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НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА ФИЗИКА 2018
Кралската шведска академия на науките
реши да присъди Нобеловата награда по физика за
2018 г. „за изключителни открития в областта на
лазерната физика“ („for groundbreaking inventions
in the field of laser physics“) на Артур Ашкин1 (Arthur Ashkin) от Бел лаборатории, Холмдел, САЩ
(Bell Laboratories, Holmdel, USA), Жерар Моро2
(Gérard Mourou) от Техническия университет в
Палазьо, Франция (École Polytechnique, Palaiseau,
France) и Френския университет на Мичиган, Анн
Арбор, САЩ (University of Michigan, Ann Arbor,
USApulses) и Дона Стрикланд3 (Donna Strickland)

от Университета във Ватерлоо, Канада (University
of Waterloo, Canada) (Фотос 1).
Артур Ашкин получава ½ от наградата в
размер на 9 млн. шведски крони „за оптичните
пинцети и приложенията им към биологични
системи“ (for the optical tweezers and their application to biological systems), а Жерар Моро и
Дона Стрикланд си разделят другата половина
за „техния метод за генериране на свръхкратки
оптични импулси с голям интензитет“ (for their
method of generating high-intensity, ultra-short optical pulses).

Фотос 1. Артур Ашкин, Жерар Моро и Дона Стрикланд.
Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media

Инструменти от светлина
Наградените тази година открития направиха революция в лазерната физика. Сега изключително малки обекти и невероятно бързи процеси се разкриват в съвсем нова светлина. Не само
физиката, но също химията, биологията и медицината получиха прецизни инструменти, използвани както във фундаменталните изследвания,
така и в практическите приложения.
Артур Ашкин получава ½ от наградата за
изобретените от него оптични пинцети, с чиито
щипци от лазерни лъчи се хващат свръхмалки частици, атоми и молекули. Вируси, бактерии и други

живи клетки също могат да се държат, изследват
и манипулират с тях, без да се повреждат. Оптичните пинцети на Ашкин създават съвсем нови
възможности за наблюдаване и контролиране на
най-малките части на живите обекти.
Жерар Моро и Дона Стрикланд си разделят другата половина. Те прокарват пътя към
най-кратките и най-интензивните лазерни импулси, създавани от човека. Създадената от тях техника разкрива нови области за изследване и довежда до множество индустриални и медицински
приложения; например всяка година с помощта на
лазерни лъчи се правят милиони очни операции.

Arthur Ashkin, born 1922 in New York, USA. Ph.D. 1952 from Cornell University, Ithaca, USA.
https://history.aip.org/phn/11409018.html
2
Gérard Mourou, born 1944 in Albertville, France. Ph.D. 1973.
https://www.polytechnique.edu/annuaire/en/users/gerard.mourou
3
Donna Strickland, born 1959 in Guelph, Canada. Ph.D. 1989 from University of Rochester, USA.
https://uwaterloo.ca/physics-astronomy/people-profiles/donna-strickland
1
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Пътуване в светлинните лъчи
Артур Ашкин е имал една мечта: представете си, че светлинните лъчи можеха да вършат работа и да местят обекти. В култовия сериал „Star
Trek“, който започна в средата на 60-те години на
миналия век, един лъч можеше да влачи обекти,
дори астероиди, в пространството, без да ги докосва. Разбира се, това звучи като чиста научна
фантастика. Ние можем да почувстваме, че слънчевите лъчи пренасят енергия – на слънце ни става
горещо – обаче налягането на светлината на лъча е
твърде малко, за да усетим нищожното подбутване от негова страна. Но биха ли могли породените
от него сили да тласнат изключително малки частици и атоми?
Веднага след създаването на първия лазер
през 1960 г. Ашкин започва да експериментира с
новия инструмент в лабораториите „Бел“ извън
Ню Йорк. В един лазер светлинните вълни се движат кохерентно, а не както в обикновената бяла
светлина, в която са смесени лъчи от всички цветове на дъгата и се разсейват във всички посоки.
Ашкин осъзнава, че лазерът би могъл да
бъде идеалният инструмент, чрез който светлинните лъчи да преместват малки частици. Той осветява прозрачни сфери с размер от порядъка

