система за научно публикуване развиха
open access – директории с такси за публикуване,
но успешните автори ще платят тези такси, само
ако специално насочат своите статии към тях). Не
е вторичен литературен източник издание, което
за поддържане на безплатно дадения „импакт“
фактор на вашето списание поиска някаква такса.
Редакционните колегии могат да се ориентират в
новостите на журналните измами, ако станат членове на COPE (Committee of Publishing Ethics).
Ако у вас се появи съмнение относно някакво списание или издателство, справка може да направите
в Scholarly Open Access: Critical Analysis of Open
Access“. Например там може да научите за едно
много активно напоследък издателство следното:
„Lambert Academic Publishing: A Must of Avoid“.
Някои типични грешки и неточности в българската научна политика
Пример 1:
Преди доста години, предложено неизвестно
от кого, в някои научни среди, главно в природните науки, започнаха в конкурсните процедури да
изчисляват индивидуален импакт фактор: сумират импакт факторите на списанията, в които кандидатът за научно звание или научна степен има
собствени публикации. Тази манипулация, понякога с някаква модификация, още не е изоставена
напълно.
Коментар 1:
Импакт факторът, IF, e интензивна величина, чиято стойност е белег за престиж на научно

списание под контрола на Thomson Reuters. Препоръката е да се публикува в такива списания,
защото те осигуряват по-добра видимост на това,
което се намира в тях и следователно за очакване
е при такива списания по-съществено намаляване на времето на отзвук за статиите в тях. Горната
процедура е неправомерна, защото; (1) интензивни величини не се сумират; (2) импакт факторът
е характеристика на списанието и не е характеристика на авторите, които публикуват в него; (3)
дори автори, публикували в списания на Thomson
Reuters, са поставени в неблагоприятна позиция,
ако техните статии са в списания в директорията
„Arts & Humanities“ (тези списания не получават
импакт фактор).
Пример 2:
Продължава фаворизирирането на списанията
с импакт фактор за сметка на списанията с импакт
ранг.
Коментар 2:
Импакт факторът на Thomson Reuters е напълно равнопоставен с импакт ранга на SCOPUS.
Вторият фактор за българските условия е по-благоприятен за нашите академични среди и затова
неговото игнориране не трябва да се допуска.
Пример 3:
„Реферирани и индексирани списания“ – това
словосъчетание се наложи в последните години,
защото се разбира превратно и допуска спекулации. Ето определение на „реферирани и индексирани списания“ от един проект на важен поднормативен документ: „списания, в които статиите
се публикуват след анонимно рецензиране и индексирани в международни бази данни, като например SCOPUS, ERIH, CEEOL, EBSCO и др.“
Коментар 3:
Термин „реферирани и индексирани списания“ няма нито в научната политика като научна
област, нито в наукометрията. Става дума за списания, които са представени във вторични литературни източници, които имат ангажимента да
реферират и индексират техните статии (вж. лексикона на термините по-горе). Вторичните литературни източници не са международни бази
данни (има голям брой научни бази данни с различни издатели, където обаче не се извърша рефериране и индексиране на статии (особено популярни напоследък са Academia.edu или Research
Gate). Присъствието на автори и списания в такива научни бази данни трябва да се поощрява, защото те повишават видимостта им, но понеже те
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не са вторични литературни източници, едно маргинално списание, попаднало в тях, няма да промени статута си. От дадените горе примери само
SCOPUS е вторичен литературен източник. ERIH
(ERIH plus) нямат такъв статут – ERIH e списък
на списания от хуманитарната област, разделени
по недостатъчно ясни критерии в три групи A, B
и C; тези групи вече не съществуват в ERIH plus,
където са включени и списания от обществените
науки, то това пак остава списък на списания, който няма отношение към реферирането и индексирането във вторичните литературни източници. А
CEEOL e електронна библиотека с платен достъп
до нея.
Пример 4.:
„Мононографията е научно изследване от
един или няколко автори, които са солидарно отговорни към всяка част от текста. Монографията е
научен труд в обем не по-малък от 100 стандартни
страници, притежаващи ISBN, и има научен редактор и/или научни рецензенти“.
Коментар 4:
И този текст се намира в държавен нормативен
документ – с него се цели запазване на големия
безполезен поток от научни компилации, които са
необходими в хабилитационните процедури в някои среди. В този текст има абсурдни елементи –
условие за обем на научния труд, който трябвало
да има поне 100 „стандартни страници“ (рецидив
от миналото), а трябва да има и ISBN (?!).
Пример 5:„Студия е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоятелно,
което притежава ISSN или ISBN, a обемът му е от
20 до 99 стандартни страници“ – и това е определение от нормативен документ.
Коментар 5:
Не е ясно как „студия“ ще се преведе на английски – езикът на съвременната наука. Думата е
от латински и някога е означавала „подготвително съчинение по известен въпрос, което ще влезе
като съставна част или ще се развие в по-голямо
съчинение“. На какво се дължи присъствието на
този термин в езика на представителите на хуманитарната наука, е трудно да се отговори. Във всеки случай стойността и значимостта на едно научно съчинение не може да се определя по броя на
неговите „стандартни страници“. В противен случай, например Ulrich Laemmli, с неговата 4-странична статия върху полиакриламидната електрофореза (1970), макар че е цитирана 229 567 пъти,
би се оказал в недобра позиция в българските
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атестационни процедури.
Пример 6:
В българските атестационни документи и в
минималните изисквания за заемане на академичните длъжности продължават да получават бонус
публикациите в „международни научни списания“.
Коментар 6:
Това също е рецидив от миналото и в наше
време е израз на комплекс за малоценност – признава се, че българските списания са от втора класа спрямо престижните международни издания.
Всъщност всички немаргинални научни списания, както вече бе обяснено, са международни, независимо от мястото на отпечатването им.
Заключение
Очаквам читателите да останат с убеждението, че фактoрите n и k (нека да уточним – броят на
публикациите в немаргинални научни източници
и техните цитати), са с фундаментална роля в наукознанието. Основанието за това би могло да бъде
очертано по следния начин, перифразирайки не
особено познатите днес разсъждения на Ostwald
[7]): „От всички съкровища на човечеството науката е най-важното и то не зависи от различията
в расата, пола и възрастта на тези, които го създават“. Най-важното качество на живите организми
и на човека е паметта. В термините на настоящата
статия световната система на научно публикуване,
която материализира науката, е „паметта на научния организъм“. Тук се запазва само това, което
само по себе си влияе по някакъв начин на процесите в науката, които се развиват по-нататък. Затова факторът на ефективност е=nk се очертава като
инструмент, чрез който времето на това влияние
може да се установи. Когато това време е особено
голямо, дори отпада необходимостта да се посочват конкретните научни открития и позоваването
на имената на тези велики учени или хора на духа,
и това става белег, както отбелязва Ostwald [7], на
тяхното безсмъртие. Тук Оствалд посочва имената на Омир и Гьоте, Аристотел и Дарвин.
Дали има българи с дълговечно присъствие в
световната наука – има, но не са много. Разбира
се, тук трябва да се посочи името на българския
физикохимик Иван Странски: с неговите публикации в български и немски списания, с които се
слага началото на теорията за растежа на кристалите – това са статии от тридесетте години на
XX в., които продължават да се цитират с голяма
интензивност и в наши дни. В списъка на такива
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български учени могат да се добавят и други имена. Половин век след смъртта на акад. Дончо Костов (1897–1949), той продължава да бъде цитиран
в научната литература – цитират се статии на Д.
Костов от предвоенния период (1929–1940), а между цитиращите източници са Molecular Breeding,
Plant Cell, American Journal of Botany, Theoretical
and Applied Genetics, Systematic Biology, Botanical
Review и др. Изобщо това е изключителен пример на научно дълголетие, контрастиращо с късия
му житейски път – Дончо Костов е починал едва
51-годишен, низвергнат и поруган след намесата на грубата политика в науката [8]. Интересен
пример е проф. Георги Манев (1884–1965), днес
забравеният създадел на Катедрата по теоретична
физика на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, уволнен завинаги от Университета
през 1944 г. Въпреки че проф. Манев е между последните привърженици на теорията за етера във
физиката, въпреки неговата критика към релативистичната теория на Айнщайн и писмено отразеното отрицателно мнение на Айнщайн за Манев,
днес някои от трудовете на Манев от 1824, 1925 и
1930 г. са обект на цитиране в авторитетни източници по астрофизика и теоретична физика, като
се говори за „проблем на Манев“ и „потенциал
на Манев“. За да не се остане с впечатлението, че
се цитират само имена от природните науки, нека
посочим и името на Дмитри Шелудко (1892–1963)
(баща на физикохимика акад. Алексей Шелудко). Д. Шелудко не е бил особено познат в България и по времето, когато е бил между живиите –
SCOPUS обаче показва, че негови трудове от 1926
г. и по-късно по теми, които изглеждат отвлечени
– проблеми на украинския език, песните на минезингерите или поезията на Мистрал, привличат
внимание и днес и са обект на цитиране в специализирана литература [9].
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BULGARIAN SCIENTIFIC PERIODICALS: ACTUAL PROBLEMS
Borislav V. Toshev

Abstract
A few Bulgarian scientific periodicals are presented in secondary science literature. Then all the other
Bulgarian journals themselves should be considered as situated in marginal publishing field. Hence, reduce the
visibility of the scientific articles that appear in these magazines has resulted to lost the world scientific recognition
of authors of those papers. With changes in science policy this unfavorable situation can be improved. Necessary
measures and mistakes in science policy in Bulgaria are described in this article.
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РОЛЯ НА НАУКОМЕТРИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
АКАДЕМИЧНОТО КАЧЕСТВО И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
ПРИ НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Акад. Иван Загорчев,
БАН

Като „академично качество“ можем да означим качеството на съвкупността от различни продукти (output) на творчеството на учения: научни
публикации; патенти и внедрявания; учебници и
учебни пособия; музеи и сбирки; научна популяризация; обучаване на успешни специалисти и
учени.
Наукометрията измерва, т.е., занимава се със
създаване и оценка на количествени показатели
на научното творчество. Следователно, тя може да
се използва само за количествени съпоставки на
списания, статии и учени, но не и за определяне
на научното качество: качеството на статиите,
публикувани в едно или друго списание; стойността на едно списание за науката и обществото;
качеството на една статия или на един учен, респективно, тяхната роля за науката и обществото.
Наукометрията създава фалшиво впечатление
за обективна и „абсолютна“ оценка на научното
творчество. Във всичките си варианти наукометричните показатели се свеждат предимно до броя
на публикациите на даден автор и броя на цитатите, които тези публикации са получили в научната литература. Индексът на Хирш (hi) преодолява
някои от недостатъците от прякото използване на
тези два показателя, като извежда на преден план
броя публикации с най-голям брой цитирания.
Основните недостатъци на наукометрията по отношение на личната оценка на даден учен са: 1)
невъзможността за оценка на качеството на публикациите; 2) невъзможността за определяне на
личния принос на даден учен в колективните публикации; 3) несравнимост между единични високостойностни капитални статии и монографии
с второстепенни, макар и приносни публикации
и съобщения; 4) трудности при сравняването на
трудовете на изследователи дори от много близки научни области; 5) силна зависимост на наукометричните показатели от вторичните източници/
базите данни, използвани за тяхното изчисляване.
Тези недостатъци се аргументират с: 1) наукометрията се интересува само от количествената
страна на научната дейност – например 20 статии
с повече от 20 цитата по всяка от тях се „котират“
значително повече от 10 статии с повече от 200
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цитата по всяка (съответно, индекси на Хирш 20
за първия автор, и 10, за втория); 2) наукометричните показатели не могат да различат авторите с
решаващо значение за дадена публикация от тези
с маргинални приноси; 3) научната област има
извънредно голямо значение – броят на публикациите, респективно на цитиранията в модерните
научни области, многократно надхвърля броя на
тези в научни области, които могат да имат много голямо национално или регионално значение.
В крайна сметка, безкритичното и монополно
използване на наукометричните показатели при
оценка на проекти за финансиране, при хабилитации и пр. стимулира бързото публикуване на
много и малки „стандартни“ статии от големи колективи вместо висококачествени статии от малки
колективи, в които участието на всеки съавтор е
добре аргументирано със съществен конкретен
принос в добре дефинираната област, в която този
съавтор е признатият специалист. Надпреварата в
публикуването е въпрос на оцеляване – лозунгът е
Publish or perish!
Очевидно е, че вината за това положение не
е в наукометрията, а в научните администратори,
които злоупотребяват с нея поради леснотата и
„обективността“, която тя им предоставя. Абсолютизирането на наукометрията и злоупотребата
с нейните показатели водят до рязка реакция на
редица учени. „Нашата мания по наукометрията
корумпира науката“ заявяват М. Калвър и А. Бити
[1]. Ограниченията в използването на наукометрията се очертават много ясно и изчерпателно от
Декларацията от Сан Франциско за оценката на
научните изследвания DORA, приета през 2012
г. и подкрепена само за две години от повече от
540 научни организации и повече от 12 000 учени [2]. С тази декларация се привлича вниманието
на учените, редакционните колегии на научните
списания, научните съвети и университетските
ръководства, както и на всички научни администратори, върху рисковете и злоупотребите с наукометрията и необходимостта като основен показател за оценка на научното творчество да се
използва научното качество, а не формалните наукометрични показатели.
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Публикуването на статии в списания с (по
възможност, висок) импакт-фактор е не само
престижно и значимо за научната репутация и
кариерното израстване на авторите, но и осигурява по-широк достъп до международната научна
общност. Така извоюването на импакт-фактор от
страна на българските списания става основен въпрос за тяхното съществувание. Какви са поуките
за българските учени и научни списания? Почти
очевидно е, че за издаването на едно научно списание е необходимо наличието на съответна научна общност, която да е в състояние да подхранва
това списание с достатъчно количество качествени статии, които да осигурят редовното публикуване на списанието според неговия годишен график. Импакт-факторът е своебразен сертификат за
качество на публикациите [3] и неговото присъждане на дадено списание представлява стимул за
приток на статии от страната и чужбина, възможности за внимателно „отсяване“ чрез рецензиране
и публикуване на най-добрите статии (по международните стандарти). Така се създават условия за
непрекъснато подобряване на качеството на публикуваните статии, респективно, на списанието, и
то се устремява по възходяща спирала – и в качествено, и в наукометрично отношение. Обратно,
липсата на импакт-фактор води до все по-малък
брой желаещи да публикуват автори, все по-малко
качествени статии, и в резултат – постепено маргинализиране.

Българските учени трябва внимателно да преценят доколко научните списания у нас са в състояние да отговорят на международните научни
стандарти. Не всички научни направления у нас
са достатъчно развити по отношение на финансова, кадрова и организационна обезпеченост, за да
оправдаят издаването на няколко качествени научни списания във всяко от тях. Изходът е да бъдат
обединени списания и поредици със сходна тематика. По този начин вместо повече списания, изнемогващи поради нередовния приток на качествени ръкописи, ще останат едно-две реномирани
списания с импакт-фактор, „подплатен“ с непресекващ приток от качествени статии, добре оценявани от висококвалифицирани рецензенти. Но
затова е необходимо преодоляването на всякакви
прояви и нагласи за локален и институционален
егоизъм и „патриотизъм“.
Литература:
1. Calver, M., A. Beattie. Our obsession with
metrics is corrupting science. 2015. http://
theconversation.com/our-obsession-withmetrics-is-corrupting-science-39378
2. LIBER. Declaration on Research Assessment.
2014. http://libereurope.eu/blog/2014/11/14/
liber-signs-the-san-francisco-declaration-onresearch-assessment/
3. Тошев, Б. В. Научната публикация: какво
и къде. //Bulgarian Journal of Science and
Education Policy (BJSEP), 7, 2013; 2, 2013,
с. 245-263.

ROLE OF SCIENCE METRICS FOR THE IMPROVEMENT OF THE SCIENTIFIC QUALITY
AND ETICAL PROBLEMS DURING METRICS APPLICATION
Ivan Zagorchev
Abstract
Science metrics is widely used for evaluating the achievements of scientists, and their scientific output.
However, it has considerable flaws as far as it is unable (1) to evaluate the scientific quality of the author’s
achievements; (2) to define the personal contribution of each co-author; (3) to distinguish between publications of
high scientific value from such of mediocre interest; (4) to compare even authors working in very similar science
domains; and (5) science metrics are highly dependable on the secondary sources and databases. The science metrics
indicators are able only to demonstrate the visibility of a given author in the international scientific community.
The limitations in the use of these indicators has been emphasized by the San Francisco Declaration on Research
Assessment (DORA). In order to improve the visibility of the research performed by Bulgarian scientists, it is
advisable to make efforts for to obtain impact factors for leading Bulgarian journals in different science domains.
Merging of two or more journals in one science domain is advisable, too.
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ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ
НА СИСТЕМАТА ЗА РЕФЕРИРАНЕ
Николай Поппетров,
секретар на Комисията по етика
Моите наблюдения от средите на хуманитаристите (литератори, историци, архи-висти,
библиотековеди, изкуствоведи) показват, че
системата за рефериране на научната периодика
не се приема еднозначно. Отношението към нея
се изразява в няколко тенденции:
Буквално се възприемат изискванията, като
има съобразяване с водещите чужди практики.
Тази практика е, така да се каже, още в процес
на утвърждаване. Тя се свежда до прилагане
изискванията за международни редколегии;
анотиране (резюмета) с ключови думи на
английски; въвеждане на определени стандарти за
оформяне на научния апарат (начин на цитиране;
начин на представяне ползваната литература и
др.).
Широко е разпространено възприемане на
изискванията, но с подценяване на отделни
параметри и на постиганите резултати, както и
с известно „побългаряване“. Такава е например
практиката в редакционните тела да се включват
и учени от чужбина, без обаче те да участват в
подбора на текстове (не изпълняват редакторски и
рецензентски функции). Обикновено чужденците
са част от редакционни съвети (бордове), а не от
работеща редколегия. По този начин се избягва
аргументацията как чужденци, които не знаят
нито дума от основния (в случая българския) език,
могат да се произнасят по съдържанието на дадена
статия. В този случай се прибягва да обяснението,
че международният редакционен съвет има едва
ли не контролни, набюдателни функции (т.е., че е
своеобразен advisoring board).
Позицията на мимикриращо възприемане
също е често срещана. Тя се изразява във
въвеждане на някои от основните изисквания
с ясното съзнание, че те ще се спазват само
формално, а при възможност – и заобикалят. На
практика в този случай се достига до оживена
кореспонденция с чуждите представители в
редакционното тяло, възприема се дори принципа
за „сляпо рецензиране/оценяване“ и пр., без обаче
тези основни механизми на модерна оценка на
научната продукция да се спазват.
Не малко са примерите на неглижирането
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(невъзприемането) на реферационната система.
Тази тенденция се обосновава с трудностите, които
новата система създава (например необходимост
от превод и траслитериране); с твърденията, че в
периодични издания, в които основно преобладава
българска тематика и са ориентирани също така
предимно към българска аудитория, нейното прилагане е израз на излишество, псевдомодерност и
ненужно затрудняване на работата. Така се отхвърля необходимостта от въвеждане на нови практики – като цяло чужди на утвърдените и станали
традиционни форми на оформяне на текстове, на
редактиране, рецензиране и публикуване. Към
тази група спадат някои основни периодични
издания на хуманитаристиката от областта на
историческите науки и архивистиката, както и на
библиотечните науки.
Ако трябва да се обобщи, в средите на
хуманитаристите съществува единодушие, че е
полезно и много важно с оглед комуникацията
с учени от чужбина публикациите в научната
периодика (списания и сборници), както и
текстовете на издаваните монографии и други
изследвания, независимо дали индивидуални или
колективни, да бъдат придружени с превод на
заглавието, както и с резюме с ключови думи на
един „световен“ език (по-точно – английски език).
Същевременно, съществува дълбоко недоверие
в полезността на изискванията, свързани с
възможността едно периодично издание да
попадне в някои от международно утвърдените
бази (ELSEVIER, SCOPUS и др.). Без да пренебрегвам, няма да разглеждам тук и нотката на
евроскептицизъм, която предизвикват неудачите
при прилагането на чуждата практиката по разглеждана тук проблематика.
В средите на хуманитаристите е разпространено мнението, че системата за рефериране
на научната периодика е приложима основно за
точните науки, науките с универсален език и проблематика. Наблюдава се и изразено, макар и само
кулоарно, недоволство от някои от основните параметри на тази система.
Някои прояви от практиката действително съдействат за компрометирането ѝ.
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Наблюденията ми над поредица от
периодични издания от областта на историята и
на библиотечните науки показва, че се възприемат
и използват само някои от параметрите на
разглежданата система. Обикновено се въвежда
изискването заглавието да се дава и в превод на
английски език, статиите да имат кратко резюме
на същия език (плюс – ключови думи) и да има
съдържание на английски език. Много по-рядки
са случаите на включване на учени–чужденци в
редколегии и/или редакционни съвети.
Разглежданите проблеми са неотделими
от въпроса за въвеждането на определена
унификация в издателските практики. И при това
не само по отношение на техническото оформяне
на изданията, област, в която има още много да се
желае – по отношение на оформяне на издателското
каре, анотацията, вида на резюмето и др.
Специално внимание изисква и осъществяването
на самия издателски процес, в който редакторската
дейност често се изчерпва с коректорство. Още
по-проблематично е рецензентството, често
почти формални са функциите на съставителя/
съставителите и пр. Същевременно, трудно би
могло да се изисква следване на строги модели на
редакционно поведение при сегашната издателска
политика, където често рещаващи са въпросите за
заплащането.
Маркираните проблеми са част от общата
ситуация в научната сфера. С основание сред хуманитаристите се забелязва недоволство от липсата
на ясни, точни, диференцирани и съобразени с