на микрометър и със сигурност установява, че
те веднага започват да се движат. В същото време Ашкин с изненада констатира, че сферите са
привлечени към средата на светлинния сноп, където интензивността е най-голяма. Обяснението
е, че колкото и тънък да е снопът лазерна светлина, неговата интензивност намалява от оста към
околната повърхност. Следователно и светлинното налягане, което действа на частиците, също се
променя, тласкайки и задържайки ги към средата
на снопа.
За да удържи частиците в снопа, Ашкин добавя силна леща, която фокусира лазерната светлина. Така частиците се оказват в точката, където
интензивността на светлината е най-голяма. Така
се ражда един светлинен капан, който става известен като оптични пинцети.
Живи бактерии, пленени със светлина
След няколко години и множество неуспехи
се удава в капана да бъдат хванати и отделни атоми. За да се постигне тази цел, е трябвало да се
преодолеят много трудности: едната била необходимостта от по-голяма сила, за да може оптичната
пинцета да хване атомите, другата – да се преодолеят топлинните трептения на самите атоми. Трябвало да се намери начин да се забавят атомите и да

Фигура 1. Ашкин създава капан от светлина, станал известен като светлинни пинцети
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се съберат върху площ, по-малка от точката в края
на това изречение. Всичко си идва на мястото през
1986 г., когато става възможно оптичните пинцети
да се комбинират с други методи за забавяне на
атомите и хващането им в капана.
Докато самото забавяне на атомите се превръща в самостоятелна област за изследване, Артур Ашкин открива едно съвсем ново приложение
на оптичната пинцета – изследванията на биологични системи. В случая му помага късметът. В
опитите си да хваща все по-малки частици, той използва образци от мозаечни вируси. След като веднъж за през нощта ги оставя свободни, образците
се оказват изпълнени с големи частици, движещи
се насам-натам. С помощта на микроскоп той установява, че тези частици са бактерии, които не
плуват свободно – когато се доближат до лазерния
лъч, те биват захванати в светлинния капан. Тъй
като обаче зеленият лъч на неговия лазер убива

бактериите, за да остава живи, е бил необходим
по-слаб лъч. Оказва се, че невидимата инфрачервена светлина не вреди на бактериите и те се размножават в капана.
И така, изследванията на Ашкин се съсредоточават върху голям брой бактерии, вируси и живи
клетки. Той дори демонстрира възможността да се
проникне в клетките, без да се наруши клетъчната
мембрана.
Ашкин разкрива един цял свят от нови приложения на оптичните пинцети. Важен пробив е
била възможността да се изследват механичните
свойства на молекулните мотори, големите молекули, които извършват жизненоважна работа вътре в клетките. Първият, изобразен в детайли с помощта на оптични пинцети, е моторният протеин
кинезин и неговото поетапно движение по микротубулите, които са част от клетъчния скелет.

Фигура 2. Оптичните пинцети дават възможност да се проследи моторната молекула кинезин при придвижването ѝ по скелетона на клетката

От научната фантастика към приложения в практиката
През последните няколко години много
други изследователи са подтикнати да използват
и усъвършенстват методите на Ашкин. Наличието на оптични пинцети стимулира развитието на
безброй приложения, тъй като те дават възможност изследваните обекти да се наблюдават, въртят, режат, тласкат и теглят, без да се докосват.
Затова в много лаборатории лазерните пинцети
са стандартна апаратура за изучаване на биологични обекти и процеси като отделни протеини,
молекулярни мотори, ДНК или вътрешния живот

на клетките. Оптичната холография е сред най-последните постижения, в която се използват едновременно хиляди пинцети, например за разделяне
на здравите кръвни клетки от инфектираните –
нещо, което може да намери широко приложение
в борбата с маларията.
Артур Ашкин не престава да се учудва
на усъвършенстванията на оптичните пинцети,
една научна фантастика, която днес се превърна
в действителност. Втората част на тазгодишната
награда – създаването на свръхкратки и суперинтензивни лазерни импулси, доскоро също принадлежеше към неосъществените прозрения за бъдещето.
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Нова технология за свръхкратки високоинтензивни лазерни лъчи
Вдъхновението е резултат от една научна
статия, описваща радарите и техните относително дълги радиовълни. Пренасянето на тази идея
към много по-късите оптични вълни обаче се оказва трудно – както теоретично, така и на практика. Пробивът е описан в една статия, публикувана
през декември 1985 г., първата научна публикация
на Дона Стрикланд. Тя се е прехвърлила от Канада в Университета на Рочестър в САЩ, привлечена към лазерната физика от зелените и червените
лъчи, които осветяват лабораторията като коледна
елха и, не на последно място, от идеята на нейния

ръководител Жерар Моро – идеята за усилване на
кратки лазерни импулси до безпрецедентни равнища.
Лазерната светлина се ражда в резултат от
верижна реакция, в която светлинните частици,
фотоните, раждат още повече фотони. Допълнителните фотони може да се излъчат във вид на импулси. Откакто преди почти 60 години са изобретени лазерите, учените непрекъснато се стремят
да създадат все по-интензивни импулси. В средата
на 80-те години е достигнат краят на този път: не
беше повече възможно да се увеличава интензитетът на кратките лазерни импулси, без да се разруши материалът, в който се осъществява усилването.