практиката (съответно със спецификата на научния
труд и издателската дейност на хуманитаристите)
критерии за оценка. Съвсем очебийно е, че
в някои научни институции при отчитането
доминира количествен фети-шизъм и пълна
формалност на прилаганите изисквания. Това
обяснява почти анекдотичната фраза: „Напиши
още десет страници, за да стане монография“;
приравняването на текст, който е обозначен като
рецензия (а е само преразказване на съдържание)
с научна статия; липсата на диференциране на
формите на съставителство и др. Да не говорим за
хаоса, съпътстващ оформянето на научния апарат
и библиографското цитиране.
Това, което е необходимо да се направи, може
да се изрази съвсем схематично така:
Въвеждане на състема на релевантни към
съответните специфики на научната продукция
и изяви диференцирани критерии за оценка на
научната продукция.
Създаване на орган (експертна група), която да
наблюдава спазването на системата от критерии,
на които подлежи оценката на реферирането на
научната периодика.
В това поле на действие от значение е ролята
на организация като Съюза на учените в България,
която може, от една така да са каже, странична,
преценяваща позиция, да постави на широк дебат
спорните аспекти при въвеждането на международно утвърдени системи за оценка на научната
продукция.

ABOUT SOME SPECIFICS IN THE INTRODUCING THE REFERRAL SYSTEM
Nikolay Poppetrov

Abstract
The article discusses various cases of introducing the referral system for scientific periodicals in the field of
humanities. The examples are from periodicals from the field of history, archival science, library science, book
publishing. Presented are some specifics, and some deviations from the generally accepted requirements. It is
pointed out that in the field of humanities exist some specifics that require adaptation of the system of indicators.
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НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

ОЦЕНКА НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – МОДЕЛЪТ НА SOCCES
Доц д-р Георги Тодоров,
проф. д-р Маргарита Тодорова,
доц. д-р Лилия Терзиева,
СУБ – клон Велико Търново
Европейската рамка за ключови компетентности (ANC 2006/962/EC) определя 8 такива
компетентности за живот и работа в нашето базирано на знание общество: общуване на майчин
език; общуване на чужди езици; компетентност
в областта на математиката и основни познания в областта на науката и технологията; дигитални умения; социални и граждански умения;
предприемачество и инициативност; умение за
придобиване на нови знания; изразяване на културна осъзнатост. Обаче съгласно EACEA/
Eurydice (2012) [1], докато статусът на базовите
компетентности (математически, научни и технологични) е добре установен, то разработването на
програма и оценка на трансверзалните компетентности (граждански, социални, предприемачески)
изостава и се намира на по-заден план. Това означава предизвикателство за практиката на висшето
образование за изграждане на подобни компетентности, от една страна, и разработване и предлагане на методи и средства за тяхната оценка, стандартизация и приложение в практиката, от друга.
Трансверзалните компетентности по определение са тези, които могат да се прехвърлят от
едно работно място на друго (OECD, 2012). Понякога ги наричат и общи, гъвкави или компетентности на съответната работна позиция. Те
могат да бъдат придобити по време на получаване
на образование или при социални контакти и да
бъдат пренесени в професионалната работна среда. Оценката на тази категория компетентности е
предизвикателство, тъй като те не се дефинират
лесно и не могат да се отделят напълно от специфичните компетентности.
Решаването на тази задача е поставенo в центъра на Европейския проект SOCCES – SOCial
Competences, Entrepreneurship and Sense of
initiative development and assessment framework
(Компетентности, предприемачество, чувство
за развитие на инициативата и оценъчна рамка).
Проектът се финансира от Европейската комисия,
програма Erasmus+, ключови дейности 2 (Коопе-
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риране за иновации и обмен на добри практики),
област „Стратегическо партньорство във висшето
образование“. Участват 7 партньори от 6 страни,
както следва: Университет Ковънтри – Великобритания (координатор), Великотърновски университет – България, Университет Болоня – Италия, Университет Монпелие – Франция, Laurea
– Университет за приложни науки – Финландия,
NHTV – Университет за приложни науки в Бреда – Холандия и Savares B.V. – Холандия. Екипът
на Великотърновския университет се ръководи от
проф. д-р Маргарита Тодорова, а участниците са
членове на Съюза на учените в България, клон Велико Търново.
Целта на проекта SOCCES е да се разработи и
да се приложи пилотно модел и рамка за оценка
на две трансверзални компетентности, които
са много важни за живота, а именно „чувство за
инициатива и предприемачество“ и „социални
компетентности“.
Основните иновационни елементи в проекта
SOCCES са:
• Рамка за оценка на развитието на „чувство
за инициатива и предприемачество“ и „социални компетентности“.
• Нов методологичен подход: създаване на
гъвкав модул, където трансверзалните
компетентности въобще, и в частност инициативност и предприемачество, както и
социални компетентности, могат да бъдат
оценени.
• Гъвкав модул за обучение, основан на решаване на задачи от реалния бизнес, базиран на виртуална интернационална on-line
платформа за колаборативно учене. Виртуалната инерактивна платформа може да се
приложи за обучение на преподаватели и
други потребители за използването на разработения модул.
• Разработване и предложение за признаване на Европейски сертификат за оценка на
трансверзалните компетентности и умения.
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Изпълнението на главната цел премина през
следните основни фази:
1. Извършване на аналитичен преглед и
анализ на възможностите за оценка на трансверзалните компетентности и формулиране
на основните подкомпетентности
Като резултат се очерта SOCCES Оценъчна
рамка, фокусирана около следните пет области на
компетентност :
• положително отношение и инициативност;
• комуникация и взаимодействие;
• работа в екип и сътрудничество;
• критическо и аналитично мислене или решаване на проблеми, включващо и оценка на
риска;
• креативност и иновативност.
За всяка от посочените области на компетентност беше изготвен подробен списък от показатели, включващ три нива на овладяване на посочените компетентности: ниско, средно и високо.
Всяка компетентност се оценява със съответни
инструменти като валидирани оценъчни скали,
рефлективна самооценка, когнитивни тестове [3,
4].
Изгради се система от тестове, чрез които
бяха анкетирани 60 студенти, 24 преподаватели
и 6-те партниращи университета, с което се очертаха подходите за развиване на трансверзалните
умения.
2. Определяне спецификациите на виртуална инфраструктура за провеждане на пилотно обучение
След оценка и анализ беше избрана виртуалната платформа FAIRSHARE [2], чиято инфраструктура в пълна степен отговаря на условията
за провеждане на on-line колаборативно учене,
дискусии, в това число и уебинари, зареждане
на материали и получени резултати от студенти
и преподаватели. Работата с платформата беше
улеснена чрез подготовката и предоставянето на
ръководства за студенти и преподаватели. Главен
резултат от изпълнението на тази фаза са дефинираните общи спецификации към виртуална инфраструктура за колаборативно обучение.
3. Разработване на бизнес случаи за пилотно обучение, провеждане на обучението и оценка
Върху основата на предложената методология
се разработиха два бизнес пилотни случая на проекти.
Първият бизнес случай беше наречен „Централна библиотека – Хелзинки“ и се състоеше
във включване на студентите в разработването

на идеен проект на една съвременна електронна
библиотека (каквато ще се строи в Хелзинки).Те
трябваше да предложат решения на следните проблеми:
- Какви нови услуги и възможности за активно използване на „Централна библиотека“ могат
да се вградят?
- Какви конкретни действия в Централната
библиотека могат да осигурят добро поддържане
на отворено, активно и равнопоставено общество?
В него участваха 4 партньорски организации: Laurea (Финдландия), ISEM (University of
Montpellier, Франция), NHTV (Breda, Холандия)
и Великотърновският университет (България). Реализира се от 8 екипа студенти от партниращите
организации. Всеки екип имаше свой ръководител
– преподавател. Като цяло в този пилотен случай
взеха участие 32 студенти и 8 преподаватели.
Вторият бизнес случай, който носеше името „Устойчиви технологии“, беше идентифициран от COV (Coventry University, UK) с участници COV и UNIBO (University of Bologna,
Италия). Задачата беше да се включат студентските екипи при изпълнение на реалния проект
RESSEEPE (REtrofiting Solutions and Services
for the enhancement of Energy Efficiency in Public
Edification) [5]. Основните предизвикателства към
студентските екипи бяха:
- представяне на преглед на технологиите за
използване в проекта RESSEEPE;
- представяне на бизнес идеята на технологичния пазар;
- финализиране на бизнес идеята и ориентиране към пазара в Италия.
Тук взеха участие четири екипа (23 студенти)
и двама преподаватели.
Изборът на участниците в единия или другия
пилотен тест беше решен от партньорския консорциум на основата на близостта на областите на
тяхната работа с темите на бизнес случаите, които трябваше да се тестват.
Пилотното обучение се проведе в рамките
на един месец по строго определен и детайлен
график. Разработени бяха методически материали и ръководства за преподаватели и студенти за
организация на работата (чрез седмични цикли)
и използването на виртуалната инфраструктура
за колаборативно взаимодействие. Към on-line
платформата беше осигурен свободен достъп за
участниците, благодарение на което те можеха
да комуникират, да обсъждат идеи, да координират своите разработки, да зареждат материали на
платформата, да провеждат уебинари и др.
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Пилотното обучение стартира с деловата игра
Marshmallow, бяха използвани и някои подходи на
модела за иновации, разработка и дизайн „Двоен
диамант“, разработен от Британския съвет по дизайн (2005) , съдържащ четири фази (откриване,
дефиниране, разработване, доставка) или още „4
D-та“ (Discover, Define, Develop, Deliver). Всяка
една от тези фази беше с продължителност от една
седмица.
Това способства за консолидиране на екипите,
за определяне ролите на отделните членове и за
по-добрата им организация.
Подготвени бяха нарочни, в дигитален вид, online анкети за оценка на компетентностите както
на студентите, така и на преподавателите. Те бяха
анкетирани преди началото на пилотното обучение и след неговото приключване. Обработката
на резултатите позволи да се определят отделните
компетентности, а също и нивото на промяна (подобрение) след приключване на обучението.
Предимствата и възможностите, разкрити
след провеждането на пилотното обучение, се
свеждат до:
- Активиране и изграждане на компетентности за работа в екип и комуникационни компетентности.
- Привличане на интереса на студентите за подобряване на техните умения.
- Интернационално сътрудничество, съществено значимо за тези студенти, които са имали
малък опит и възможности за такава дейност по
време на обикновените университетски курсове.
- Интердисциплинарна работа и оценка на
други професионални перспективи и изисквания.
- Повишаване на практическото влияние на
интернационалния аспект на предприемаческите
трансверзални компетенции.
- Виртуалната колаборация би била по-ефективна, ако позволява за различни типове на взаимодействие и планиране на „задължителни“ регулярни сесии.
- По-продължителните тестови времеви рамки позволяват реализирането на обратни връзки
за наблюдаване на дейностите и подобряване на
провежданата от студентите работа под ръководството на преподавателите.
- Предлагане на дейности във виртуалната
среда за възможни взаимодействия (например уебинари) чрез допълнителна интеграция с други
медии и средства.
4. Оценъчна рамка и методология
Тази рамка определя предприемаческите и социалните компетентности и описва предложената
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мрежа за тяхната оценка (подходи и инструменти).
Предлага се цитираните по-горе компетентности да се измерват чрез самооценка, като се
използват подходящи готови и/или адаптирани от
екипа методики и скали като Rogers, Chamberlin,
Ellison и Crean (1997), валидирана психометрична скала, разработена от Dweck (1999), Likert,
Brief EmotionalI intelligence Scale, разработена
от Davies, Stankov, and Roberts (1998), скала на
предприемаческите компетентности, самопознаване, ориентираност към учене и планиране на
упоритостта, разработена от Kyndt и Baert (2015);
Interpersonal Communication Competence Scale,
разработена от Rubin и Martin (1994), за оценка на
групова работа и управление на екип се използва
методът на Belbin за ролята на творческото упражнение „The Marshmallow challenge“, творческо решение на задачи и самооценъчни психометрични мерки за оценка на риска (Morrisetal., 2013),
скалата на Rogersetal (1997), скала за иновациите
(Mueller&Thomas, 2001) и др.
Друг основен резултат от изпълнението на
тази фаза е разработването на Европейски стандарт за оценка на трансвеврзални компетентности
и сертификация, наречен „EuroComPass“. Тази
система ще се предложи за широко обсъждане и
използване по подобие на Европейския ICT лиценз (European ICT Driving Licence) .
5. Набор от инструменти и ръководство за
преподаватели и студенти
Разработените от екипа документи включват
описание на средствата за оценка (използвани при
пилотното обучение), средства за съвместно изграждане на проекти, примери, форми и образци
на документи. Всичко това е събрано в един общ
пакет, който е достъпен и чрез уеб сайта на проекта [6].
Разработеното ръководство съдържа спецификации и съдържание на модула за оценка, инструкции за преподавателите за модела на обучение в обучаващия модул, инструкции за методите
за оценка, инструкции за бизнес случаи за колаборативно обучение, инструкции как да се разработват пилотни бизнес случаи за съвместно креативно изпълнение, инструкции за използване на
виртуална платформа за колаборация, инструкции
за изграждане на виртуална колаборативна среда,
инструкции за оценки на базата на обратни връзки, инструкции за това какви аспекти следва да се
имат предвид при интернационална колаборация
за обучение и бизнес, образци и форми, използвани за самооценка.
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В заключение следва да се отбележи, че е създаден модел и обща оценъчна рамка за определяне
на базовите ключови компетентности, свързани с
предприемачеството и социалната активност, която би могла да се използва като основа за обсъждане при изграждане на единен стандарт.
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Abstract
The paper introduces the assessment framework for the development of two basic transversal competences
- the ‘sense of initiative and entrepreneurship’ and ‘social’ competences.
The main results of the execution of the European project SOCCES – SOCial Competences, Entrepreneurship
and Sense of initiative development and assessment framework are provided.
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ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ

ЗА БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА
Проф. д.ф.н. Елена Каневска–Николова,
ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян
Първото издание на книгата „Българската езикова политика“ излезе през 2003 г. и тя наистина
се превърна в „задължителен наръчник“ не само
за студенти, докторанти, езиковеди, но и „за онези
лица и институции, които управляват държавната езикова политика“ (както е отбелязано в анонса). Веднага се появиха няколко рецензии, една от
които в Полша, в Краков – в едно от най-авторитетните периодични издания, озаглавено „Социо
лингвистика“, от проф. Петър Сотиров. Дванадесет години по-късно проблематиката на тази
книга е още по-актуална, което доказва по недвусмислен начин нейната значимост. Доказателство
за актуалността на проблематиката е и излязлата
неотдавна книга на колеги от СУ „Езикови портрети на български политици и журналисти“ в две
части, в които авторите предлагат „лингвистичен
поглед върху българската политика и българските
медии“. За жалост, очертаните от авторите тенденции в публичната политическа реч „не дават
големи надежди в скоро време политиците да се
отнесат отговорно към езика си и да заговорят
така, че хората да слушат с интерес и по-важното
– да повярват“ [1, c. 11].
Второто издание на книгата на акад. Михаил
Виденов „Българската езикова политика“* е структурирана под формата на цикъл от десет лекции,
завършва с послеслов и две приложения – Тезисите на Пражкия лингвистичен кръг и статията
„Социолингвистиката – основа на националната
езикова стратегия“, публикувана в сб. „Проблеми на социолингвистиката“ през 1997 г. (изнесена
две години по-рано като доклад на конференцията в София, организирана от МСД). Тази статия
завършва с проектопредложение за Закон за статута и употребата на съвременния български книжовен език, включващ 10 члена – кратко, точно и
ясно. За съжаление, този законопроект не е внесен в Народното събрание, защото една депутатка, ученичка на академик Виденов, написала във
в. „Труд“, че „тия работи не ставали със закони“.
Да, не стават, защото ако станат, политиците и
журналистите трябва ежедневно да се глобяват. А
*

хората, чувствителни към езиковите тревоги, към
езика на властимащите, забравили, че „словото е
по-силно от всяка власт“, продължават да питат
кога най-после ще се приеме закон за употребата
на българския език.
Подзаглавието на книгата – „в светлината на
теорията на книжовните езици“, насочва към нейната теоретично-концептуална основа, но тя далече надхвърля първоначалния замисъл – да популяризира постановките на пражките лингвисти от
30-те години на миналия век и да покаже приложимостта на тези постановки в съвременната българска езикова ситуация. Изхождайки от тезата, че
всеки книжовен език е в зависимост от конкретния обществено-исторически контекст, от актуалната мода и от националния манталитет и че всяка
обща теория, отнасяща се до обществени явления,
има относителен характер, академик Виденов стига до нови обобщения както за книжовните езици
изобщо, така и конкретно за съвременния български книжовен език.
В първа лекция е изяснено понятието „езикова
политика“, конкретизирано като „държавна езикова политика“. Представени са различни типове
организация: една държава – един официален език
(в частност своя държава със свой език, каквато
е езиковата политика на Балканския полуостров),
една държава – два или повече официални езика
(каквато е държавната езикова политика в Швейцария, Индия, в бившите федеративни републики
на Югославия и на Съветския съюз). Подобаващо
място е отделено на декретния способ за създаването на т.нар. македонски език чрез кодифициране на български диалект без предварително
наложил се акролект, което акад. Виденов определя като „уникален случай в книжовноезиковата
политика“, „прецедент в световната практика“.
Но изводът, който той прави от гледна точка на
социолингвистиката, е много важен – съвременният македонски книжовен език, който всъщност
е друга книжовна формация на българския език,
показва, че при наличие на определени условия
такъв език може да се наложи и да функционира