Фигура 3. СРА-техниката осъществи революция в лазерната технология. Тя направи възможно излъчването
на много интензивни, кратки светлинни импулси без риск от разрушаване на материала, в който протича
усилването. Вместо пряко да се усили светлинният импулс, той първо се разтегля във времето, при което
пиковата му мощност намалява. След това импулсът се усилва и когато отново се свие, на същото място се
оказва събрана повече светлина – светлинният импулс става изключително интензивен
Новата техника на Стрикланд и Моро, из- пример, за да се разтегне импулсът, се използва
вестна като СРА (chirped pulse amplification – цир- един придобит наскоро оптичен кабел с дължина
кулярно импулсно усилване), е едновременно и 2,5 кm. От него обаче не излиза никаква светлипроста, и елегантна. Вземате един кратък лазерен на – оказва се, че кабелът е прекъснат някъде по
импулс, разтегляте го във времето, усилвате го и средата. След много труд се оказа, че и 1,4 кm са
след това го притискате обратно. Когато импулсът достатъчни. Голямо предизвикателство предстасе разтегне във времето, неговата пикова мощност влява синхронизирането на различните стъпала на
е много по-ниска и той може да бъде усилен мно- апаратурата, за да се съгласуват разтягането и свигократно, без да се навреди на усилвателя. След ването. Това също намира своето решение и през
това импулсът се компресира във времето, което 1985 г. Стрикланд и Моро са готови да докажат за
означава, че повече светлина се съсредоточва вър- пръв път, че тяхната чудесна представа работи и
ху нищожна пространствена площ – и тогава ин- практически.
тензитетът на импулса нараства драматично.
Разработената от Стрикланд и Моро
На Стрикланд и Моро са били нужни ня- СРА-техника направи революция в лазерната фиколко години, за да комбинират успешно всичко. зика. Тя се превърна в стандарт за следващите
Както обикновено, множество практически и кон- високоинтензивни лазери – път към съвсем нови
цептуални подробности създават трудности. На- области и приложения във физиката, химията и
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медицината. Най-кратките и най-мощни лазерни
импулси вече могат да се създадат в лабораторията.
Най-бързата кинокамера на света
Как се използват тези свръхкъси и мощни
импулси? Една отдавнашна област на приложение
бе бързото осветляване на това, което става между
молекулите и атомите в непрекъснато менящият се
микросвят. Нещата там се случват бързо, така бързо, че дълго време единствената възможност бе да
се наблюдава само началното и крайното състояние. Наличието на импулси с продължителност от
порядъка на фемтосекунда, т.е. на милионна част
от милиардната част на секундата, направи възможно проследяването на събития, които преди
това изглеждаха мигновени.
Изключително високата интензивност на лазера също така превръща неговата светлина в ин-

струмент за промяна на свойствата на веществата:
електричните изолатори може да се превърнат в
проводници, а свръхрезките лазерни снопове дават възможност да се правят разрези или да се
пробиват отвори в различни материали с изключителна точност – дори в жива материя.
Например лазерите може да се използват
за по-ефективно запазване на данни, тъй като записът се прави не само върху повърхността на
материала, но също така и в миниатюрни дупчици, пробити дълбоко в средата, която съхранява
данните. Технологията се използва също така за
производството на хирургически стентове, разпънати метални цилиндърчета с микрометрични размери, които разширяват и подсилват кръвоносните съдове, уринарните пътища и другите проходи
в тялото.

Фигура 4. Кратките импулси от фемтосекунден лазер (вдясно) нанасят по-малко поражения на материалите, отколкото милион пъти по-продължителните импулси от наносекунден лазер (вляво). Свръхкратките и
мощни лазерни импулси се използват в очната хирургия, за запазване на данни и в производството на медицински стендове за операции на канали в тялото
Съществуват безброй много области на при- фундаменталните изследвания, така и практичеложение, които все още не са напълно овладени. ските приложения.
Всяка крачка напред позволява на изследователиЕдна от новите области на изследвания, кояте да надникнат в нови светове, променяйки както то възникна в последните години, е атосекундната