Михаил Виденов. Българската езикова политика (второ издание). Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2015, 302 с.
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успешно. Приведен е още един пример за кодификация на български диалект – в Банат, това е пример за езикова политика, водена не от държава, а
от група родолюбиви българи, живеещи извън родината си. Първите две вълни на банатското книжовноезиково възраждане потвърждават две тези
на теорията на книжовните езици – че от всеки диалект при определени условия може да се изгради
книжовен стандарт и че един книжовен език може
да бъде създаден на основата на диалект, ако той
бъде култивиран – преди всичко в областта на лексиката. Изводът, който прави акад. Виденов, е, че
езиковата политика отразява интересите както на
държавните обединения, така и на различни формирования, каквито са компактните емигрантски
маси от една езикова общност. И още – езиковата
политика може да бъде както средство за асимилация, така също щит срещу нея.
Втора лекция е посветена на учените от
Пражкия лингвистичен кръг – създатели на теорията на книжовните езици, която е най-високото постижение в предисторията на съвременната
социолингвистика, тъй като функционирането на
книжовния език е в пряка връзка с общественото
развитие. Първото научно представяне и популяризиране на тази теория е направено от академик
М. Виденов още през 1979 г. чрез студията „Из
актуалната проблематика на съвременния български книжовен език (във връзка с чешката теория
на книжовните езици)“. В книгата „Българската
езикова политика“ детайлно са представени Тезисите, предложени на Първия славистичен конгрес,
провел се в Прага през 1929 г., като са подчертани
онези идеи, които имат отношение към темата за
българската езикова политика – идеята за връзката между езиковите елементи, изграждащи функционираща комуникативна система; причините за
заглъхването и изпадането на определени елементи от системата във връзка с редица външни фактори; разсъжденията и изводите за същността на
книжовния език, групирани в десет точки. Всичко
това дава основание на акад. Виденов да обобщи,
че „Тезисите са една кондензирана програма за
езиковедски изследвания“ не само в областта на
славистиката, но и в областта на общата лингвистика. По-нататък са проследени приносите на основните представители на Пражката школа – на
първо място на акад. Бохуслав Хавранек, очертал
задачите на книжовния език и неговата култура
(едноименната му студия се определя като „основен програмен класически труд, оказал огромно
въздействие върху езиковата политика в Средна и

Западна Европа“), след това на проф. Алоис Йедличка с книгата му „Книжовният език в съвременната комуникация“, която разглежда основните
проблеми, породени от новите отношения между
езика и обществените промени, и доразвива трите компонента на теорията на книжовните езици
(за нормата и кодификацията, за стиловата диференциация и за езиковата култура). Много важни
са концепциите за езиковата култура като плод на
езиковото възпитание и като умение да се употребяват подходящи езикови средства в различните
комуникативни ситуации и речеви условия. Следват идеите на Вилем Матезиус в неговите публикации, приемани като представителни за чешката
и европейската лингвистична мисъл, студията на
Йозеф Вахек, посветена на външните фактори за
развоя на езиковата система, разработките за чешката езикова ситуация с оглед на т. нар. разговорен
чешки език и общочешкото койне на изтъкнатите
учени Яромир Белич, Карел Хаузенблас, Йиржи
Хронек и др.
В трета лекция е изследвана социолингвистичната същност на теорията на книжовните
езици, а именно – връзката между функциите на
книжовния език и обществените структури, за
които той е основно комуникативно средство. В
светлината на тази теория е подчертано, че старобългарският език има всички характеристики
на един книжовен език, защото изпълнява множество функции – държавни, религиозни, просветни, литературни и т.н., като отправна точка е
постановката, че „появата на книжовните езици
е резултат на социално-исторически причини“.
При изясняването на социолингвистичната същност на триадата узус – норма – кодификация се
уговаря и понятието „обществено мнение“, ключово за съвременната социолингвистика, на което
е посветена и книгата на акад. Виденов „Езикът
и общественото мнение“ (също претърпяла две
издания). Изводът, който се налага от направения
преглед, е, че всички автори разглеждат нормата и
кодификацията като социолингвистични понятия,
подвластни на общественото мнение за правилна
реч, като регулатори на реализирането на езиковата система в узуса. В рамките на учението за
стиловата диференциация е изяснено понятието
„функционална сфера“, обединяваща общности
по техните социални характеристики; също така
основните понятия „стилова норма“, „стилови
черти“, наричани в социолингвистиката стилистични маркери. Направено е разграничение между езиковата и речевата култура (или културата на
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речта – изграждането на речево-комуникативни
умения), които теоретически са различни неща,
но на практика тясно се преплитат, тъй като езиковедите разработват и едната, и другата проблематика.
Темата на четвърта лекция е функцията на
кодификатора – по този въпрос е писано съвсем
малко в трудовете на пражките лингвисти. Прави
се обстоен преглед на кодификаторската практика
през нашето Възраждане, схващана от книжовниците ни като строителство на езика. По нов начин
българската социолингвистика въз основа на теорията на книжовните езици обяснява възникването
на новобългарския книжовен език – върху реалната база на градските наддиалекти. На теоретичния
въпрос може ли напрежението в една национална
езикова ситуация да се пренася механично върху
друга, акад. Виденов дава категоричен отговор:
„Езиковата политика е отражение на обществената ситуация и отрича субективните намерения и
желания, отрича и съседните влияния“. Не е подминат и въпросът за пуризма през Възраждането, представени са накратко и общите принципи,
свързани с правописните реформи след Освобождението, като в заключение се казва, че „всяка
по-радикална промяна в политическата ни система през 20-ти век е давала път на нова правописна
кодификация“, основана на традиционно-етимологичното или на демократично-опростенческото
начало. Накрая на лекцията са обобщени реалните
възможности на кодификатора – въз основа на определен узус и относително стабилизирана норма
да съставя и публикува граматики и речници, на
чиято база пък да прави учебници по български
език, да съставя правописни упътвания, да култивира общественото мнение за и против определени тенденции в езиковото развитие и т.н.
Пета лекция се явява естествено продължение на тази тема, тъй като е посветена на съвременния български кодификатор в светлината на
теорията на книжовните езици. Тръгвайки от констатацията, че кодификаторът днес се занимава с
обсъждане и преценка на вариантите в узуса на
книжовно-говорещите, акад. Виденов настоява
съвременният кодификатор да насочва основните си усилия към проучване на узуса със социoлингвистически методи, към наблюдаване на речевото поведение на редактори и журналисти,
защото за обикновения човек те са авторитет, те
са кодификатор. Обърнато е специално внимание
на институцията на издателския редактор, който
бди за стриктното спазване на кодификацията.
Увлекателно и с много примери са илюстрирани
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случаите на т.нар. закъсняла кодификация (например прословутото „мекане“, конструкциите с
„когото“ вместо повсеместно налагащото се „който“ и др.), също толкова нежелателна, колкото и
преждевременната кодификация, най-често плод
на субективни предпочитания. Много резонен е
изводът, че слабото познаване на постановките на
теорията на книжовните езици е една от причините за липсата на единство сред българските езиковеди в споровете с писатели и с други представители на съвременната интелигенция. Освен това
като неблагоприятно обстоятелство е посочено
отсъствието на обединителна авторитетна фигура
в езиковедските среди след смъртта на проф. Л.
Андрейчин – колегите от Софийския университет,
чието изследване споменах в началото, също отбелязват, че „хората в България все по-малко вярват
на българските езиковеди“, а „българска лингвистична доктрина в контекста на световната лингвистика все още няма“ [1, c. 7] – на това бих отговорила, че единствено българската социолингвистика,
според мен, може да претендира за такава.
Кратко, точно и ясно акад. Виденов формулира изискванията към работата на съвременния кодификатор, цитирам: „умение да наблюдава езиковите промени на фона на обществените процеси;
солидни познания по народопсихология; отлична
социолингвистична подготовка; отлични познания върху разговорния език на столичната интелигенция; талант за ясно и убедително излагане
на аргументи пред широка публика, за да може
да влияе върху общественото мнение; стратегическа и тактическа съобразителност при вземане
на кодификационните решения; обективност при
вземане на кодификационните решения: да отчита
резултатите от проучванията без субективни пристрастия; да прави всичко необходимо прескрипцията да бъде предхождана от щателна и всестранна дескрипция, т.е. описанието да предхожда
предписанието…“.
Шеста лекция е озаглавена „По някои грешки и увлечения в българската езикова политика“.
Разгледани са някои страни от езиковата политика
на следвоенното отечественофронтовско правителство, която е изцяло зависима от решенията на
Коминтерна и Лениновите постановки. Обърнато
е внимание на македонската езикова политика, водена настъпателно и резултатно, за сметка на закъснялата наша активност и появили се реакции
едва през 70-те години на миналия век, и то без
официална държавна подкрепа (по същия начин
стоят нещата с активната гръцка асимилаторска
политика и липсата на адекватна българска дър-
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жавна езикова политика по т.нар. помашки въпрос) – преди една година излезе моя публикация в
издание на Института по славяноведение при РАН
за съвременната езикова ситуация при българоезичните мюсюлмани в Южните Родопи – език и
идентичност, която завършвам с неоптимистичния
извод, че „българоезичните общности в Северна
Гърция не са обект на българската езикова политика, която се води от некомпетентни чиновници
и политици, игнориращи мненията и оценките на
специалистите диалектолози и социолингвисти“
[2, с. 135–149].
Акад. Виденов продължава анализа си с не
твърде избистрената наша езикова политика и
спрямо българското население в Молдова и Украйна, както и в Румъния. След това е поставен
акцент върху българската езикова политика по
отношение на етническите езици, и по-специално на турския и на ромския етнос. Като единствен
правилен изход в чисто турските села е посочена
задължителната предучилищна езикова подготовка по добре обмислена методика и с школувани
учители, а за решаване на проблемите с обучението на ромите – въвеждането на подготвителен предучилищен клас, в който българският книжовен
език усилено да се изучава по специални методики (споменат е и холандският опит на обучение).
Отправена е критика към историците на новобългарския книжовен език за пренебрегването на теорията на книжовните езици и игнорирането на
социолингвистичния подход.
В седма лекция са разгледани основните функции на книжовния език – консолидираща, интегрираща, сепарираща, репрезентативна и др., които са добре познати не само на социолингвистите,
но и на всички езиковеди.
В следващата осма лекция са коментирани основните черти на книжовния език от социолингвистическо гледище. Популярните седем признака
за книжовност са подложени на критичен анализ,
като са доуточнени и обогатени с нови интерпретации. Много съществени са изводите, свързани
с т.нар. езикова мода – върху книжовните езици
винаги оказва влияние определена езикова мода,
която е отражение на общественото развитие и
има силно манипулативно въздействие, осъществявано чрез средствата за масова информация,
особено електронните медии. Ще цитирам една
нелицеприятна, но за съжаление вярна констатация: „Българската езикова политика като дейност
на държавните органи е много либерална и е под
влияние на лошите американски образци, които
(…) заливат българския зрител със сапунени се-

риали, брутални екшъни и крайно циничен и невъздържан език“.
Девета лекция звучи съвсем актуално, защото проблематизира въпроса за глобализацията на
света и съдбата на българския книжовен език. Поставя се важният въпрос за бъдещето на националните езици, който не може да получи категоричен
еднозначен отговор, защото: те няма да изчезнат,
но „задължително ще отстъпят определени комуникативни сфери на световния макроезик“; ще обслужват художествената литература и публицистиката, но редица автори ще предпочитат да пишат
на световния език, за да бъдат четени от хората по
целия свят; ще бъдат средство за общуване в първичните групи в качеството си на разговорен стил,
но в деловите сфери и науката глобализацията ще
бъде пълна, според акад. Виденов. Обобщението
за развитието на българската езикова ситуация се
свежда до действието на две срещуположни движещи сили: от една страна, национализация, която
ще предпазва от асимилация и изчезване на българската специфика, и от друга страна, глобализация, която ще ни прави граждани на Европа и на
света. И в този смисъл „българската езикова политика днес трябва да бъде гъвкава и да гледа на глобализацията прагматично“. Бъдещето, по думите
на акад. Виденов, принадлежи на билингвите, на
тези, които „са успели да съчетаят владеенето както на националния ни езиков стандарт, така и на
световния език“. Позволявам си да го допълня –
препоръката на ЕФНЕИ (Европейската федерация
на националните езикови институции) е жителите
на Европа да станат многоезични. В Брюкселската декларация, подготвена от страните членки на
ЕФНЕИ, е записано: „Комуникативната компетентност по формулата 1+2 езика (= първи език и
два други езика) трябва да се превърне в програма
минимум в началната и основната степен на училищната система във всяка страна. Трябва да се
развива умението за интеркомпрехензия (междуезиково разбиране), при което всеки събеседник
говори своя език, но разбира и езика на другия“.
Аз съм от умерените оптимисти и споделям мнението на колегата Петър Сотиров, че „ролята на
родно-английския масов билингвизъм като заплаха за съществуването на българския и на другите
славянски езици е преувеличена“ [3]. В доклада
си на последната социолингвистична конференция той цитира придобилата в последните години
широка известност книга на Николас Остлер „Последният лингва франка: английски до завръщането на Вавилон“ (2010), в която авторът предвижда
повече езиково разнообразие в близкото бъдеще и
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ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ
отхвърляне на английския език в най-скоро време
поради факторите елитарност, трансформация на
световния икономически ред, технологичен прогрес (възможността за бърз превод от всеки един
език на друг, което ликвидира нуждата от езиков
посредник).
Последната десета лекция „Футурология и
езиково планиране“ изяснява двете понятия и прави преглед на мненията на видни езиковеди относно възможността да се извършва научна прогностика на езиковите процеси, предлага и критичен
прочит на книгата на Ив. Харалампиев „Бъдещето
на българския език от историческо гледище“ [4].
Тази последна част на лекционния цикъл съдържа
редица дискусионни моменти, които са пораждали и ще продължават да пораждат научни спорове, например въпросът за бъдещето на диалектите
(няма да отварям нова дискусия). Авторът обаче
убедително и аргументирано излага принципните
си схващания, че:
• давайки път на един вариант за сметка на друг
на базата на състоянието в нормата, лингвистът планира и прогнозира бъдещия облик на
езика, защото, както многократно е посочено,
„бъдещите явления се съдържат като зародиш
в настоящата езикова действителност“, т.е. бъдещето на езика е предвидимо, тъй като се заражда и може да се открие в настоящето;
• критерий на езиковото планиране може да
бъде единствено езиковата практика, която подлежи на сериозни социолингвистични
проучвания – затова „езиковедът, решил да се

занимава с трудната кодификаторска дейност
(защото в крайна сметка става дума за научно
прогнозиране на кодификацията – бел. моя),
задължително трябва да бъде отлично школуван социолингвист“.
И така, мисля, че стана ясно – книгата ще бъде
полезна не само за специалисти езиковеди, но и
за всички, които се интересуват от проблемите на
езика. Прави чест на издателство „Захарий Стоянов“, че преиздаде тази книга, и то като едно изящно полиграфическо бижу.
Литература:
1. Миланов, Вл., Н. Сталянова. Езикови
портрети на български политици и
журналисти. Част втора. София, 2014.
2. Каневска–Николова, Е. Болгароязычные
мусульмане
в
Южных
Родопах.
Современная
ситуация:
язык
и
идентичность. – В: Славяне-мусульмане на
Балканах: язык, культура, идентичность.
Институт славяноведения РАН. Москва,
2014.
3. Сотиров, П. За глобализацията и за
съдбата на славянските езици на фона на
текущата езикова ситуация. – В: Проблеми
на социолингвистиката, ХII, София, 2016
с. 86-90.
4. Харалампиев, Ив. Бъдещето на българския
език от историческо гледище. Велико
Търново, 1997.

ON THE BULGARIAN LANGUAGE POLICIES
Elena Kanevska–Nikolova

Abstract
Twelve years after the first edition, the issues examined in the book Bulgarian language policies by academician
Mihail Videnov are still of immediate relevance and this is an unequivocal proof of its significance. The book
consists of ten lectures, concludes with an afterword and two appendices – The theses of the Prague linguistic circle
and the article Sociolinguistics – a fundament for the national language strategy, published in the Sociolinguistic
problems journal in 1997.
The book, which has been exquisitely designed, will be useful not only to the experts in linguisctics, but also
to everyone interested in language issues.
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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 14.12.2016 г. в Големия салон на БАН,
за председател на Съюза беше избрана
проф. д.б.н. Диана Петкова.
На читателите на сп. „Наука” представяме основните положения в мандатната
програма на проф. Д. Петкова.

ПРОФ. Д.Б.Н. ДИАНА ПЕТКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ
Проф. д.б.н. Диана Христова Петкова е родена на 11.09.1952 г. в София. Завършила е
специалност „Биохимия и микробиология“ в Биологическия факултет на СУ със следдипломна
квалификация по биофизика. През 1978–1983 г. е аспирант в секция „Химия на липидите“ на
Института по биоорганична химия, АН на СССР, Москва, където получава научната степен
„кандидат на химическите науки“ (доктор). През 2008 г. защитава голяма докторска дисертация,
специалност „Биохимия“.
От 1983 г. работи в секция „Липид–белтъчни взаимодействия“ в Института по биофизика
към БАН, като последователно е н.с., ст.н.с. и професор. През 1992–1993 г. е стипендиант на
фондация Lady Davis в Университета в Ерусалим, секция „Медицинска биохимия“.
Проф. Диана Петкова е била хоноруван преподавател към катедра „Биохимия“ – Биологически
факултет на СУ. Понастоящем е хоноруван преподавател към катедра „Биотехнология“ на ХТМУ.
Била е гост–професор в Катедрата по биохимия и фармация на Шведския университет, Турку,
Финландия; гост– професор в Института по органична химия на Университета в Бон и гост–
професор в Emory University, Atlanata, USA.
Била е ръководител на 2 договора към ФНИ, на договор към НАТО и участник в няколко
договора към ФНИ и към Френската общност на Белгия.
Била е член на комисии на Националния фонд за научни изследвания и на Висшата
атестационна комисия, член на научни журита в ИФТТ, ИФРГ, ХТМУ, ИБФБМИ – БАН, Медицински
университет (Пловдив, Плевен) и др.
Член е на НС на Института по биофизика и на Института по физиология на растенията и
генетика към БАН; председател е на Атестационната комисия при Института по биофизика и член
на Атестационната комисия на Института по физиология на растенията и генетика – БАН; член е
на Учредителния съвет на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, била е
зам.-председател на НС към Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН.
Член е на European Respiratory Society. Рецензент е към сп. „Int. J. Biochem. Cell Biol.“, член
е на редколегията на „Biotechnology and Biotechnology Equipment“.
От 2005 г. е председател на секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“ към СУБ
(член на Европейската асоциация на биохимичните дружества), а от 2009 г. – член на Управителния
съвет на СУБ и председател на Комисията по социални дейности. Представител е на Европейската
асоциация на биохимичните дружества за България.
През 2012 г. получава награда „Златна книга за принос към развитието на българската
наука“ на Съвета на европейската научна и културна общност.
Научните ѝ изследвания са в областта на метаболизъм на липидите в норма и патология,
окислителен статус на клетки и организми в норма и патология и структура на мембранния бислой.
Публикувала е 73 статии, от които с IF 68, H index – 11, цитати – 374.
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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СУБ

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В
БЪЛГАРИЯ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА МАНДАТА (2018)
Проф. д.б.н. Диана Христова Петкова,
председател на СУБ
Съюзът на учените в България преживява финансова и организационна криза.
Укрепването на Съюза и в двете насоки представлява основна задача и за Управителния
съвет, и за ОСП. Във връзка с това:
І. За финансовото управление на СУБ
1. Да се наложат максимални икономии за намаляване на излишните разходи в МДУ
„Фредерик Жолио-Кюри“ и в Централно управление на СУБ.
2. УС да изслушва на три месеца отчет за финансовото състояние на Съюза и да
предоставя веднъж годишно информация пред ОСП.
3. На предстоящото ОСП през м. март 2017 г. да се подготви финансов отчет и
нормален бюджет на организацията за 2017 г.
4. Да се предоговорят финансовите условия по договора с Търговска банка Д Банк с
цел намаление на лихвата и предоговаряне на условията за изплащане на кредита.
5. Да се направи анализ на заведените дела срещу СУБ и „Наука-Инвест“ ЕООД и
да се направи опит за договаряне по извън съдебен път за прекратяване на делата.
ІІ. По организационни въпроси
1. Да се организират срещи на Управителния съвет с председателите на секции и
клонове за провеждане на разговори по проблемите на СУБ.
2. Да се възстанови нормалното състояние в помощните кадри в ЦУ на СУБ, на
контактите със секции и клонове при условия за нормално изплащане на членския
внос.
3. Да се организира конкурс за избор на нов главен редактор на сп. „Наука“ и
попълване на редколегията.
4. Да се възстанови Интернет сайта на СУБ и възможностите за интернет
комуникация със секциите и клоновете.
5. УС да обсъди възможността за провеждане на Конкурс за високи научни
постижения през 2017 г. независимо от финансовите трудности.
6. Да се организират обществени срещи на председателя на СУБ и членове на УС за
възстановяване на контактите с БАН, ССА, Съвета на ректорите, университетите
и Министерството на образованието и науката.
7. Да се подготви сборна публична програма за научните събития, подготвяни от
секции и клонове и от Централно управление, която да се обяви в Интернет
сайта и да се изпрати до посочените по-горе организации и структури, свързани
с науката и образованието.
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ПРОФ. Д.Х.Н. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ – МИНИСТЪР НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
След официалната церемония по встъпване в
длъжност на служебното правителство на 27 януари 2017 г. новият министър на образованието и науката проф. д.х.н. Николай Денков прие отговорния пост от предишния министър г-жа Мeглена
Кунева в МОН.
Проф. Николай Денков е завършил Националната природо-математическа гимназия в София.
През 1987 г. се дипломира като магистър в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През
1993 г. защитава докторска дисертация, от 1997 г.
е доцент, а от 2008 г. е професор по физикохимия
във Факултета по химия и фармация на СУ „Св.
Климент Охридски“. Доктор е на химическите
науки (2007), бил е ръководител на катедра „Инженерна химия“ (2008–2015) и директор на магистърска програма „Дисперсни системи в химичните технологии“.
Специализирал е в Япония (Japanese Research
& Development Corporation) и в Швеция (Университет в Упсала). Работил е като водещ учен в изследователските институти на фирмите Unilever
(САЩ) и Rhone-Poulenc (Франция).
Проф. Николай Денков е автор на над 130
научни публикации с 5500 цитата в реферирани
научни списания, включително 9 глави от книги и две публикации в списание „Nature“. Има
h-индекс=40, девет международни патента и едно
авторско свидетелство. Ръководител и съръководител е на над 40 международни научни и научно-приложни проекти с външно финансиране. 69
пъти е бил поканен лектор в чуждестранни университети и научни институти, председател и съпредседател на пет международни конференции и
член на научните комитети на десет симпозиума.
Създател и ръководител е на научноизследователска група от млади преподаватели и докторанти.
Проф. Денков е носител на голямата награда
„Питагор“ на МОН за високи научни постижения
(2010 г.), на почетния знак със синя лента на СУ
„Св. Климент Охридски“ (2013 г.) и на голямата
награда на СУ „Св. Климент Охридски“ за високи
научни постижения (2016 г.).
Като член на работни групи към Министерството на образованието и науката и Министерския
съвет през 2012 и 2013 г. проф. Николай Денков
участва активно в разработването на концепцията
на Оперативна програма „Наука и образование за

интелигентен растеж“ и в обсъжданията на Споразумението за партньорство за 2013-2020 г. между Република България и Европейската комисия.
От август 2014 г. до април 2016 г. проф. Денков е заместник-министър на образованието и
науката, отговарящ за висшето образование и европейските структурни фондове, включително за
изпълнението на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“.
На церемонията по приемането на поста от
вицепремиера и министър на Министерството
на образованието и науката г-жа Меглена Кунева
проф. Денков заяви, че МОН е едно от най-важните министерства и със сигурност е най-видимото
министерство в нашето общество. Това е така, защото близо един милион ученици, учители, студенти, преподаватели и учени са пряко свързани
с неговите действия. Проф. Денков отбеляза, че
дейността на МОН е свързана не само с България,
но и с образованието на учениците от българските
училища извън страната, с нашите студенти, които
учат в чужбина, както и с българските общности
в чужбина, които искат техните деца да знаят български език и да бъдат свързани с България. Затова българската диаспора е една от нашите грижи,
към която винаги трябва да имаме внимание, заяви проф. Денков.
Служебният министър заяви, че главната му
задача е да използва максимално постигнатите
резултати на предишните екипи и да има приемственост по отношение на политиките в министерството, за да се осигури плавен преход към
следващото редовно правителство.
На състоялата се няколко дни по-късно среща на проф. Денков с председателя на БАН акад.
Юлиян Ревалски беше договорено МОН и БАН да
работят заедно върху усъвършенстването на Националната стратегия за научни изследвания, вариант на която беше внесен в Народното събрание
от предишното правителство в края на миналата
година.
В Националната стратегия за развитие на научните изследвания трябва да се формулират конкретни цели и да се посочат дейностите за тяхното
постигане. Председателят на БАН предложи един
от приоритетите в документа да бъде задълбочаването на функционалните връзки между Българската академия на науките и висшите училища.
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Министър Денков и акад. Ревалски са съгласни, че
наука се създава не само в БАН като основен научен център, но и в университетите. Предстои среща на ръководството на БАН със Съвета на ректорите на висшите училища в България, на която ще
бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество.
Сред важните цели в Националната стратегия
за научните изследвания ще бъдат също кариерното развитие на учените, привличането на млади учени и на учени от чужбина. Задължително е
постигането на целите в стратегията да бъде обвързано с определен финансов ресурс, подчерта
министър Николай Денков. Той постави фокуса

върху финансирането според постигнатите научни резултати и апелира БАН да бъде активна
в търсенето на допълнителни средства за научни
изследвания от отрасловите министерства и други
извънбюджетни източници.
Министър Николай Денков е убеден, че актуализацията на Националната стратегия е не
просто условие за успеха на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, а е златен шанс
да се разработи наистина добра концепция и план
за действие, които да очертаят ясна посока за развитие на научните изследвания през следващите
години.

СЪЮЗЪТ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, В КОЙТО ЧЛЕНУВАТ
ГОЛЯМ БРОЙ УЧЕНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЧЕСТИТИ НА
ПРОФ. Д.Х.Н. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
НАЗНАЧАВАНЕТО МУ ЗА МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА!
ИЗКАЗВАЙКИ ГОЛЯМОТО СИ УВАЖЕНИЕ КЪМ
ПРОФ. ДЕНКОВ КАТО УЧЕН, ПРЕПОДАВАТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР
НА НАУКАТА, МУ ПОЖЕЛАВАМЕ ЗДРАВЕ, БОДЪР ДУХ, СИЛИ,
УСПЕХИ В ЛИЧЕН ПЛАН И ПРИ РЕШАВАНЕ НА МНОГОБРОЙНИТЕ
И СЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО В
БЪЛГАРИЯ!

АКАДЕМИК ЮЛИАН РЕВАЛСКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Общото събрание (ОС) на Българската академия на науките на заседание на 1 декември 2016
г. избра академик Юлиан Ревалски за председател
на Академията за следващите четири години. Основният акцент в неговата програма е запазване
и по-нататъшно устойчиво развитие на научния
потенциал на Българската академия на науките.
Друга основна цел е връщането в Академията на
повече млади български учени, които сега работят
в чужбина. ОС избра на 9 януари 2017 г. чл.-кор.
Васил Николов, чл.-кор. Константин Хаджиива-
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нов и чл.-кор. Костадин Ганев за зам.-председатели и проф. д.б.н. Евдокия Пашева за главен научен
секретар на БАН.
Акад. Юлиан Ревалски е роден на 27.02.1956 г.
в гр. Симитли. Завършва математика във Факултета по математика и механика на СУ „Св.
Климент Охридски“ със златна значка на МНП.
През 1986 г. защитава кандидатска дисертация,
а през 1997 г. и докторска дисертация. Избран е
през 1994 г. за доцент, а през 2001 г. – за професор
в Института по математика и информатика (ИМИ)
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на БАН. Член-кореспондент (дописен член) е на
БАН от 2008 г., а от 2015 г. – академик (действителен член).
Акад. Юлиан Ревалски има богат административен опит. До момента на избирането му за председател на Академията е директор на Института
по математика и информатика на БАН (от 2013 г.),
където през периода 2011–2012 г. е бил заместник-директор по научноизследователската и научно-приложна дейност, а през 2012–2013 г. – и.д.
директор.
Областите му на научен интерес са свързани
с изследване на операциите – оптимизация, вариационен анализ, теория на игрите; функционален
анализ – геометрия на банахови пространства и
монотонни оператори и в сферата на общата топология – топологични методи в оптимизацията и
многозначни изображения. Има 55 научни публикации, цитирани над 500 пъти, като над 480 пъти
– от чуждестранни автори.
Акад. Ревалски е ръководител на 5 изследователски проекта с Националния фонд за научни
изследвания, координатор е на 7 международни
проекта и участник в 6, участник и ръководител
е в научно-приложни проекти с наши и международни организации. Участвал е в редица организационни, научни и програмни комитети на
международни научни форуми, в научни съвети и
научно-експертни комисии.

Преподавал е във Факултета по математика
и информатика в СУ „Св. Климент Охридски“.
Бил е гост-изследовател и гост-професор в Университета в Генуа – Италия; Политекнико Милано – Италия; Университета в Милано – Италия;
Университет Ватерло – Канада; Университета в
Атина – Гърция, Хумболдтов университет Берлин
– Германия; Университета в Лимож – Франция;
Университета в Монпелие – Франция; Чилийски
университет в Сантяго де Чили; Университета
на Френските Антили, Франция; IMCA – Лима,
Перу; Университета в Хавана – Куба, Университета Париж 2 (Пантеон-Асас) – Франция, Университета Париж 6 – Франция. Бил е ръководител на
11 успешно защитили дипломанти (4 у нас и 7 в
чужбина) и на 4 докторанти (3-ма защитили, 1 се
обучава в момента)..
Член е на редколегиите на „Journal
of Optimisation Theory and Applications“,
„Mathematica Balkanica“, „Serdica Mathematical
Journal“, зам.-главен редактор на „Доклади на
БАН“ и гост-редактор в престижни български и
международни научни списания.
Член е на Американското математическо общество, на Съюза на учените в България и на Съюза на математиците в България, където от 2013 г.
е член на Управителния съвет.
Отличен е с Почетен знак на БАН „Марин
Дринов“ на лента (2016).

СЪЮЗЪТ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧЕСТИТИ НА
АКАДЕМИК ЮЛИАН РЕВАЛСКИ
ИЗБИРАНЕТО МУ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ!
НА НОВОИЗБРАНОТО РЪКОВОДСТВО НА НАШАТА
АКАДЕМИЯ ПОЖЕЛАВАМЕ ЗДРАВЕ И УСПЕШНА РАБОТА ЗА
УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА
И ОТСТОЯВАНЕ ПРЕСТИЖА И РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА
АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КАТО НАЙ-СТАРАТА И НАЙАВТОРИТЕТНА НАУЧНА ИНСТИТУЦИЯ У НАС И ЕДНА ОТ
ОСНОВНИТЕ И ВОДЕЩИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ НА
СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ!
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Рубриката „Трибуна на младите“ се осъществява
с финансовата подкрепа на фондация „Еврика“

ОТЛИЧЕНИ МЛАДИ УЧЕНИ
ОТ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
На Академичното тържество на 25 ноември
2016 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“,
посветено на 1100-та годишнина от блажената
кончина на свети Климент Охридски, на което
най-старото висше учебно заведение в страната
отбеляза своя патронен празник, ректорът проф.
д.ф.н. Анастас Герджиков обяви наградата на
Столична община за най-добър млад учен на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г. Тази година е деветото издание на
конкурса, който беше обявен за първи път през
2008 г. във връзка с честването на 120-годишнината на нашата Алма Матер. Целта на наградата
е признание от страна на Столична община към
младото поколение учени от всички научни области на Университета.
Лауреатите за 2016 г. са д-р Надежда Стоянова, главен асистент в катедра „Българска литература“ към Факултета по славянски филологии
и д-р Васил Атанасов, главен асистент в катедра
„Аналитична химия“ към Факултета по химия и
фармация. Всеки от тях получи парична награда
и плакет с текст: Най-добър млад учен на СУ „Св.
Климент Охридски” за 2016 година и с изображения на логото на Университета и герба на Столична община.
Наградите връчи зам.-кметът на Столична община д-р Тодор Чобанов. Той честити празника
от името на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и заяви: „Нашата Алма матер е сърцето
на София. Ние се гордеем с младите учени на София, защото във времена на съмнение и тъма те
са истинската светлина на духовността. Те са
най-ценната инвестиция на едно общество и ние
ще продължим по всички възможни начини да им
помагаме.“
Д-р Надежда Стоянова е главен асистент в
катедра „Българска литература“ на Факултета по
славянски филологии. Завършва българска филология (2006) и магистърска програма „Литературознание“ (2007) в Софийския университет.
От 2008 до 2012 г. е докторант по българска литература от Освобождението в катедра „Българ-
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ска литература“ на СУ „Св. Климент Охридски“.
През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема
„Образи и употреби на времето в българската литература (върху поезия и белетристика от 20-те и
30-те години на ХХ век)“. Особено важен принос
в дисертацията ѝ е откриването и анализирането на непознати за българското литературознание
лирични текстове, които изясняват произхода на
някои от най-известните образи в поемата „Септември“ на Гео Милев. През 2015 г. трудът й е
публикуван като книга със заглавие „Възходът на
слънчогледите. Българската литература от 20-те
и 30-те години на ХХ век: опити с времето“, получила Наградата на Факултета по славянски филологии за литературоведски дебют и наградата
„Южна пролет“.
Д-р Стоянова е автор на 45 публикации – научни статии и рецензии. Научните ѝ интереси
са в областта на историята на българската литература и култура. Участник е в около 30 национални и международни научни форуми и в 18
научни проекти, сред които: „Места на паметта.
Карта на литературната география в културното
наследство на България“ и „Предизвикателствата
на идентичността в контекста на Обединена Европа. Етническа, национална и европейска идентичност в България – социално конструиране и
актуални проблеми“ към Фонд „Научни изследвания“; „Електронна среда за единна научна информация на Факултета по славянски филологии на
СУ „Св. Климент Охридски“ (2013), „Уеб технологии в електронното хуманитарно образование
(Развиване на динамична електронна среда за Факултета по славянски филологии)“ (2010–2012),
„Електронно обучение в славистиката“ и др. към
Факултета по славянски филологии на СУ „Св.
Климент Охридски“. Опитен организатор е на
научни събития, сред които е и Международният
филологически форум за студенти и докторанти, в
чието второ издание са участвали над 200 души от
20 държави.
Д-р Васил Атанасов е главен асистент в катедра „Аналитична химия“ към Факултета по хи-
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мия и фармация. Завършил е химия в Софийския
университет през 2004 г. (бакалавър, направление
„Аналитична химия“), а през 2005 г. се дипломира
като магистър по „Медицинска химия“. Още като
студент проявява интерес към областта на токсикологичния анализ и токсините и започва работа в
Групата по биокоординационна и биоаналитична
химия към катедра „Аналитична химия“. Работата му по изследване на действието на токсина
от българска пепелянка става тема на дипломната
му работа в магистърска програма „Медицинска
химия“ и е обект на неговата дисертация, защитена през 2009 г. През същата година е избран за
асистент по биоаналитична хими във Факултета
по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, а от 2010 г. е главен асистент. Д-р Атанасов
активно участва в подготовката и реализирането
на обучението на специалността „Фармация“ в
Софийския университет, където поставя началото
на университетското обучение по аналитична (съдебна) токсикология. Преподавател е също така в
Медицинския университет – София и в Академията на МВР.
По време на редовната си докторантура, успоредно с воденето на упражнения по аналитична химия на студенти от Биологическия факултет,
той работи и в Токсикохимичната лаборатория на
Военномедицинска академия, където се специализира и в областта на клиничната токсикология
в спешната диагностика на остри отравяния. Развива активна експериментално-изследователска
работа в областта на военната токсикология. През
2012 г. се хабилитира като доцент по медицина

в Клиниката по спешна токсикология на ВМА,
с което поема ръководството на най-голямата в
страната специализирана лаборатория по аналитична (съдебна) токсикология.
Специализирал е в областта на биохимията
на токсините в Институт „Йожеф Стефан“, Любляна, Словения. Участвал е в множество кратки
профилирани курсове в други страни в областта
на приложението на хроматографския анализ в
биоаналитичните и медицинските изследвания
(Чехия, Полша, Унгария). През 2012 г. е преминал
интензивен курс за лабораторен анализ на бойни
отровни вещества, организиран от Организацията
за забрана на химическите оръжия (OPCW).
Научните интереси на д-р В. Атанасов са насочени в две основни направления – аналитична
(съдебна) токсикология и биохимична токсикология (токсини). Автор и съавтор е на повече от 55
научни публикации в областта на общата и аналитичната (съдебна) токсикология и токсините, с над
60 доклада и постери, голяма част от които са публикувани в авторитетни международни издания и
представени на специализирани научни форуми.
Д-р Атанасов е експерт в редица работни групи към различни ведомства. Вещо лице е по голям брой токсикологични експертизи. Член е на
редакционните колегии на Българското списание
за химия и Medical Data (Белград). Редовен член е
на Международната асоциация на съдебните токсиколози, Международното дружество по токсикология и заместник-председател на Българското
дружество по клинична токсикология.
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EЛЕКТРОНЕН ТЕРМИНОЛОГИЧЕН СПРАВОЧНИК*
Цветан Владимиров - студент,
Висше училище по телекомуникации и пощи
ВЪВЕДЕНИЕ
Речниците, справочниците и списъците са
неотменна част от човешкия живот и продължават да бъдат и до ден днешен. Класифицираната
и подредена информация подпомага лесното намиране, разбиране и тълкуване на определени
термини, явления и друг тип информация, която
може да бъде представена във вид на справочник.
Навлизането на технологиите в днешния начин на
живот обуславя появата на речници и справочници и в електронен вид. Инсталирани на смартфон,
на преносим компютър или на друго устройство,
човек може да ги носи със себе си навсякъде и при
нужда от него с няколко манипулации да получи
нужната инфромация. В допълнение, за студентите е много важно в процеса на образованието да са
наясно с определена терминология. За съжаление
до момента във Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) не съществува помагало
под формата на справочник, което да е попълнено
с помощта на преподавателите за предоставяне на
подредена и класифицирана информация, лесна
за разбиране и удобна за помагане на студентите. По-долу е описана една стъпка в тази посока
– създаване на електронен терминологичен справочник, базиран на Java.
1. Същност на разработеното приложение
Разработеното приложение е разделено на три
части – основна, потребителска и преподавателска. Основната е и стартова част. Тя представлява прозорец от тип Java Form (JFrame) [1, 2] с
лого на Висшето училище по телекомуникации и
пощи, което се показва в началото на приложението, тъй като то може да бъде запълнено със термини с различни направления. В нашия случай ще се
използва основно за технически термини, но може
да се използва и за исторически, медицински, химически, биологически и много други. В общи линии може да се каже, че това е един универсален
терминологичен справочник. На Фигура 1 е показано как изглежда тази част от приложението.