Фигура 5. Колкото по-начесто са светлинните импулси, толкова по-бързи процеси е възможно да се наблюдават. Почти невъобразимо кратките лазерни импулси са от порядъка на няколко фемтосекунди, а могат да
бъдат и още хиляда пъти по-кратки – от порядъка на атосекунда. Това позволява да бъдат филмирани събития, за хода на които досега можехме само да гадаем – например сега движението на електроните около
атомното ядро може да се наблюдава с една атосекундна камера
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физика. Лазерни импулси, по-кратки от стотина
атосекунди (една атосекунда е милиардна част от
милиардната част на секундата), разкриват драматичния свят на електроните. Електроните са работните коне на химията; те отговарят за оптичните и
за електричните свойства на всички вещества и за
химичните връзки. Сега те са не само наблюдаеми,
но също така могат да бъдат и контролирани.
Към още по-екстремна светлина
Много от приложенията на тези нови лазерни техники ни очакват буквално зад близкия ъгъл
– по-бърза електроника, по-ефективни слънчеви
клетки, по-добра катализа, по-мощни ускорители,
нови източници на енергия или дизайнерска фармацевтика. Не е за учудване тежката надпревара в
лазерната физика.
Днес Дона Стрикланд продължава изследователската си кариера в Канада, докато Жерар

Моро, който се върна във Франция, наред с другите проекти е ангажиран в една общоевропейска
инициатива за лазерни технологии. Той инициира
и ръководи началната разработка на Extreme Light
Infrastructure (ELI), в която участват Чешката република, Унгария и Румъния и която ще бъде завършена в рамките на няколко години. Планираната върхова мощност от 10 петавата (1 пета ват
= 1015 W) е еквивалентна на изключително кратко проблясване на сто хиляди милиарда електрически крушки.
Тези страни ще специализират в различни
области – атосекундни изследвания в Унгария,
ядрена физика в Румъния и високоенергетични
снопове от частици в Чешката република. Нови
и дори още по-мощни устройства е планирано да
бъдат построени в Китай, Япония, САЩ и Русия.

Фигура 6. Увеличаване на мощността на най-интензивните лазерни импулси с времето. Наградената тази
година СРА техника е основа за експлозивно разработване на лазерни импулси с нарастваща мощност

Вече се появяват спекулации и за следващата крачка: десетократно увеличение на мощността – до 100 петавата. Вижданията за бъдещето на
лазерната технология не спират дотук. Защо не
и мощност от порядъка на зетавата (милион петавата, 1021 W) или импулси с продължителност
цептосекунди, което е равносилно на почти невъобразимите отрязъци от време, възлизащи на 10–21
секунди? Разкриват се нови хоризонти – от изследване на квантовата физика във вакуум до съз-
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даването на интензивни протонни снопове, които
може да се използват за премахване на раковите
клетки в тялото. Дори и днес обаче тези знаменити открития ни позволяват да се ровим в микросвета в най-добрия смисъл на Алфред Нобел – за
най-голяма полза на човечеството.
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Превод от английски език:
прoф. д.п.н. Христо Попов,
Физически факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“

СВЕТОВНА НАУКА

НОБЕЛОВИ НАГРАДИ ЗА
ФИЗИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 2018

Доц. д-р Анастас Д. Пашов,
Институт по микробиология – БАН

Тазгодишната Нобелова награда по физиология и медицина бе присъдена на Джеймс Алисън (James P. Allison), (Фотос 1) от Онкологичния
център MD Anderson в Хюстън, Тексас, САЩ
(University of Texas MD Anderson Cancer Center,
Houston), и Тасуку Хонджо (Tasuku Honjo), (Фотос 2) от Университета в Киото, Япония (Kyoto
University). Откритията им са в основата на
най-успешните средства за имунотерапия на рака.
Наградата беше очаквана от медицинската общ-

ност.

Първите прозрения, че имунната система
вероятно е способна да контролира и елиминира
рака идват почти успоредно с възникването на самата наука имунология преди повече от век. Въпреки това, допреди 30 години туморната имунология беше все още спорна област, а амбициите
за имунотерапия звучаха като дръзки спекулации.
След средата на 90-те години на миналия век станаха ясни основните имунологични механизми на

Фотос 2. Тасуку Хонджо.
© Nobel Media

Фотос 1. Джеймс Алисън.
© Nobel Media

туморния имунитет и се нароиха изследвания на
различни методи за лечение с ваксини, стимулирани клетки на имунната система, антитела и т.н.
Някои от тях успяваха в експериментални модели,
но при хора резултатите обикновено бяха скромни
и само при част от болните. Така се заговори, че
„мишките лъжат“. След всички тези експерименти
сериозен принос в лечението на болните от някои
видове рак представляват засега само биологична
терапия с моноклонални антитела. Най-широко
приложимите от тях са плод на изследванията на
Алисън и Хонджо и затова на тези учени се гледа
като на пионери, открили пътя към революция в
онкологията.
Алисън изследва един протеин на повърхността на Т лимфоцитите, наречен CTLA-4, като
открива, че той спира Т лимфоцитите „убийци“
и „помощници“ по време на „обучението“ им да
разпознават своите цели, след което те не са способни да изпълнят задачите си. През 1996 г. групата му показа, че антителата, блокиращи CTLA-4,
така стимулират имунната система, че тя унищожава рака и не позволява повторната му поява.
Въпреки впечатляващите резултати са необходи-

ми още две години, за да бъдат убедени фармацевтичните компании да реагират на това откритие.
Първите изпитания върху 14 пациенти с метастазирал меланом са през 2003 г., като само в 3-ма от
лекуваните ракът отстъпва. Следващите резултати
обаче са много по-добри и през 2011 г. Агенцията
по храните и лекарствата одобрява анти-CTLA-4
антитяло (ипилимумаб) като лечение за меланом
в късни стадии.
По същото време Хонджо и колегите му откриват друг протеин върху Т лимфоцитите, наречен PD-1, или „програмирана смърт-1“. В 2000
г. откриват и един от лигандите му (съответни
партньори, с които се свързва, за да се активира)
PD-L1, а година по-късно – и втория му лиганд
PD-L2. Тези два белтъка се експресират върху
всички клетки, включително и туморните, и служат за „легитимация“ на клетки, които лимфоцитите „убийци“ не бива да атакуват. Свързването на
PD-1 с PD-L1 или PD-L2 парализира Т-клетките
„убийци“ на бойното поле в самия тумор. Това е
механизъм за препятстване на крайната фаза на
имунния отговор и е един от няколко подобни механизма за предпазване на тъканите от собствена-
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та имунна система.
Много от тези механизми на имунната толерантност са „превзети“ от рака за целите на собственото му оцеляване, но откритите от Алисън и
Хонджо се оказват толкова централни, че потискането им води до впечатляващи резултати. За това
те са наречени check-points (контролни точки). И
така, до 2002 г. групата на Хонджо демонстрира
способността на антитяло, блокиращо PD-L1, да
спира растежа на туморите. По-нататъшните изследвания на екипа показват, че инхибиторите на
PD-1 са ефективни не само при мишки, но и при
хора, като първите клинични изпитвания са тествали тази терапия на рака през 2006 г. До 2012 г.
анти-PD1 и анти-PD-L1 антитела показват забележителна ефективност, като няколко пациенти са
получили дългосрочна ремисия. FDA одобри първия инхибитор на PD-1 (pembrolizumab) за лечение на меланома през 2014 г. Оттогава агенцията е
одобрила поне четири други PD-1 инхибитори за
лечението на девет вида рак.
Решен ли е проблемът с рака? Уви, рано е
за такива заключения, но една голяма битка е спечелена. Инхибиторите на „контролните-точки“ не
действат специфично на рака, а намаляват прециз-

ността на имунната толерантност изобщо. При
това лечение имунната система лесно се подлъгва да атакува и здравите тъкани и това може да
доведе до много сериозни усложнения. За разлика
от химиотерапията, която също е силно токсична,
нежеланите ефекти на имунотерапията се преодоляват по-лесно с имуносупресивни лекарства.
Друг недостатък на тази нова терапия е именно в
устойчивостта на имунната толерантност – за добро или зло у много пациенти тази пренастройка
не се постига или туморът е успял преди това да
се „скрие“ или да потисне имунната система достатъчно, за да няма налични специфични клетки
„убийци“. По тази причина повечето схеми на лечение, изпитвани в момента, включват комбинирана имунотерапия, напр.: инхибиторите на „контролни –точки“ се добавят към противотуморни
ваксини, моноклонални антитела срещу туморни
антигени, при лечение с активирани клетки, с вируси и дори към химиотерапия. Това не е неочаквано – онколозите отдавна знаят, че лечението на
рака трябва да става с много различни средства
едновременно, което важи и за имунотерапията.
Бъдещето ще покаже кои са най-ефикасните комбинации от новия арсенал от оръжия в тази битка.