Фигура 1. Основен прозорец на терминологичния справочник
Освен логото, на този прозорец има две падащи
менюта (JMenu) [1], [2]. Първото, „File“ (Фигура
2) дава избор за една от двете следващи части –
потребителската и преподавателската.

Фигура 2. Падащо меню “File“, даващо
избор за двете следващи части от
приложението: „Търсене“ – потребителска,
„Добавяне“ – преподавателска
2. Потребителска част
Потребителската част е за студенти и други
ползватели; предназначена е за търсене на описания на въведени термини. Тя представлява прозорец Java Form (JFrame) с три текстови полета.
На Фигура 3 е показано точно как изглежда самата
форма. Първото поле е полето, в което се въвежда
терминът. Полето под него е полето на предмета,
за който се отнася този термин, което е въведено в
базата от данни, и последното, най-голямо поле, е
полето за описание. В него се изписва цялата информация, която е била предварително въведена
от някого в базата от данни. Има и бутон „Търсене“, който при натискане инициализира търсе-

* Разработката е отличена на Първата студентска научна сесия във ВУТП, 2016 г., регистрирана в Международния
телекомуникационен съюз. Научен ръководител: доц. д-р инж. Валери Гочев, катедра „Телекомуникации“, Факултет
по телекомуникации и мениджмънт, ВУТП.
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Фигура 3. Таблица с въведени данни
нето, докато не открие термин, съвпадащ с този,
който е написан в полето „Термин“. До тази форма
се стига, когато от падащото меню на „File“ се избере подменюто „Търсене“.
Има два възможни резултата от търсенето –
показване на цялата информация и показване на
грешка. На Фигура 4 е показано как изглежда таблицата с име „DICTIONARY“ с информацията в
базата данни, изведена с помощта на SQL командата „select * from „DICTIONARY“. В таблицата
има три примерни термина в колоната „TERM“,
както и техните примерни описание и предмет [3].
Описанията не са от най-точните, а са въведени
само и единствено за пояснение на идеята.
След като вече е ясно как са подредени данните в база от данни, е редно да се изведе и резултата от едно търсене, а начинът, по който работи,
ще бъде обяснен в следващите параграфи. При
въвеждане на един от трите термина, показани на
Фигура 4, в полето „Термин“ в прозореца на търсачката и натискане на бутона „Търсене“, този термин се търси в базата от данни и при намирането
му отпечатва всичките колони в подготвените за
това полета във формата. Преди да се натисне бутона „Търсене“, полетата за предмет и описание
са неактивни и в тях не може да се пише.
На Фигура 4 е показан резултатът от намирането на търсения термин. Полетата за предмет и
описание стават активни и в тях програмата изписва резултата от търсенето. Винаги обаче съ-

Фигура 4. Таблица с въведени данни
ществува вероятността, когато хора работят с това
приложение, да напишат грешно термина, който
искат да намерят или да го напишат на английски,
което за приложение, разработвано за български

език, не е нужно, или дори
да търсят термин, който за
съжаление не е въведен в
базата от данни. Съответно
търсачката няма да може да
намери подобен запис в базата от данни и няма да има с какво да запълни полетата при изпълнение на заявката. В този случай
се появява съобщение за грешка.
3. Преподавателска част
Най-комплексната част на приложението е
преподавателската. До тази част следва да имат
достъп само и единствено преподавателите посредством предоставена парола. На Фигура 5 е
показана формата за достъп. Хората, които имат
достъп до тази част от приложението, могат да
разглеждат един по един всички записи, въведени
до момента (Фигура 6). Също така могат да навигират през записите с предоставените за това
бутони. В преподавателската част има и вградена
търсачка за по-лесно намиране на определен запис и най-важното – те могат да създават записи,

Фигура 5. Форма за въвеждане на парола
да изтриват записи и да обновяват записи с нова
информация или поправка на грешна такава.
По-интересното и важното в „преподавателската“ част са не толкова полетата, а бутоните.
Съществува бутон „Търсене“, с който се активира
търсенето в базата данни. Съществуват и четири
навигационни бутона и пет бутона, с които се нанасят директни промени в записите в базата данни.
Обхождането на таблицата в базата данни е
описано по-долу. Понятието е въведено от SQL и
се нарича курсор. Това образно представлява един
пойнтер – стрелка, която чрез определени команди променя своето местоположение. В случая от
Фигура 6 при стартирането на базата данни всеки
път този курсор е на първа позиция в таблицата. В
случая това е id 1 или терминът „Волт“. Чрез натискането на бутоните във формата този курсор се
премества и неговата позиция извежда на екрана
даденото id и термин, и т.н. Успешното манипулиране на този курсор се води най-трудната част
в разработването на приложение, работещо с база
данни, тъй като трябва да се имплементира SQL
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команда в код на Java, както е в случая на този
проект.

Фигура 6. Форма от преподавателската част
Бутоните за навигация са четири на брой, като
всеки изписва точно каква функция изпълнява. С
бутоните „Следващо“ и „Предишно“ се изреждат
описанията на термините едно по едно, както са
въведени по идентификационен номер в таблицата. Тук курсорът премества позицията си напред
или назад. С бутоните „Първо“ и „Последно“ пък
се извежда на екрана първото описание в таблицата и съответно последното въведено описание.
Тук се указва на курсора да се върне на първа
позиция или да отиде на последна. Когато се об-

хождат записите с бутоните „Предишно“ и „Следващо“ обаче е възможно ползвателят да достигне
до последния запис или да иска да се
върне преди първия, което на практика е
невъзможно – в такъв случай се показва
съобщение за грешка.
Бутоните за манипулация на записи
в базата данни са пет, всеки от които извършва определена манипулация на записите, създава нови или изтрива стари.
Заключение
Осъществяването на връзката чрез
език за програмиране (Java) с базата от
данни е отличителна черта на представения проект. Работещото приложение
предлага възможност за намиране на
термини в базата от данни и запълването на самата база данни от преподавателите от висше училище. С изписването
на един термин в търсачката е възможно студент да получи необходимата информация, при това – предоставена от
собствените му преподаватели, както те
изискват тя да бъде представяна и използвана, включително на изпитни процедури. Разработката определено коже
да бъде развита и за цели на Библиотечно-издателския и информационен център на Висшето училище по телекомуникации и
пощи.
Литература
1. Наков, Св. и колектив. Въведение в
програмирането с Java. София, 2011. Изд.
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ELECTRONIC TERM DICTIONARY
Тsvetan Vladimirov

Abstract
The article presents a dictionary, delivered by the author. It is aimed to present technical information to the students
of the University of telecommunications and posts in a fast and easy to find way. The dictionary is a working
software, containing two parts – user and teachers parts. The users part allows the students to search for the needed
information and extracting it form a database and the teachers part helps the teachers with the importing and
organizing of the terms and their descriptions in the database. With the ready application the student can find suitable
proposed information from their teachers about sertain terms. This certainly would help the proper acquiring of the
information and would increase the degree of understanding of the material by the students. For the development
is used Java programming and management of databases. The reason for this choice is the presence of numerous
technical specifications related with the elements of the project, and the support provided by the Java community.
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ПОЛКОВНИК ПЕТЪР ДЪРВИНГОВ КАТО УЧЕН И
ОФИЦЕР

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева,
НА – БАН

„Ако нашите прапрадеди и прадеди бяха ни завещали освен името си и повече описания,
повече писани истории, повече документи, повече паметници – поне по-главните събития, които
бяха преживели – може да се вярва, че нашият народ днес щеше да познава по-добре както историкогеографската природа на родината, така и законите, които по една или друга причина неотразимо
определят или насочват нейното историческо развитие“ [1].
За българските военни историци името Петър
Дървингов не се нуждае от предисловие. За останалата част от обществото днес това име е малко
познато и без съмнение е по-неизвестно, отколкото преди столетие. Днес учени от страната отново
започват да проучват живота и творчеството на
Дървингов. Дано това е началото!
Кой е полковник Петър Георгиев Дървингов?
Талантлив военен деец, теоретик с принос във
военната наука и изкуство не само от национален,
но и от международен характер. Военен писател,
публицист, член на Българската академия на науките за трудове с подчертана военна тематика,
които не са загубили значението си и днес. В новата политическа история на България Петър Дървингов заема определено място като „родолюбив
българин, честен и благодетелен гражданин, храбър офицер, неуморен общественик и виден представител на българската военна мисъл“ [2, Дело
на фонд 73к. Из доклада на проф. Петър Миятев
за оценка и откупуване архива на П. Дървингов].
Животът му е една школа, своеобразен модел на
социално поведение, продиктуван от епохата, в
която израства. Краят на XIX и началото на XX в.
е време, в което България се утвърждава на европейската и световната сцена. В този съдбовен период протича жизненият, военен и творчески път
на полковник Дървингов.
Фактите и обстоятелствата около неговото
детство, военна и обществена кариера в общи линии са известни на аудиторията. В този смисъл
можем да предположим, че за него е трудно да се
каже нещо ново. Нашата конкретна задача в случая е да разширим и обогатим знанията за жизнения път и творчеството на този български офицер,
ползвайки изключително богатия му личен архив
в годината, когато отбелязваме 140 години от неговото рождение. Българската историография все
още е в дълг на това име. Излезли са от печат само
няколко книги, съпроводени с кратки биографии
на Дървингов [3, 4, 5]. В последните години по по-

вод на негови юбилеи са публикувани и отделни
статии в периодичния печат.
Петър Дървингов е роден на 25 май 1875 г.
в град Кукуш, Македония в занаятчийско семейство. В Кукуш и региона са родени и Гоце Делчев,
Христо Македонски, инж. Христо Станишев, д-р
Константин Станишев, проф. Александър Станишев, Христо Смирненски и мн. др. Основното
си образование (III клас) Дървингов завършва в
родния си град. През 1889 г., въпреки нежеланието си, е изпратен от своята майка да учи в прочутата Солунска българска гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Малко известен факт е, че почти
веднага той бяга от Солун с оправданието, че не
е получил стипендия. В своите спомени „Моето
време“ той разказва за обучението си там: „Четвърти клас завърших едва-едва. И на изпитите...
аз трябваше да се черва отстрани и да държа изпит по всички предмети. Това беше съвсем известен резултат, защото през тая година аз нищо
не четох друго освен география и не работих освен рисувание. Пети клас следвах с много по-добри успехи. Тогава у мен назря идеята да отида
във Военното училище и стана офицер. Тая идея
беше и на моите съграждани ученици Г[оце] Делчев и Г[ьорче] Петров“ [2, a.e. 31]. Желанието на
Дървингов да продължи образованието си налага
здраво да залегне над учебниците. Оттук нататък
до края на своя живот той винаги ще бъде първенец във всяко начинание, във всяко обучение, във
всичко, което прави.
През 1892 г. Петър Дървингов постъпва във
Военното училище в София, където се събира със
старите си другари от Солунската гимназия Борис
Сарафов, Димитър Атанасов, Гоце Делчев и др.
Тук среща и Борис Дрангов, и Христо Саракинов,
станали по-късно известни имена в македоно-одринската въоръжена борба. В София със своите
приятели образува и участва в юнкерски кръжок,
поставил основата на военните македоно-одрински братства. Тяхната мечта е да завършат и като
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военни специалисти да се включат в освободителната война на българското население от Македония.
На 1 януари 1896 г. Дървингов се дипломира
трети по успех във Военното училище като подпоручик. Сам избира своето назначение в гарнизона
в гр. Шумен, защото „гарнизонът на тоя град е
голям, че има много офицери, че и библиотека,
и клуб, че околността на града като стара крепост е много поучителна за един, който иска да
изучава здраво военното дело“ [2, a.e. 31].
По това време Петър Дървингов полага усилия за езиковата си подготовка. За кратък период,
година и половина, усвоява френски език, започва
да изучава и литературния турски език. Две години по-късно е на служба в гр. Добрич заедно
с поручик Йордан Венедиков, по-късно известен
наш учен и изтъкнат военен историк. Общуването
между двамата млади офицери, дългите разговори
и спорове по различни теми водят до преиздаването на няколко брошури за възрастни – „Буквар“,
„Читанка“ и „Нравоучения“, които след отпечатването им (1895 –1899) и изпращането им в Македония играят значителна роля за опазване на българското национално самосъзнание там.
През лятото на 1899 г. Петър Дървингов заминава с полка си за кратко на служба в Орхание (дн.
Ботевград). В спомените си той пише: „Есента
полкът се върна в Добрич, но аз.... взех отпуск и
останах... за да събирам оръжие и материали за
комитета. Председател на комитета беше Борис Сарафов. Събрах 150 пушки, главно мартини, няколко хиляди патрони, всички останали от
турците от Руско-турската война,няколко хиляди лева и ... др.... Ние ходехме по селата, държахме речи, правихме събрания и издигахме високо
знамето на Македония“ [2, a.e. 31, c. 22-23].
Активното включване на младия офицер в
революционната дейност обръща внимание на Б.
Сарафов и по лично негово настояване П. Дървингов е преместен на служба в Първи конен полк в
София. Тук той отново среща старите си приятели
и се потапя изцяло в подготвяното в Македония
въстание в очакване на момента, когато с оръжие
в ръка ще бъде постигната нейната свобода. 1900
година е година на кипеж, много радости и много горчивина в неговия живот. Чувствителният
младеж посреща с мъка враждите и междуличностните конфликти в македоно-одринското революционно движение. Всичко това го изтощава
и Дървингов пише: „... аз сметнах, че ще е една
почивка за мене, ако се отдалеча от София и затова сам пожелах да бъда преведен в Трети конен
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полк... “ [2, a.e. 31, c. 30-31]. Изпратен в ескадрон
в Харманли, в спокойна среда, той се отдава изцяло на военната служба, работи по използването на
нови способи в бойната подготовка. Продължава
изучаването на езици –учи немски, занимава се активно с публицистика. В списание „Воин“ от него
излизат серия статии по кавалерийското дело, по
македонското дело, биографични бележки за някои от войводите и дейците на македонската организация, посветени на различни граждански и
военни проблеми. Тук той написва и първото си
по-значително произведение „От Пловдив и София към Цариград и Скопие. Паралел на военните
действия“. Макар и без оригинален научен принос, трудът на поручик Дървингов е посрещнат с
интерес. В него авторът определя македонските
българи като „плът от българската плът и дух,
готови да се борят и днес, и утре за своята свобода...“ [3, c. 12]. Неговите разсъждения за демократизма на българите водят до естествения извод, че
ние имаме и една от най-демократичните армии.
Биографичните моменти в книгата са от участието
му в Горноджумайското въстание (1902), защото
Харманлийският период от службата му не означава, че Дървингов се откъсва напълно от революционната борба. Той често пътува до София и се
осведомява лично за хода на събитията. При него
има пълно единство между думи и дела. Затова
в края на 1902 г., убеден, че ще бъде полезен със
своите знания и умения на военен, той решава да
напусне армията и се поставя в разпореждане на
Вътрешната македоно-одринска организация.
Обобщен израз на военната кариера на Дървингов до този момент намираме в негова животописна бележка: „Подпоручик от 1 януари 1896
и поручик от 1 януари 1900 г., той служи в конницата в Шумен, Добрич, София и Харманли до 22
август 1902 г., на която дата напуска армията
и се посветява на македонското освободително
движение до 6 априлий 1904 г.“ [2, a.e. 73, л. 1;
а.е.2118, л. 1-5].
Освободен от задълженията си на офицер от
армията, Дървингов се отдава изцяло на подготовката за освобождение на българското население в
Македония. Неговото участие в Илинденско-Преображенското въстание начело на Беласичкия отряд е подробно и добре описано в книгата „Пирин и борбата в неговите недра“, възложена му и
отпечатана от Военното министерство. Ето защо
ние няма да се спираме на военно-революционната дейност на Дървингов през този важен етап от
живота му. Държим да отбележим обаче, че в това
въстание вземат участие 47 офицери от армията
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на Княжество България, сред които генерал Иван
Цончев, полковник Анастас Янков, подполковник
Стефан Николов и 44 младши офицери, всички в
ръководните структури на въстанието и управлението на бойните действия [5, c. 205]. За себе си
Дървингов извлича поука, че не бива да изоставя
военната си кариера, защото на България е необходима силна армия.
Деветнадесет месеца след подадената оставка
той решава и своята лична дилема – дали да прави кариера от македонското дело или да се върне
в армията. Избира второто, като отново постъпва
на военна служба в Пловдив и започва да се готви
за конкурс за обучение във Военната академия в
Торино.
Малко известен е още един факт от живота на
Петър Дървингов. След отлично издържаните изпити и великолепния атестат от военното училище, с многобройните си публикации, с владеенето
на чужди езици, Дървингов е класиран изненадващо седми и това го огорчава крайно – „в мен говореха благородни чувства и благороден гняв... Това
огорчение няма да забравя никога“ [2, a.e. 31].
Напрегнал всички сили, той решава да постигне
своето удовлетворение в последвалите години на
учение.
В края на лятото на 1905 г. Дървингов вече
пътува за Торино, Италия. Бързо усвоява италиански език, заминава за няколко месеца и в Мюнхен,
където продължава да изучава немски. Впечатлен
от музеите, западната култура и военната подготовка в Европа, той изпраща поредици статии за в.
„Вечерна поща“. Всички посетени от него места и
градове в тези години – Италия, Германия, Париж,
Виена, Будапеща, оставят своя отпечатък върху
младия офицер.
Завършил блестящо Военната академия в Торино, капитан Петър Дървингов се завръща в България през 1910 г. По морални съображение той
отказва назначение в Генералния щаб и приема
служба като командир на ескадрон в Осми конен
полк в Добрич [2, a.e. 17, л. 1; а.е.73, л. 1 – гръб].
На 18 май 1911 г. на Дървингов е присвоено званието „майор“ и със същата заповед е зачислен
към офицерите на Генералния щаб. Лично генерал
Иван Фичев, като Началник ГЩ, настоява да дойде София, за да го подготви и изпрати за военно
аташе в Цариград – идея, която не блазни Дървингов. „И така, животът в София за мен бе арена
на нови усилия. През годините 1911 и 1912 аз не
видях почивка“ – тези думи на майор Дървингов
обобщават живота му в навечерието на Балканската война. Доброто владеене на чужди езици е използвано от военното ръководство да събира све-