С Е Л С К О С Т О П А Н С К А   А К А Д Е М И Я С О Ф И Я

И Н С Т И Т У Т  П О З Е М Е Д Е Л И Е - К Ю С Т Е Н Д И Л

ПОКАНА
90 Г О Д И Н И
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„НАУКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ: ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
27 – 28 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
Под почетното председателство на председателя на Селскостопанска академия
проф. д-р Васил Николов
Съюза на учените в България – клон Кюстендил
Тематични направления: Селекция, генетични ресурси и биотехнологии; Технологии на отглеждане при културните растения; Растителна защита.
За допълнителна информация:
e-mail: iz_kn@abv.bg
www.iz-kyustendil.org
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ПЕРИОДИЧНАТА ТАБЛИЦА И СВРЪХТЕЖКИТЕ
ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 104 – 118
I. СВРЪХТЕЖКИТЕ ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 104 – 112
Проф. д.х.н. Иван Л. Дуков,
Химикотехнологичен и металургичен университет
Увод
През 2019 г. се навършват 150 години от създаването на Периодичната таблица на химичните
елементи от Д. И. Менделеев. Като отбеляза, че
Периодичната таблица е едно от най-значимите
постижения на науката, повлияло за развитието не
само на химията, но и на други природни науки,
72-та Генерална асамблея на Обединените нации,
по време на 74-тата Пленарна сесия (20.12.2017 г.),
взе решение 2019 г. да бъде обявена за Международна година на Периодичната таблица на химичните елементи (International Year of the Periodic
Table, IYPT 2019). Тази годишнина съвпада със
100-годишнината на Международния съюз по
чиста и приложна химия (IUPAC 100), който като
глобална организация има важна роля за приемане
и утвърждаване на понятия, наименования и символи, свързани с Периодичната таблица.
Синтезът на свръхтежките химични елементи даде възможност да бъде комплектуван седми
период на Таблицата, с което тя придоби завършен
вид. Установено е, че Периодичната таблица остава подходяща схема за обяснение на свойствата
на тези елементи, макар че релативистични ефекти обуславят и някои свойства, различни от свойствата на по-леките им хомолози в групите.
Откритие, наименуване, свойства на химичните елементи 104 – 112
Химичните елементи с номера 104 – 112
бяха синтезирани в последните няколко десетилетия [1]. Те бяха наречени свръхтежки елементи
или трансактиноиди [2]. Свръхтежките елементи
се получават чрез ядрени реакции, при които мишени от изотопи на тежки метали се бомбардират
с подходящи йони. Реакциите протичат с малка

скорост: от 1 атом на минута до 1 атом на месец.
За получаване на свръхтежки елементи се
използват два типа ядрени реакции: реакции на
„студен“ ядрен синтез и на „горещ“ ядрен синтез.
Реакциите на „студен“ ядрен синтез се характеризират с относително малки енергии на възбуждане от порядъка на 10–20 MeV [2]. При тези
реакции се използват средно тежки йони, напр.
58
Fe, 54Cr, 64Ni и др., които при най-малки възможни енергии се сливат с ядрата на мишени от 208Pb
или 209Bi. Елементите с номера 107 – 112 са получени чрез реакции на „студен“ ядрен синтез.
Реакциите на „горещ“ ядрен синтез се характеризират с енергии на възбуждане от порядъка на
35 – 55 MeV, при които ядра на мишени от 238U до
249
Cf се сливат с ядра от 18О до 48Са. Елементите с
номера 113 – 118, с изключение на изотопа 287Nh
(нихоний), са получени чрез реакции на горещ ядрен синтез. Елементите 114 – 118 са получени при
облъчване на актиноидни мишени с йони на 48Са.
Поради малките периоди на полуразпад възможностите за експериментално изследване на
свръхтежките елементи са ограничени. Това прави безалтернативно използването на теоретични
методи. Развитието на съвременните релативистични теории и на компютърната техника позволи
да бъдат изчислени сравнително точно редица характеристики на свръхтежките елементи. Прилагането на релативистични теории за предсказване
на свойствата на елементите е показало наличие
на следните ефекти [2, 3]:
а) Директен релативистичен ефект
Ефектът обяснява намалението на ефективния радиус на Бор на орбитали с увеличение на
скоростта на електроните. Това причинява ста-
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билизация на сферичните s- и на p1/2-орбиталите
на K и L слоевете, но е установено, че ефектът е
значителен и за външните s- и p1/2-орбиталите на
свръхтежките елементи.
б) Индиректен релативистичен ефект
Ефектът обяснява увеличението на обема
на външните d- и f-орбитали, което се дължи на
ефективното екраниране на тези орбитали, резултат от релативистичната контракция на s и p1/2-орбиталите. От това следва, че тези орбитали са разположени далече от ядрото, имат по-голям обем и
са енергетично дестабилизирани.
в) Спин-орбитално разцепване
Този релативистичен ефект обуславя разцепване на орбиталите, за които орбиталното
квантово число l > 0 (орбитали на p-, d-, f-подслоевете). Разцепването е обусловено от квантовото
число j. То се се определя от израза j = l ± 1/2.
В резултат на спин-орбиталното взаимодействие
7s-електронната двойка (l = 0) е много инертна и
не участва в образуване на химични връзки. По
същата причина 7р-подслоят се разцепва на една
по-стабилна орбитала 7р1/2, за която j = l - 1/2 = 1/2
и две орбитали 7р3/2 с по-голяма енергия, за които
j = l + 1/2 = 3/2. Изчисления са показали, че при
наличие на 2 електрона на 7р-орбиталите, електроните ще заемат 7р1/2-орбиталата и ще имат антипаралелни спинове, т.е. правилото на Хунд няма
да се спази. Те ще проявяват малка склонност да
участват в образуване на химични връзки.
При 6d-подслоя също се наблюдава разцепване на орбиталите. При тях l = 2, поради което j =
2 - 1/2 = 3/2 и j = 2 + 1/2 = 5/2 . Двете 6d3/2-орбитали
имат по-малка енергия и са по-стабилни от останалите три 6d5/2-орбитали с по-голяма енергия.
Релативистичната стабилизация на ns-атомните орбитали има максимум при елемент 112
(Cn). Релативистичната дестабилизация на орбиталите от 6d-подслоя заедно със стабилизацията
на 7s-атомната орбитала причинява инверсия на
енергиите на 7s- и 6d5/2-орбиталите на Cn, поради което най-малка йонизационна енергия имат
6d5/2-орбиталите, а не 7s-орбиталата, както е при
Hg. Инверсията започва от Hs.
Всеки от трите релативистични ефекта има
приблизително еднаква стойност.
Предсказаните, и някои експериментално
намерени, свойства на елементите 104 – 112 показват, че те трябва да бъдат разположени в групи
4 – 12 на Периодичната таблица, но влиянието
на релативистичните ефекти може да доведе до
поява на разлики между някои от свойствата на
свръхтежките елементи и свойствата на по-леките
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им хомолози в групите.
Елемент 104: Ръдърфордий
                                  (Rutherfordium, Rf)
В публикация от 1964 г. изследователи от
Обединения институт за ядрени изследвания
(ОИЯИ) в Дубна са съобщили, че са получили
изотоп на елемент 104 [4]. Взаимодействието се
описва с уравнението:
но руските изследователи не са успели да определят точния период на полуразпад на изотопа.
През 1969 г. изследователи от Lowrence Livermore
National Laboratory (LLNL) [5] са осъществили реакцията:
Изотопът 257Rf, с период на полуразпад 4,5
секунди, e идентифициран чрез разпадането му
до 253No.
Приоритетът за откриването на елемент 104
е бил предмет на дългогодишен спор между руските и американските изследователи. Макар че руските учени от Дубна първи са публикували данни
за синтез на елемента, опитите да бъде повторен
техният експеримент са се оказали неуспешни,
докато учените от LLNL са доказали еднозначно получаването на елемента. Руските учени са
предложили елемент 104 да получи постоянното
име курчатовий (Kurchatovium, Ku) в чест на Игор
Курчатов, руски ядрен физик, а американските
учени – ръдърфордий (Rutherfordium, Rf) в чест
на Ернст Ръдърфорд, известен като родоначалник
на ядрената физика. Спорът е продължил близо 30
години. През 1997 г. IUPAC приема предложението на американските учени.
Понастоящем е известно, че Rf няма стабилни природни изотопи. В лабораторни условия
са синтезирани 15 изотопа на елемента с атомни
маси от 253 до 268 (без 264Rf). Най-дългоживущ е
изотопът 267Rf, чийто период на полуразпад е около 1,3 часа.
Ръдърфордият е член на групата на 6d-елементите. Очакваната електронна конфигурация на
Rf е [Rn]5f146d27s2. Допущанията за конфигурация
[Rn]5f146d17s27р1/2 не са били потвърдени [6]. Това
показва, че Rf е типичен представител на група 4
на Периодичната таблица и би трябвало да има
свойства, близки до свойствата на по-леките му
хомолози Zr и Hf. Плътността на Rf е изчислена на около 23,2 g cm−3, по-голяма от плътността
най-тежкия познат елемент (Os, 22,6 g cm−3). Стабилната степен на окисление на елемента е IV.
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Експерименти са показали, че се образуват RfCl4,
RfBr4 и RfOCl2. Летливостта на RfCl4 е подобна
на летливостта на HfCl4 и е много по-голяма от
летливостта на хлориди на актиноидите, но летливостта на RfBr4 е по-голяма от летливостта на
HfBr4. В киселинна среда Rf би трябвало да образува хидратиран йон Rf4+ и комплекси в разтвори на HCl, HBr и HF. Очаква се Rf да проявява и
по-малко стабилна III степен на окисление.
Изследване на образувани анионни комплекси върху йонообменни смоли е показало, че Zr,
Hf и Rf образуват комплекси МF62−, но стабилитетната константа на RfF62− е поне с един порядък
по-малка от константите на ZrF62− и HfF62−.
Проведени са експерименти за течностна
екстракция на Zr4+, Hf4+, Rf4+ и Pu4+ с трибутилфосфат (ТВР) в С6Н6 от водна фаза, съдържаща 12М
HCl. Установено е, че Zr4+, Rf4+ и Pu4+ се екстрахират успешно като комплекси MCl4(TBP)2, но Hf4+
се екстрахира в по-малка степен. Екстракцията
на Hf4+ се увеличава от 20% на 60% при увеличение на концентрацията на HCl от 8М на 12М.
При същите условия екстракцията на Rf4+ се увеличава от 60% на 100%. При екстракция на Rf с
триоктилфосфиноксид (ТОРО) се образува комплекс RfCl4(ТОРО)2, чиято стабилност е по-малка
от стабилността на съответните комплекси на Zr и
Hf. Екстракцията се изменя в реда Zr > Hf ≥ Rf.
Комплексообразуването на Rf е изследвано
и чрез екстракционна хроматография при използване на четвъртичната амониева сол Aliquat 336
(метилтриалкил (С8–С10) амониев хлорид) върху
инертна подложка (стационарна фаза) и подвижна фаза 12М HCl. При тези условия Zr, Hf и Rf се
екстрахират и могат да бъдат елюирани с разтвор
на 6М HCl. Тривалентните актиноиди се задържат
върху йонообменната смола. Комплексообразуването на Rf е подобно на това на Hf.
Резултатите от течностната екстракция с
триизооктиламин (ТiOA) от водна фаза, съдържаща 12M HCl, потвърждават резултатите, получени
с Aliquat 336. Данните от екстракцията на Zr, Hf и
Rf с теноилтрофлуороацетон (НТТА) са показали,
че хидролизата на Rf е по-малка от хидролизата на
Zr, Hf и Pu.
Елемент 105: Дубний (Dubnium, Db)
Елемент 105 е синтезиран през 1968 г. в
ОИЯИ при бомбардиране на мишена от    Am с
йони          . Получен е изотопът           .Изслеследователите от Дубна не са могли да докажат със
сигурност, че са получили изотопите 260Db и 261Db.
Изследователи от LLNL са осъществили синтез на изотопа 260Db при бомбардиране на 24998Cf с