дения и издава „Седмичен бюлетин за изучаване
на Турция и нейната армия“; не престават и контактите му с македоно-одринците, които също
чакат с нетърпение войната за освобождение на
останалите под робство българи. Заедно с подполковник Александър Протогеров инициира създаването на тайна офицерска организация със същата
цел. Въпреки изключителната си заетост като военен, само за един месец Дървингов написва своя
труд „Социологически етюд на българската действителност. Военна България“, а малко по-късно и
„Как се решават тактически задачи“. Както сам заключава десет години по-късно в своите спомени:
„тая година, вижда се ясно, мина в много писане
и много труд“ [2, a.e.31, c. 73].
От обявяване на общата мобилизация в България на 17 септември 1912 г. до 17 юни 1913 г.
Дървингов описва всичко, което вижда и в което
участва лично и, разбира се, дава своето мнение
за събитията ден по ден. Става въпрос за релациите на опълчението под формата на един документиран разказ. Своите бележки публикува на 660
страници скоро след това през 1919 г. в том 1 на
„История на Македоно-Одринското опълчение“.
Този труд е един паметник на усилията на македонците за свободата. Още от началото на войната Дървингов прави постъпки да бъде изпратен
на фронта. По предложение на подполковник Ал.
Протогеров той е назначен за началник на щаба
на формиращото се Македоно-Одринско опълчение и партизанските отряди [2, а.е.73, л. 1 – гръб].
„И той се заема с цялата си енергия, знания и
опит да организира този изключителен исторически „феномен“, при който българското население от Македония и Тракия напуска бащин дом и
родна стряха, минава нелегално границата, идва
в България и моли само за едно – да му се даде
възможност да се включи в състава на българската армия, за да се сражава за свободата на
родината“ [3, c. 17]. През цялата Балканска война
Македоно-Одринското опълчение е една солидна
армейска сила, която подпомага бойните действия
на българската армия.
За участието на Дървингов в Междусъюзническата война подробно е разказано от самия него
в том 2 на историята на опълчението. „И тук в делата на опълчението няма нищо, от което да се
червим“ [2, a.e. 31, c. 77]. Огорчението от тежкото поражение той излива в емоционален разказ
в своите спомени, обяснявайки бездарната политика на правителството, довело България до първата национална катастрофа. Интересен е фактът,
че след края на войната Дървингов отново отказва да замине аташе в Цариград с мотив, че иска
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да довърши и отпечата своята книга, което смята за свой дълг. Затова моли да бъде назначен на
по-спокойна работа, колкото да получава заплата,
докато работи върху записките си.
В периода между Балканските войни и влизането на България в Първата световна война
Дървингов заема различни длъжности: адютант в
Щаба на Първа инспекционна област при генерал
Кутинчев и командир на дружина в Шести пехотен
Търновски полк. В Търново разработва релефен
план за обучение на подофицери и офицери. Написва и издава книжката „Войникът в боя“, отпечатана в хиляди екземпляри и разпратена в цялата
войска.
От 5 януари 1915 г. майор П. Дървингов е командирован към Щаба на армията и е натоварен
да състави и разработи план за организиране на
една кадрова дивизия от служилите в опълчението
доброволци и от бежанци, нечислящи се по запаса
на армията. На 18 май същата година е повишен
в чин „подполковник“. След като завършва мобилизационния план на кадровата дивизия, която
получава името 11-а пехотна Македонска дивизия,
Дървингов е назначен на 2 юни 1915 г. за началник
на Информационно-цензурната секция при Щаба
на армията със задача да събира сведения за военното изкуство и подготовка на чуждите армии.
От 1 септември 1915 г. той е началник на Щаба
на новосформираната дивизия и остава на тази
длъжност до 27 май 1916 г.
За своята работа по мобилизацията и организирането на дивизията Дървингов изпитва чувство
на гордост за изпълнен дълг – „мога само да бъда
доволен от себе си както в идейно отношение,
така и в морално“ [2, a.e. 31, c. 77]. Тези думи се
доказват от действията му до май 1916 г. – заедно
с началника на дивизията той винаги е на поста си
в решителните моменти при Криволак, Бистренци, Градец и Козлудере.
Най-пълно командирските качества на подполковник П. Дървингов се изявяват, когато той е
назначен за командир на 1-и пехотен полк от 11-а
пехотна Македонска дивизия. След завършване на
военните действия, в които участва до май 1916
г., Дървингов използва своите бележки от събитията и описва релациите и мислите си в книгата
„Действията на 11-а пехотна Македонска дивизия
от Криволак до Богданци“. Още преди да поеме
полка, той има пълна идея за нуждите на формированието, план за работа и прави разпореждания
по организацията и функционирането на службите. Грижи се както за прехраната, така и за културната дейност в полка. Счита войниците за равни и
се отнася към тях с внимание и грижа. В същото
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време изисква „стройност и дисциплина“. „Трудна е функцията на командира на полк. Той трябва
да бъде в полка истински командир баща еднакво
благ, еднакво строг, еднакво справедлив, неуморим в труда да създаде полк – сила непобедима,
а не полк – безсилен... Полкът не е мой, а наш –
тази е формулата в моето командване...“ [2, a.e.
31, c. 77].
До края на Първата световна война подполковник Петър Дървингов е началник на щаба на
Моравската военно-инспекционна област. До
този момент в Моравско работи Ал. Протогеров,
но препоръчва на военното командване на негово
място да замине Дървингов, който не е съгласен,
защото работата в тила не го привлича. Дисциплиниран офицер, той все пак приема мисията и
започва коренно преустройство на тази област във
„военно, интендантско, културно и всяко друго
отношение“ [2, a.e. 73, л. 2]. Организира и започва да издава вестник „Моравски глас“, като написва програмната му статия. Изготвя и печата редица инструкции за разузнаването, за борба с четите
и бандите, за тактиката на контрачетите и много
други. На 15 август 1917 г. Дървингов получава
поредния си и последен военен чин полковник.
Ние няма да се спираме в това изложение на подробности от този период. Тези събития ще бъдат
разгледани в доклада на колегата доц. д-р Велин
Аргатски.
След изтеглянето на войските от Моравската
област за Дървингов следват няколко други назначения и дълъг престой в болница. Ще споменем
само, че полковник П. Дървингов, издирван от Съюзническата контролна комисия, се укрива и под
името Камен Георгиев остава да живее в Смолян.
По същото време той подава рапорт и на 30 декември 1919 г. е уволнен от армията на 37-годишна
възраст.
Дървингов е огорчен и разочарован. България е разгромена, а Македония отново остава извън нейните предели. Вместо с победа участието
на България в Първата световна война завършва
с нова национална катастрофа. Целият си живот
до този момент той е отдал за освобождението на
Македония и Одринско, но неговата мечта рухва.
„Самият той вместо да получи награди и почести за проявения героизъм и командирско майсторство, е принуден да се укрива и да живее в
нелегалност в свободната си родина“ [3, c. 24].
След Деветоюнския преврат от 1923 г. Петър
Дървингов се завръща в София, където остава
да живее при своя брат Атанас до смъртта си – 8
март 1953 г. Отдава се само на писателска и обществено-политическа дейност. Той е дългогодишен
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почетен председател на Дружеството на Македоно-Одринските опълченци и кандидат за народен
представител. Член е на франкмасонската ложа.
В продължение на 30 години Петър Дървингов е написал редица монографии, студии, статии, отзиви за книги и други, засягащи въпроси
от военен, историко-политически и граждански
характер. Неговото творчество е „... много разнообразно по тематика, многопосочно и актуално
не само за времето си, но с някои оценки, становища и позиции и днес“ [3, c. 32]. През 1932 г.
действителният член на БАН генерал Христофор
Хесапчиев прави предложение за избор на военно
лице като член на философско-обществения клон
на Академията. В своя доклад той дава задълбочена оценка на книжовната дейност на П. Дървингов: „... Между малцината с природни заложби
и широка просвета наши военни писатели П. Дървингов трябва да се постави в първата редица.
Той е един от най-изтъкнатите носители на трезвата и здрава военна мисъл. Неговото книжовно
творчество носи знака на голямо разнообразие и
плодовитост...
... Творчеството му постепенно се е засилвало и по дълбочина, и по качество, и по количество,
за да достигне през последните години до редица
много оригинални по замисъл сериозни изследвания по далечното и близко минало на нашия народ...
... При това би трябвало да се отбележи, че
в последните си книжовни трудове г. Дървингов
внася в нашата военна книжнина нов научен похват – психологически анализ и философски полет на мисълта...“ [6, c. 39].
С това представяне на богатото книжовно
творчество на Дървингов той е избран за дописен
член на БАН през същата година [7, оп. 2, а.е. 749,
л. 69].
След смъртта на П. Дървингов през 1953 г. неговият личен архив се съхранява от племенницата
му Соня Дървингова, която го предлага за откупуване през 1955 г. на Архивния институт при БАН.

За целта тя изготвя подробен опис и след доклад
на академик Иван Снегарьов и професор Петър
Миятев документите са откупени и постъпват в
академичния архив за постоянно съхранение през
април 1956 г. Висока и компетентна оценка за
състава и съдържанието на архивните документи
дават рецензентите полковник доцент Марин Михов и Иван Стойчев.
Може би прави впечатление, че в нашето
изложение текстът е наситен с дати и цитати от
многобройните научни и популярни трудове на
Петър Дървингов в областта на военната история
и изкуство. Това е така, защото усилията ни са насочени към най-пълно използване на солидната
база от източници, която ни предоставя неговия
личен архив. Животописните бележки, записките
и спомените са достатъчно надеждни и ценни, що
се отнася до факти, свързани с биографията му. С
разказа за жизнения и творчески път на полковник
Петър Дървингов очакваме да възродим името на
този достоен българин като един типичен представител на революционната епоха от края на XIX
и началото на XX в. Да погледнем с други очи на
българските офицери, отдали сили, енергия, знания и опит за България и оставили ярка следа в
нашата история като преки участници в нея.
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COLONEL PETER DARVINGOV – SCIENTIST AND OFFICER
Gabriela Vaptzarova, Darina Ilieva

Abstract
Who is Colonel Petar Georgiev Darvingov? Talented military figure, theoretician of military science and art,
мilitary writer, publicist, member of the Bulgarian Academy of Sciences.
Our specific task is to expand and enrich the knowledge of life and creativity of this Bulgarian officer, using
his rich personal archive.
With the story of the life and work of Colonel Petar Darvingov we expect to revive the name of this
worthy Bulgarian – a typical representative of the revolutionary era of the late 19th and early 20th century.
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ЧЛ.-КОР. ВАСИЛ НИКОЛОВ НА 65 ГОДИНИ: УЧЕНИЯТ,
КОЙТО ВДЪХВА НОВ ЖИВОТ НА ДРЕВНОСТТА

Доц. д-р Крум Бъчваров,
Национален археологически институт с музей при БАН

На 31 декември 2016 г. чл.-кор. проф. Васил
Николов навърши 65 години – и този отпразнуван
с многолюдно тържество факт като че ли изненада повечето му колеги и приятели, защото, както пише световноизвестният турски праисторик
проф. Мехмет Йоздоган в посвещението на статията си в негова чест, „моят стар приятел е вечно
млад“.
Васил Атанасов Николов е роден в Бяла Слатина и извървява удивително богат и продуктивен
път, особено като се има предвид „политически
некоректният“ му в годините на „социалистическото строителство“ семеен произход – както и
фактът, че е успял да не се обвърже (всъщност
и до днес) с политически и силови структури на
тогавашната власт. Завършва средното си образование в Горна Оряховица и още тогава знае, че
ще се занимава с проучване на миналото, за което
особена роля изиграва общуването му с неговия
дядо, дългогодишния учител Илия Гешов. Приет
е в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и след редовната си военна служба завършва
история с профил „Археология“ през 1976 г. Още
като студент проявява способности на изследовател, ръководи теренни експедиции, има научни
публикации. После остава седем години без работа, но пък ползотворно използва това време, за
да защити през 1982 г. дисертация на тема „Орнаментация на рисуваната раннонеолитна керамика
от българските земи“ (кандидат на историческите
науки). През 1984 г. постъпва в Секцията за праистория в Националния археологически институт
с музей при БАН и досега работи там, последователно изкачвайки стъпалата на научната кариера
и заемайки различни ръководни постове: ръководител на Секцията за праистория (1989 – 1999),
заместник-директор (1999 – 2003), директор (2003
–2007) и председател на Научния съвет (2003
–2015). През 1991 г. по съвместителство е директор на Дирекция „Музеи и художествени галерии“
в Министерството на културата. През 1998 г. защитава втори докторат, „Проучвания върху неолитната керамика в Тракия. Керамичните комплекси Караново II – III, III и III – IV в контекста на
Северозападна Анатолия и Югоизточна Европа“
(доктор на историческите науки), и през 1999 г. е
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избран за професор. От 2013 г. е член-кореспондент и член на Управителния съвет на Българската академия на науките, а в началото на 2017 г.
е избран за неин заместник-председател. И през
цялото това време проф. Николов преподава праисторическа археология във всички основни университети в България и чете многобройни лекции
в чужбина, ръководи национални и международни
изследователски проекти, редактира списания и
сборници, организира национални и международни конференции и изложби, дори за кратко е водещ на седмично телевизионно предаване, посветено на българското археологическо наследство.
Получавал е множество стипендии и отличия,
най-важни от които са стипендиите от фондация
„Александър фон Хумболт“, Бон (за пръв път през
1991 – 1993 г. в Университета на Саарланд, Саарбрюкен, Германия) и Ордена за заслуги на лента
от правителството на Федерална Република Германия (2008).
Свидетелство за международната му известност е сборникът в чест на неговия юбилей, излязъл тъкмо навреме за рождения му ден в края на
2016 г. в издателство „Д-р Рудолф Хабелт“, Бон,
Германия, с който 80 учени от 16 държави изразяват почитта си към учения и човека Васил Николов: „Southeast Europe and Anatolia in prehistory:
essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary“.
Проф. Николов е организатор и ръководител
на завиден брой теренни проучвания на праисторически паметници. Сферата на научните му интереси обхваща новокаменната, каменно-медната
и ранната бронзова епоха (VІ – ІІІ хил. пр. Хр.) в
Югоизточна Европа и Северозападна Мала Азия.
Той е автор на 11 самостоятелни и колективни монографии и на над 220 статии и студии в български
и чужди научни издания с научни приноси в различни аспекти на изследването на късната праистория: произход на неолитната култура на Източните и Централните Балкани, неолитна керамика,
праисторическа архитектура, специализирани
производства и комплексно общество през халколита, религиозно-митологична система на древните земеделци, праисторически ямни комплекси,
първи каменни праисторически крепости в Евро-
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па и т.н. Увлекателният начин, по който разкрива древността пред студенти-първокурсници или
утвърдени учени, пред обикновена публика или
гостуващи държавни ръководители, му е спечелил
многобройни почитатели и приятели. Най-новите
му мащабни проекти, археологическите разкопки на раннонеолитното селище Слатина-София
(където през 2016 г. екипът му се натъкна на изненадващо големи къщи от самото начало на VI
хил. пр. Хр.) и праисторическият солодобивен
център Провадия-Солницата (където през последното десетилетие той проучва поразително добре
запазена, импозантна каменна крепост и солодобивни съоръжения от V хил. пр. Хр.), не престават да вълнуват въображението както на широката

публика, така и на археологическата колегия, с
изумителни открития, които драстично променят
представите ни за късната праистория и оказват
силно влияние върху съвременното археологическо познание и интерпретация.
Днес младежкият откривателски дух на Васил
Николов има зад себе си десетилетия натрупана
мъдрост и тази рядко срещана великолепна комбинация се проявява във всичките му начинания
на изследовател и администратор на науката. Изразявайки още веднъж своето уважение към многобройните му приноси за праисторическата археология на Югоизточна Европа, поднасям своите
поздравления за 65-ия му рожден ден и му желая
дълги години отлично здраве и удовлетворение от
възкресяването на древността.

ИКОНОМИСТЪТ ПРОФ. Д.ИК.Н. РОСИЦА ЧОБАНОВА –
ЮБИЛЯР
На 2.12.2016 г. Росица Чобанова навърши
60 години. Юбилеят й е повод не само за нея,
но и за всички нас, нейните колеги, студенти,
приятели, да хвърлим поглед назад през годините и десетилетията, да огледаме постигнатото
и в бързея на времето да маркираме жалоните
по дългия ѝ труден, но богат и съдържателен на
постижения, път в науката.
Висшето си образование завършва през
1978 г. в УНСС (тогава ВИИ „К. Маркс“). Следват докторантските години в голямата школа
– Московския държавен университет „М. В.
Ломоносов“. От 1979 до 1983 г. разработва и
защитава дисертация по проблемите на ефективността на участието на националната икономика в международното разделение на труда. С
диплома на „Кандидат на икономическите науки“ (сега „Доктор по икономика“) се завръща в
България и след конкурс започва работа в УНСС
като асистент в катедрата по Политическа икономия.
От 1.1.1984 г. започва научната ѝ кариера
в Икономическия институт (понастоящем Институт за икономически изследвания) на БАН.
И вече повече от 30 години работи в този институт, преминавайки през всички нива на научната йерархия – научен сътрудник (1984–1998),
старши научен сътрудник II степен (1998) и I
степен (2009) в научното направление „Народно стопанство“. Междувременно се хабилитира
през 2000 г. като „доцент“ по направление „Икономика и управление (по отрасли)“. През 2008 г.

защитава дисертация на тема: „Иновативност
на националната икономика“, за което получава
научната степен „доктор на икономическите науки“.
Изследванията на проф. д.ик.н. Росица Чобанова са в областта на иновативността на националното стопанство, икономиката на знанието, формирането на иновационна стратегия
и политика на микро- и макро равнище. Значителен е опитът ѝ в ръководството на национални
и европейски проекти в това направление. Научната ѝ продукция е впечатляваща по количество
и по качество. Тя има издадени 24 монографии,
от които 5 самостоятелни. Повечето са публикувани на английски език, а 3 са издадени от ЕС.
Научните ѝ статии са повече от 120, публикувани в над 15 страни – Австрия, Великобритания,
Германия, Китай, Нидерландия, Полша, Русия,
Унгария, Чешката република и др., както и в
авторски разработки, публикувани от Европейската комисия. Представила е редица пленарни
доклади на значими национални и международни конференции. Броят на цитатите на нейните
трудове е повече от 250.
Резултатите от изследванията на проф. Росица Чобанова намират приложение в участието ѝ в комисии и съвети в редица институции,
като напр. национален експерт по научна и иновационна политика при Съвместен европейски
изследователски център към Европейската комисия, МС на РБългария и много други; в лекционните ѝ курсове; в работата ѝ като състави-
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тел на словник, ръководител, автор и редактор
на отдел „Икономическо развитие, технологични промени и икономически растеж“ в новата
Икономическа енциклопедия (издадена от Икономическия институт при БАН през 2005 г. заедно с издателство „Наука и изкуство“) и енциклопедия „България А–Я“.
Богат е педагогическият над 30-годишен
опит на проф. Чобанова. Многобройни са лекциите, изнесени от нея в български и чуждестранни университети в Европа и САЩ. Работи
активно и с любов със студентите и докторантите – най-трудната, но и най-благодарната аудитория. Води от много години курс по „Методология на научните изследвания“ към
Докторантското училище при БАН, а от 2015 г.
е ръководител на Есенната школа по методика на научните изследвания на ИИИ при БАН и
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново. Ръководител е на 5 докторанти, 3-ма от
които са защитили дисертационните си трудове.
Повече от 70 са дипломантите, на които е била
ръководител.

Административно-управленският опит на
проф. Чобанова в научната сфера включва дейността ѝ като научен секретар, отговарящ за социално-икономическите науки и член на УС на
БАН; член на Академичен съвет на БАН, член
на Научен съвет на ИИИ при БАН и др. Председател е на Научен съвет на Висшето училище
по телекомуникации и пощи (ВУТП), била е два
мандата председател на комисия „Икономика
и екология“ на Хелзингски граждански парламент (Helsinki Citizens Assembly), със седалище
в Прага. Понастоящем е зам.-ректор по научни
изследвания и международно сътрудничество
на ВУТП, София.
Проф. Чобанова участва активно в дейността на СУБ, на който е член от 1989 г. Била е главен секретар и председател на Творческия фонд
на Съюза 1999–2001 г. От 2001 г. е председател
на секция „Икономически науки“ към СУБ.
Да пожелаем на проф. д.ик.н. Росица Чобанова здраве и нови творчески успехи на научното и преподавателското поприще!
Секция „Икономически науки“ към СУБ

СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“ КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН

ПОКАНА
10-ТИ ЮБИЛЕЕН „СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2017“
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
(27– 28 април 2017 г., ИБЕИ – БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2, София)
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
• ЕКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
• ДРУГИ КОРЕСПОНДИРАЩИ НАПРАВЛЕНИЯ
Официалната покана на Организационния комитет, регистрационен талон за участие и
подробна информация за семинара можете да намерите на: http://www.iber.bas.bg
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IN MEMORIAM

ПРОФ. Д.Б.Н. НАУМ АСЕНОВ ЯКИМОВ
(21 ОКТОМВРИ 1943 – 18 ДЕКЕМВРИ 2016)
Академичната общност изгуби проф. д.б.н. Наум Якимов – един изключителен учен с международна известност, любим преподавател на поколения студенти, рядък ерудит, обаятелна личност,
човек с голяма обществена активност и силно развито чувство за гражданска отговорност, пристрастен към проблемите на науката.
Проф. Наум Якимов е роден в София. Носи името на дядо си – родения в Охрид виден български публицист и общественик Наум Якимов (1870–1957). Завършва физика – производствен профил, специалност „Радиофизика и електроника“ във Физическия факултет на СУ „Свети Климент
Охридски“. През 1968 г. започва работа в лабораторията „Механизми на възприятието“ в Института по физиология (ИФ) на БАН. Успешно защитава кандидатска дисертация в Ленинград и става
ст.н.с. ІІ степен (доцент), а през 1988 г. след защитена дисертация за „доктор на науките“ е избран
и за ст.н.с. І ст. (професор). В периода 1989–1993 г. е ръководител на проблемна група „Механизми
на възприятието“ към секция „Преработка на зрителна информация“ в ИФ. Минава последователно през всички стъпала в служебната йерархия, като всяко изкачване в кариерата му е резултат от
признание на неговите постижения и качества.
Като учен Наум Якимов винаги се е отличавал с оригинално мислене и още в началото на
научната си кариера започва да разработва своя оригинална тематика. Първите резултати от съвместните му научните изследвания с покойния проф. Леон Митрани и сегашния проф. Стефан
Матеев са публикувани в чужбина още през 1970 г. и в следващите години са цитирани над 200
пъти. Основната му изследователска дейност е в областта на физиологията на зрението, психофизиката и психологията на зрителното възприятие. Проф. Якимов изследва принципите на кодиране
и на преработка на зрителната информация у човека. Той е един от първите преподаватели по когнитивна наука у нас. Освен това има приноси в областта на научната политика и международното
научно сътрудничество. Автор и съавтор е на повече от 90 научни публикации, за които са открити
над 400 цитирания. Съавтор е на три изобретения и една рационализация. Бил е ръководител на
докторанти. Книгата му „Мозъкът“, издадена през 1984 г., се ползва и като учебник. Ръководил е
редица национални и международни научноизследователски проекти. От 1999 г. е член на редколегията на сп. „Acta Neurobiologiae Experimentalis“, а от 1992 до 2005 г. е главен редактор на сп. „Acta
Physiologica et Pharmacologica Bulgarica“.
Автор и съавтор е на голям брой научно-популярни статии и сценарии за научно-популярни
филми, като участва и при създаването на много от тях.
Научно-организационната му дейност е тясно свързана с Българската академия на науките,
където от 1992 до 2007 г. e главен научен секретар, а през периода 2006–2007 г. и зам.-председател.
Беше активна обществена личност с принос към демократизирането на академичните дейности в
БАН и на цялата научна общност у нас. Беше активен участник в Центъра за академични изследвания в София, създаден за популяризиране на съвременни академични хуманитарни и социални
науки и осъществяване връзки между научната общност от България и българската академична
диаспора в чужбина. От 1995 г. е редовен член на Българската национална академия по медицина.
Проф. Наум Якимов е един от първите преподаватели в Нов български университет (от 1991 г.),
където от 1997 г. е и редовен професор. Има активна преподавателска дейност и в НАТФИЗ. Беше
чудесен лектор – високо ерудиран, жив, находчив, оригинален, изчерпателен, радващ се на високо
признание от студентската аудитория. Разработил е основни курсове за магистърска и докторска
програма по възприятие, по преработка на информацията в човешкия мозък, по основи на когнитивната наука и по висши зрителни функции. Типично за умението му да представя всекидневния
ни сетивен опит с научни обяснения беше академичната му лекция в НБУ „Достатъчно ли е да сме
будни, за да виждаме?“, произнесена в Аулата на НБУ в Деня на народните будители на 1 ноември
2008 г.
Многобройни са неговите участия в ръководства на национални и международни съвети, научни дружества, комисии: член на Националния съвет за научни изследвания, на Управителния
съвет на Европейската научна фондация, на Националната комисия за ЮНЕСКО, председател
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на УС на Института по администрация и управление на Франкофонията в София и др..
От 1980 г. е член на Съюза на учените в България, като от 2009 до 2013 г. беше член на Управителния съвет на Съюза и председател на Комисията по етика. Смяташе, че без спазване на определен академичен морал не може да се осъществява изследователска и образователна дейност в
интерес на развитието на науката и обществото и че дейността на учения трябва да се осъществява
при спазване на определени етични норми и критерии като компетентност, обществена отговорност, почтеност, акуратност, толерантност, зачитане на интелектуалната собственост, колегиалност
и т.н. Беше вещ познавач на отношенията в сферата на академичната наука, на принципите на научното общуване и на онези писани и неписани правила, без които академичния живот не би могъл
да съществува пълноценно.
За своята многостранна научна и организационна дейност е получавал множество български
и международни награди и отличия: Почетен доктор на БАН, офицер на Ордена на Леополд на
Кралство Белгия, Почетен знак на БАН „Марин Дринов“, офицер на Национален орден за заслуги
на Република Франция, орден „Академични палми“ на Република Франция, Почетен знак на Съюза
на учените в България и др.
Няма дейност, с която проф. Наум Якимов да се е захващал и да не се справял блестящо. Той
умееше да говори и да пише увлекателно, можеше да конструира прибор, да разбере с две думи
даден проблем, да изготви стратегия и да определи стъпките за нейната реализация. Независимо от високите постове, които заемаше, той не се промени, остана земен човек, сърдечен,
прям, винаги готов да помогне. Имаше изключителна дарба да общува и да предразполага хората, както и прекрасно чувство за хумор. Знаеше, че не е достатъчно да гледаш, за да видиш,
че виждането изисква мисъл и знание, че да правиш нещо трябва да си видял проблема.
В своя съзидателен живот проф. Наум Якимов беше пример за забележителен учен, богато надарена творческа личност с оригинално мислене, истински приятел, обаятелен човек с
богата душевност и без капчица високомерие, естествен, интелигентен и добронамерен към
всички. Той остави трайни следи в сърцата на всички, които са имали щастието да го познават.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА УЧЕНИЯ И ЧОВЕКА
ПРОФ. НАУМ ЯКИМОВ!
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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ПРОФ. Д.ФЗ.Н. АНТОНИЯ ПЕТРОВА ШИВАРОВА
(2 МАЙ 1947 – 7 ДЕКЕМВРИ 2016)
Напусна ни проф. д.фз.н. Антония Шиварова – член на секция „Физика“ към СУБ, уважаван
преподавател във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изтъкнат български учен с международна известност и признание, създал школа в областта на физиката на плазмата и газовите разряди, допринесъл с работата си за международното признание на
научноизследвателската работа у нас в тази област.
Родена е в Стара Загора. Завършва физика – производствен профил, специалност „Радиофизика и електроника“ във Физическия факултет на Софийския университетет, където
защитава кандидатска (1976) и докторска (1999) дисертация. Като Хумболдтов стипендиант
специализира в университета в Бохум, Германия, две години (1984–1985). През 1986 г. е избрана
за доцент, през 2000 г. – за професор, а през 2007 – за ръководител на Катедрата по радиофизика и
електроника във Физическия факултете, на който през периода 1989 – 1991 г. е зам. декан. Чела е
18 университетски курса. Била е ръководител на над 40 дипломанти и на 18 успешно защитени
докторски дисертации. По нейна инициатива е създадена специалността „Комуникации и физична електроника“.
Научните изследвания на проф. Шиварова (теоретични и експериментални) са в областта
на вълнови процеси в ограничена плазма и газови разряди, създавани във вълнови полета.
Предмет на изследванията ѝ са високочестотни и микровълнови разряди, вълни и неустойчивости в газоразрядна плазма, нелинейни вълнови взаимодействия и нелинейни вълни в ограничена плазма. Високата ѝ компетентност върху нелинейни вълнови процеси се простира и
в областта на нелинейните оптични вълноводи, които оформят втората област на научната ѝ
дейност – нелинейна оптика. Автор е на над 200 публикации (сред тях 1 монография, издадена
от Springer) с 744 цитирания, 1 авторско свидетелство, 60 доклади на конференции.
Изключително активна е и научната работа на проф. А. Шиварова в международното сътрудничество. Била е ръководител на българския колектив на договори, финансирани по европейски
програми, по научни програми на НАТО, от DFG и фондация „Фолксваген“ – Германия. Създаденият от нея колектив за научна работа по договорна тематика се превърна в силна научноизследователска група по физика на плазмата и газови разряди с международна известност и признание и
като един от силните колективи в областта на газови разряди във вълнови полета.
Международно признание за научноизследователската и преподавателската работа на проф.
д.фз.н. Антония Шиварова е удостояването ѝ през март 2004 г. с Хумболдтовата награда, която се
присъжда на международно известни учени от целия свят след номиниране от учени от Германия.
Проф. Шиварова беше личност с чувство на отговорност към проблемите на научната и преподавателската общност. Беше заместник-председател на Съюза на физиците в България (1998–
2001). От 1980 г. е член на Съюза на учените в България, като през периода 2010–2014 г. беше член
на Комисията за високи научни постижения, а от 2014 г. – член на Комисията по научните прояви
и международната дейност.
Ще я запомним с нейната скромност, етичност, всеотдайност, прецизност в научните изследвания и в преподавателската дейност!

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Ѝ ПАМЕТ!
СЕКЦИЯ „ФИЗИКА“ КЪМ СУБ
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За словото – нови
търсения и подходи.
Юбилеен сборник в чест
на чл.-кор. проф. д.ф.н.
Емилия Пернишка.
Съставители и научни редактори Диана Благоева и
Сия Колковска. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2016,
475 с.

ции с широк обхват върху езика ни.
Гл. ас. д-р Ванина Сумрова,
Секция за българска лексикология
и лексикография,
Институт за български език
„Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

Сборникът, с който беше ознаменувана 80-ата
годишнина на чл.-кор. Емилия Пернишка, съдържа 46 разработки на учени от България и чужбина
((Прага, Братислава, Варшава, Турция). Той започва с подробен биографичен очерк за юбилярката от чл.-кор. М. Попова, в който е представена
нейната разнообразна научна, преподавателска,
експертна, обществена и ръководна дейност и са
посочени приносите ѝ в нашето езикознание.
В сборника ще откриете и пълна библиография на трудовете на чл.-кор. Ем. Пернишка. Препечатани са и две нейни интервюта, отнасящи се
до професионалния ѝ път, както и по различни
актуални въпроси за българския език, мястото на
учените в обществото и др. В края на сборника са
публикувани и снимки от личния архив на юбилярката, свързани с различни периоди и събития
от живота ѝ.
Публикуваните изследвания са с широк тематичен обхват –лексикология и семантика; лексикография; неология и неография; терминология и
терминография; фразеология; граматика; словообразуване; фонология; ономастика; социолингвистика; лингвокултурология; диалектология;
методика на обучението по български език.
Много от разработките са тематично или съдържателно свързани с теоретични постановки,
изводи или наблюдения от трудове на проф. Пернишка – учен с проникновен поглед и широк диапазон на изследвания.
Публикациите в сборника представят най-вече отделни лексикални и лексикално-семантични
въпроси, включително в сравнителен или съпоставителен план, както и с оглед на неологични явления и процеси, различни теоретични и практически
аспекти на лексикографията – едно- или двуезична,
синхронна или диахронна, а също и на неографията
и на терминографията. Разгледана е обаче интересна проблематика и от други области на езикознанието.
Разработките в сборника са нови интерпрета-

Димитър Веселинов, Анна
Ангелова.

74

Речник на френските думи
в българския език. Т. 3
(К-Л).
София, Университетско
издателство „Св. Климент
Охридски“, 2016, 430 с.

Спорът за чистотата на езика е изначален и вечен. С особена сила този спор се разгаря в епохата
на Възраждането, когато се изгражда националното ни съзнание и езикът бележи демаркационната
линия на национална принадлежност. От „даскалоливниците“ излизат подготвени ученици и с
увеличаването на възможността все повече българи да получават солидно за времето си образование, на полето на езика, където няма установени
норми, се сблъскват гледищата на възпитаниците
на известни гръцки, френски и руски училища и
университети. Възрожденските вестници са изпълнени с яростни полемики. Един срещу друг се
изправят високообразовани българи, изповядващи
различни виждания за езика (Балабанов, Кръстевич, Границки, Берон и др.). Безспорен факт е, че
през Възраждането френският език има водеща и
първостепенна роля и той е връзката ни с Европа,
което дава основание на летописеца на епохата
Иван Вазов да твърди, че в навечерието на Освобождението „всеки просветен българин говори
френски“.
Френските думи, които навлизат в езика на
българина и остават, не са приети еднозначно и
мненията се простират до двата противоположни полюса – от преклонение до пълно отрицание.
Френската заемка вече не се възприема само като
обект на езиков контакт, а като лингвокултурно
явление, което може да се проблематизира, теоретизира и концептуализира като градивен елемент
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в процеса на изграждането на самобитната българска национална психика. Българският език със
своята универсалност и балканска екзотичност
винаги е бил в тясна връзка с класическите и нови
езици на европейската културна общност и световните цивилизации, а с многовековната си история
е естествен мост както между Леванта и Европа,
така и пресечна точка на редица лингвокултурни
пространства. Древен и съвременен, езикът ни отразява развитието на междукултурните влияния
и дава оригинална картина за взаимодействието
през вековете на различните цивилизационни модели, определили съвременния лексикален облик
на балканското езиково пространство. Подобно
на другите индоевропейски езици – носители на
вековно културно наследство, българският разполага със значителен масив от заимстван словесен
материал (лексеми и изрази), който илюстрира в
диахронен план различните контактологични процеси, съпътствали развитието на словния имот,
като му придават своя неповторим отпечатък.
Попълването на българския ежедневен словник с френскоезични елементи, т.е. с „французските думи и фразове“, както ги наричат журналистите от „Цариградски вестник“, е истинска
лексикална одисея, отразена в шестте тома на
новаторския по своята структура и теоретичен замисъл „Речник на френските думи в българския
език“.
Какво се възприема като „свое“ и „чуждо“,
като „злодумие“ и „родно“, като „изконно“ и
„привнесено“, като „национално“ и „балканско“,
като „европейско“ и „цивилизационно“ е въпрос с
постоянна актуалност. В крайна сметка, не филолозите и писателите, а времето определя оцеляването или не на дадена дума и продължителността
на живота ѝ в езика.
Доц. д-р Анна Ангелова,
проф. д-р Димитър Веселинов,
СУ „Св. Климент Охридски“

Virginio Cantoni, Dimitar Karastoyanov, Mauro
Mosconi, Alessandra Setti.
Pavia the Battle the Future
(Павия, битката, бъдещето).
Pavia University Press, 2016, ISBN, 96 с.
Настоящата двуезична книга (на италиански и
английски) е резултат от съвместната дейност на
Университета в Павия, Италия и Института по информационни и комуникационни технологии на
Българската академия на науките (ИИКТ – БАН) в
рамките на проекта AComIn (Advanced Computing
for Innovation), финансиран от Европейската комисия по 7-ма Рамкова програма на Европейския
съюз.
Книгата се състои от увод, шест глави и заключение. Тя представя работата по възстановка
на битката при Павия през 1525 г. чрез изграждане
на различни 3D модели от 2D източници (средновековни гоблени) и 3D интерактивни средства (3D
моделиране и принтиране, следене на погледа,
управление с жестове и тактилни плочки).
В първа глава „Естествени човешки интерфейси“ са разгледани подходи за визуализация от
миналото до днешни дни, както и развитието им
във времето. С появата на новите технологии освен директното наблюдение на обекта се дава възможност и за неговото визуализиране чрез използването на компютърни технологии и 3D техники,
както и взаимодействие чрез мимики и жестове на
наблюдателя. Някои от тези нови методи са удобни за използване и от потребители с нарушено
зрение.
Във втора глава „Визуално базирано взаимо-
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действие“ е направен преглед на методите и средствата за представяне на желана информация чрез
следене движението на окото и главата на наблюдателя. Дава се възможност потребителят да се
фокусира върху по-интересните за него обекти и
да манипулира представената за тях информация
с предварително зададени движения и жестове
(дори чрез примигване с очи).
Трета глава „Жестово базирано взаимодействие“ представя възможността за свързване
на нови устройства към компютри и автоматизирани системи, с които предоставената информация може да се манипулира чрез движения и жестове на човека.
Четвърта глава „3D моделиране, представяне и отпечатване“ описва иновативни подходи
за цифровизация на културно-историческо наследство. Разгледани са методи и средства за изграждане на 3D модели на исторически фигури и
сцени, като за източник са използвани 2D образи
от седем известни гоблена (9x4 m). Те са изработени за император Карл V и представят моменти
от историческата битка между австро-испанците
и французите при Павия на 24 февруари 1525 г.,
след която Хабсбургите установяват властта си
над Милано. 3D моделите са отпечатани в ИИКТ
– БАН на 3D цветен принтер, част от оборудването на SmartLab, закупено по проекта AComIn.
Български учени са съавтори на тази глава, както
и на следващата.
В глава пета „Тактилни изображения“ е предложено решение за визуализация на обекти на
културно-историческо наследство за хора със зрителни увреждания. Използвана е технология за изработка на тактилна (чрез допир) версия за представяне на сцените от седемте гоблена. За целта
са създадени съответно седем цветни релефни
плочи. Всяка фигура на плочите е означена със
символ на Брайловата азбука, а в легенда е дадено
пълното наименование на фигурата. 3D тактилните плочи също са отпечатани в ИИКТ – БАН на 3D
принтера, закупен по проекта AComIn.
Глава шест „Участие в Expo 2015: мултимедия
и мултимодални взаимодействия“ представя участието на лабораториите CVML – Pavia и SmartLab
– ИИКТ в голяма международна изложба в двореца „Висконти“ – Павия, посветена на годишнина
от историческата битка при Павия (1525).
Проф. д-р Димитър Карастоянов,
д-р Николай Стоименов,
д-р Станислав Гьошев,
ИИКТ – БАН
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Илияна Марчева.
Политиката за стопанска модернизация
в България по време
на Студената война.
Издателство
„Летера”, С., 2016,
640 с.

Монографията разглежда икономиката на България в периода от средата на 40-те години до края
на 80-те години на ХХ в. Изложението е изградено
върху огромен документален материал, архивни
сведения, мемоари, публикувана документация и
широк кръг български и чужди изследвания. То
представя икономическото развитие на страната – индустриализация, селскостопански сектор,
инфраструктура, снабдяване, външна търговия в
контекста на една продължителна, дирижирана,
административно налагана и идеологически обосновавана модернизация. В изложението се акцентира върху непрекъснатите стопански реформи и
техния социален ефект; огромните усилия за технологично обновление и техните положителни
резултати; проблемите, свързани с централизираното планиране и силовото развитие на икономиката.
Очертани са отделните етапи на развитие, основните тенденции, главните постижения, кризисните процеси, механизмите на разрешаването на
кризите. Показана е ролята на външния фактор за
стопанската модернизация.
По същество работата представлява един нетрадиционен поглед върху икономиката на страната, видяна като политика на стопанска модернизация, започнала в условията на следвоенна разруха
и приключила в условията на срив на държавно
регулираната икономика. Изложението е стегнато, добре структурирано; авторските тези са ясно
представени и добре аргументирани.
Макар и академична като разработка, книгата
е достъпна и за по-широка читателска аудитория.
Монографията е значително постижение на българската историческа наука.
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Чавдар Христов.
Войната на идеите
Унив. „Св. Климент
Охридски“, С., 2014,
320 с.

ИДЕИТЕ КАТО ВЛАСТ, ПОЛИТИКА И ВОЙНА
Заявката на автора в този текст е СТРАТЕГИЧЕСКОТО-то: „Стратегическо мислене и управление“ (част 1) – „Стратегически идеи“ (част 2) –
„Стратегическа комуникация“ (част 3). В контекста
на това „триединство“ откриваме сериозен опит за
синтез на история, теория, анализ и интерпретация
на конкретни парадигми, събития, практики. Една
от целите е да се обосноват по-надеждни ориентири за същностно разбиране на съвременните
развития в посочените области. Подходът е междудисциплинен – използвани са „историческият,
психологическият, социално-психологическият,
социологическият, политологическият, комуникационният и прочее подходи“ (с. 13). За аргументиране на основните тези е привлечен и осмислен
богат и разнообразен „материал“.
Авторът позиционира изследването в следния
контекст:
В условията на засилваща се конкуренция
общностите се стремят към доминация на идеите,
които ги легитимират.
• „Победата във войната на идеите се гради върху оригиналната симбиоза между стратегически, идеологически и пропагандни ментални
конструкции, превръщайки ги във властови
инструмент, достъпен само на малцина.“ (с. 8).
• Носители на промяна са лидери(те); стратегическото мислене е присъщо на част от лидерите; чрез реализиране на стратегически идеи те
променят статуквото.
• За налагането на стратегическите идеи се използват както „твърдата сила (войната)“, така и
„меката сила (пропагандата)“ - независимо под
какво име или маска.
За да обхване избраното проблемно-тематично
поле цялостно и систематично, авторът използва
монографичен подход. Работи с добре изграден
категориален апарат. Изказът е синтезиран. Посланията са ясни и аргументирани – чрез добро по-

знаване и подходящо препращане към класически
автори, текстове, случаи. Налице е баланс между
теоретични постановки и илюстриране с подходящи примери. Основният повик е да наричаме явленията с истинските им имена – това помага да
се разкрият евфимизмите на съвременния „новоговор“. Добре е показано интегрирането на стратегическата комуникация с политико-организационната машина на държавата, партиите, институциите
на сигурността и т.н.
Книгата е с богата библиография на различни
езици; снабдена е с полезен справочник за личности, места, явления и др., използвани в текста. За
част от аудиторията това е полезна нова информация. За друга – възможност да вникне по-добре в
контекста и да се разберат по-прецизно авторовите
интерпретации и послания.
Реализирането на този мащабен проект е свързан – несъмнено – с разнообразни възможности за
подобрения. Текстът би спечелил, ако се редуцират относително еднозначните диагнози и лесните
решения. В опита да се обосноват общи закономерности (което предполага висока степен на абстрахиране от конкретика и обобщаване) се стига
до известно неглижиране на сложността и вътрешната противоречивост на изследваните процеси.
Предвид характера на закономерностите, свързани
с развитието на човешкото мислене и поведение,
изявяването на тази сложност и противоречивост
има не само теоретичен, но и важен практически
смисъл. Като правило за значимите тези има аргументи „за“ и „против“ – диалогът между тези
и аргументи е добра възможност да убедим (а не
просто да постулираме).
Авторът е ерудит в областта и ползвайки различни езици, ни предлага в текста „ревитализиране“ (?!), „сюзерен“ (?!) (с. 115), „хинтерланд“ (?!)
(с. 120), „пролиферация“ (?!) (с. 214), „активности“
(?!) и др. В текста изразът „умовете и сърцата“ започва да прилича на мантра.
И накрая – би било интересно и полезно да
имаме авторовия поглед и оценка за съвременната
действителност в България (няма съмнение, че общите закономерности в глобалния свят няма как да
ни подминат). Друго възможно развитие на текста
е идеите като бизнес (този пласт съществува, но не
е достатъчно изявен).
Да прочетем отново текста на колегата Чавдар
Христов с отворени сетива и необходимата доза
критичен патос.
Проф. д.с.н. Цветан Давидков,
секция „Социологически науки” към СУБ
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верситет към природните науки в разглеждания
период, както и да се илюстрира една от възможностите той да бъде популяризиран и да стане
достояние на научната общност в страната и Университета, което е и целта на изданието.
Изходните данни за научния актив на преподавателите във Физико-математическия факултет
са взети от изданието на Централната библиотека на Българската академия на науките: „Българският принос в математиката, физиката и химията
1889–1939: рефератна библиография и качествено
изследване“, София, 1999.
Електронният вариант на книгата–справочник
е достъпен на сайта на библиотеката на Факултета
по химия и фармация.
Д-р Росен Горгоров
Мариана Кънева, Димитър Христов.
Математиката, физиката и химията в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ 1889 – 1939,
отразени в страниците на големите западни научни
списания (Том I).
Изд. „Фараго“, София, 2016, 63 с., 12 табл.
Изданието представлява библиографски
справочник за публикациите на преподавателите
по математика, физика и химия през първите 50
години (1889–1939) от основаването на Софийския университет. Преподаването на математика
и природни науки и научната дейност на университетско ниво в тези области започват в България
след Освобождението. Оттогава е изминал повече
от век, но приносът на Софийския университет в
тези науки в периода от 1889 г. до 1939 г. все още
е до голяма степен непознат, дори в рамките на
Университета. През този период броят на преподавателите по математика, физика и химия е все
още малък, но те публикуват общо 588 статии в
101 списания. В настоящия справочник всички те
са представени с библиография, която отразява
името, специалността и факултета, в който е работил всеки автор, както и името, томът и годината
на списанията, в които са публикувани неговите
статии.
Публикациите са групирани по схемата на рефератната библиография в три части: Част А: Математика, Част В: Физика и Част С: Химия, които
съдържат таблично разпределение на публикациите по автори, за всеки автор – по списания и за
всяко списание – по авторите и броя на статиите.
Подреждането на авторите и списанията е по низходящ ред на броя на статиите.
Табличното представяне позволява лесно да
се онагледи и оцени приносът на Софийския уни-
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Деян Белчев.
Селища и селищни имена от Плевенския край от
античността до наши дни.
Изд. „Фабер“, Вeлико Търново, 2015, 406 с.
Новата книга на Деян Белчев е едно чудесно
продължение на значимите трудове и изследвания за Плевен и Плевенския край на акад. Юрдан
Трифонов, Димитрина Митова–Джонова, проф.
Михаил Грънчаров и др., но характерното, което
отличава това ново проучване, е неговата пълнота
и цялостност. Авторът е филолог и историк и усилията му са насочени към слабо проучени въпроси
от историята на родния край, а именно появата,
развитието и утвърждаването на селищните имена. Известно е, че селищното име носи кодирана
информация за появата на селището, народностната принадлежност, развитието на езика и пр.
Наричаме кодирана тази информация, защото често разгадаването на селищното име не може да се
обясни само с топонимната митологема. Ономас-
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тиката със своите две основни направления – топонимия и антропонимия, е свързана още с историята, археологията, географията, ентрографията,
езикознанието, фонетиката и пр. Съчетаването на
всички тези научни области изисква уменията на
езиковеда и историка, за да се извърши нужния
анализ и достигне до определени изводи. Именно
това съчетание е дало възможност на Деян Белчев
да завърши този многогодишен труд и до читателя
да достигне една полезна книга. Особено полезна
е тя за местните краеведи и изследователи, изучаващи миналото на родния си край.
Книгата се състои от две части. Първата част
разкрива възникването и развитието на селищата
и селищните имена в Плевенския край от античността до наши дни. Опирайки се на солидни източници, авторът дава вярна картина на селищния
живот, особено през периода на османското владичество, което има определен приносен характер,
тъй като за голяма част от селищата тази информация е оскъдна. Тук за първи път в регионалната
литература се очертава ясно териториалното деление в османската империя и по-точно в Никополския санджак, и още по-значимото – очертават се
отделните нахии в днешната Плевенска област и
селищата, принадлежали към тях. Същественото
е това, че се прави класификация на селищата по
броя на населението според първия османски регистър от 1479 г. Следващият приносен характер
на изследването е проследяване на етапите на възникване на селищата – от 1479 до 1523 г. Посочени
са 83 селища, като не са споменати войнишките,
извлечени са 17 мезри, някои от които стават пълноценни селища. Деян Белчев много аргументирано информира за категорията мезра, като се опира
не само на наши изследователи, но и на редица
турски историци, с което се хвърля допълнителна светлина по този въпрос. През втория етап на
възникване на селищата в периода 1449–1523 г. са
проследени 35 нови селища, спадащи към хасове
и тимари и 19 към вакъфи и мюлкове, като се дава
информация за всяко от тях. Нови селища са регистрирани и в периода 1523–1544/1555. Това е времето на поява на нови селища около вакъфските
имоти на Михалбеевци: Горни и Долни Буковлък,
Горна и Долна Дисевица, Къртожабене, Ралево,
Ласкар, Карагуй, Пордилово и др. Проследени са
и новите селища през по-късен етап. Много ценна
е информацията и за изчезналите селища в областта. Само в периода 1479 до 1523 г. изчезват 16 хасове и тимари, а по-късно още 14, като следите от
тях остават в топонимията, благодарение на която
Деян Белчев успява да ги локализира. Това още

веднъж подчертава ролята на оная кодирана информация, която носят топонимите и ойконимите,
за която бе споменато по-горе. Така авторът стига
до извода, че селищната мрежа в региона се оформя трайно през средните векове, а се утвърждава
по време на османското владичество, като селищата в над 90 % от случаите запазват своето име,
което говори за стабилен континюитет на ойконима.
След това се проследява състоянието на селищните имена след Освобождението, като информацията отново е интересно поднесена. Промените, които са настъпили в имената на селищата, са
осъществени по административен път – непосредствено след Освобождението, през 1934 г. и след
9.ІХ.1944 г. Проследени са промените поради сливане на две селища, промяна на статута – така до
9.ІХ.1944 г. в Плевенска област има 4 града, а след
това техния брой достига 14.
Важен момент от изследването е разкриването на особеностите на селищните имена, сред
които се открояват различни пластове: тракийски,
римски, гръцки, прабългарски, славянски и пр.,
като прави впечатление господството на старите
български селищни имена. Дава се семантична
класификация, като се посочват селищни имена,
произлезли от антропоними (лични имена), по наименования на растения, храсти, животни, по форма на местност и почва, по религиозен признак, по
етноними. Тази част също има огромен приносен
характер, защото дава езиковедска информация за
ойконимите, тяхната поява и развитие. Структурната класификация е също предимно езиковедска
и проследява начините за образуване на селищните имена.
Основно място в книгата заема втората част,
която включва исторически сведения за 123 селища от Плевенска област. Информацията в тази
част е изключително ценна за всеки, който се интересува от историята на родния край, като данните са почерпани от обширна литература – на
български и чужди автори и езици. Авторът се е
спрял на онези моменти от историческото минало
на всяко селище, за които има налична информация, като е наблегнал на възникването на селището, сведенията от османските регистри и друг
изворов материал – всъщност в историческите
очерци преобладава информацията за периода до
Освобождението, като презумцията на изследователя е, че данните за по-ново време са по-достъпни и могат да се издирят в архивите. Тук може
да се открие изобилно нова информация, особено
за тези, които нямат подчертан интерес към тема-
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та. Деян Белчев не се ограничава само с краткото
представяне на историческото минало на дадено
селище. Основната му цел е проследяване и тълкуване етимологията на селищното име, на което
отделя много усилие и място. За всяко селище
авторът представя издирени предания и легенди,
свързани със селищното име, някои от които са
издирени преди 30 години с помощта на ученици,
което ги прави уникални, защото някои от разказвачите вероятно вече не са между живите. След
това аргументирано и научно разяснява етимологията му. Той не се задоволява само с посочване
на едно обяснение, а проследява всички известни
до сега и насочва читателя към разумния избор, а
понякога оставя всеки сам да прецени на кой вариант да се спре. Тълкуванията не са голословни,
а се опират на информация от много източници.
Оборват се почти всички досегашни тълкувания
на селищните имена, като се отхвърлят топонимните предания и се предлага обоснована и аргументирана етимология, представена убедително.
Използваните над 2000 цитирания на автори и
произведения говори за правилен подход и опиране на научнообоснована информация и аргументация. Можем да бъдем убедени, че книгата ще
бъде полезна за всеки, който изследва историята
на родния край или проявява интерес към нея.
Петко Дилков– секция „Военна история“,
СУБ – клон Плевен,
председател на Дружество „Краезнание“, Плевен

Борислав Дичев.
Умирам за България.
Процесът срещу генерал
Владимир Заимов през
1942 година.
Изд. PARADOX, С.,
2014, 800 с.

„Умирам за България“ са предсмъртните
думи на ген. Владимир Заимов – част от заглавието на книгата, която е резултат на дългогодишна
работа и борба в търсене на истината. Тя е достоен
за уважение труд, с ясна цел и послание – недостъпните години наред исторически свидетелства
за живота и делото на ген. Владимир Заимов да
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станат обществено достояние, документално-исторически разказ за една човешка съдба, върху
която са „построявани“ много и различни разкази,
създавани са различни, често противоречащи си
версии.
Мотивите и историята на създаването, изложени в самото начало, насочват читателя и го въвеждат в темата. Изданието внася нови свидетелства
за живота и дейността на ген. Владимир Заимов и
преди всичко за събитията от последния етап от
неговия живот, които по думите на автора „впечатляващо се разминават с налаганата официална
трактовка“. Така поднесена (по отношение на съдържание, фактология и документален материал)
книгата поставя редица въпроси и провокира читателя да намери отговор в каква степен изданието е изпълнило мисията си. Той има възможността
да се запознае с историческите извори, да потърси
и сам да намери отговори на възникналите въпроси.
Книгата допринася голяма част от тези документи да стигнат до обикновения читател, до
историци и специалисти, до всички, които продължават да търсят историческата истина. Представените източници дават възможност за нов
прочит на значими за българската история събития и факти.
Всички документи се публикуват за първи път, което прави книгата уникална по своему.
Това не е опит да се „реабилитира“ една конкретна личност, а да се реабилитира историята като такава с присъщите й прерогативи – факти, архивни
документи, свидетелства на времето.
Отварянето на архивите и публикуването
на конкретни документи е пътят към историческата истина. Именно това, според създателите,
дава основание да се говори за деноминация на
историческите митове. Целта не е да се развенчават определени, експлоатирани през различни
времена митологеми, като се заменят с нови. Историята не е фикция и тя няма право да борави с
метафори. Не всичко обаче е само черно или бяло.
Черно-бялата характеристика е не само е вредно,
но и опасно за бъдещето на нацията явление.
Книгата е ценен принос в българската историография. Тя бе представена на 19.09.2016 г. в
Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ във връзка
с инициативата „Европейски дни на наследството
2016 г.“ Проявата бе открита с концерт на Общинска хорова формация – Плевен.
Емилия Зорнишка, гл. уредник,
председател на секция „Военна история“ – СУБ,
клон Плевен
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Първият конгресен център в
България, построен в комплекса „Св.
Св. Константин и Елена“ през 1966 г.
от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,
а именно
Международния дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
е мястото което търсите. Комплексът
може да приеме прояви с до 300
участници, или няколко по-малки
симултанни срещи.
Петте зали
разполагат с пълно
стандартно
оборудване:
➠ озвучителна
система;
➠ възможности за
запис и прожекции;
➠ уредба за
симултанен превод
и др.
Хотелът има
95 стаи,
а ресторантът –
400 места.
Инфраструктурата
на Конгресния
център „Ж.-Кюри“
позволява
гъвкавост и
пригодимост към
всяка проява.

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.

Адресът е:
The address is:
Международен дом на учените
International House of Scientists
„Фредерик Жолио-Кюри“,
„Frederic Joliot-Curie“
к.к. „Св. св. Константин и Елена“,
„St. St. Constantine and Helena“,
9006 Варна
9006 Varna, Bulgaria
Тел.:
(052)
36
11
61;
36
11
62;
Tel.:
(+359-52)
36 161
11 61; 36 11 62;
Тел.: +0359 (52) 361 161
Теl.: +0359 (52) 361
Факс:
36 11 87;
Fax: (52)
(+359-52)
36 11 87;
+0359
(52)(052)
361 162
+0359
361 162
e-mail:
ihsvarna@mnet.bg
E-mail:
ihsvarna@mnet.bg
+0359
(52)
385 100
+0359
(52)
385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg
За контакти
в София:
Contact in Sofia:
www.ihsvarna.com
www.ihsvarna.com
„Наука Инвест“ ЕООД
„Nauka
Invest“
Ltd.
Contact
in Sofia:
За контакти в София:
1505 София, бул. „Мадрид“ №39
1505
Sofia,
blvd.
„Madrid“
39
Tel.: +0359 (02) 444 36 44
Тел.:
+0359
(02)
444
36
44
Тел.: (02) 943 01 28; 943 19 86
Tel.: (+359-2) 943 01 28; 943 19 86;
E-mail:
office@usb-bg.org
E-mail:
Факс: office@usb-bg.org
(02) 944 15 90;
Fax:
(+359-2)
944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org
e-mail: science@usb-bg.org