йони на    10N. През 1972 г. групата от LLNL е публикувала данни за α-разпадане на 261,262Db.
Елемент 105 е получил постоянно име след
нови спорове между руските и американските изследователи. Първоначално руските учени
са предложили име Нилсборий (Nilsborium, Ns)
в чест на Нилс Бор, а американските – Ханий
(Hanium, Ha) в чест на немския физик Ото Хан,
учен с големи заслуги в областта на радиоактивността и радиохимията. През 1997 г. спорът е разрешен след съгласието на двете страни елементът
да получи постоянното име дубний (Dubnium, Db)
в чест на град Дубна, на чиято територия се намира ОИЯИ. Аргументите на IUPAC са били, че
заслугите на LLNL при синтеза и изследването
на свръхтежките елементи са били признати чрез
приемане на американските предложения за имената на елементи 104 (Ръдърфордий) и 106 (Сиборгий). Името дубний е признание за приноса
на учените от Дубна за синтеза и изследването на
елементи 104, 105 и 106.
Предсказаната електронна конфигурация на
Db е [Rn]5f146d37s2. Дубният е елемент от 6d-серията и последен елемент на група 5 на Периодичната
таблица (V, Nb, Ta, Db). Предложената електронна
конфигурация е резултат от релативистични пресмятания. Приема се, че най-стабилната степен
на окисление на Db е V, но е възможно той, като
останалите елементи от групата, да образува съединения, в които да проявява III и IV степен на
окисление. По аналогия с Nb и Ta се очаква Db да
образува оксид Db2О5, а в алкална среда – анион
DbО43–. Би трябвало да се образува и DbCl5, който
да бъде твърдо летливо вещество. Вероятно летливостта на DbCl5 е близка до летливостта на NbCl5.
Експериментално е установено, че хлоридите на
Db са по-летливи от бромидите. Изчисления са
показали, че тенденцията Db да образува оксиди
трихалогениди е много по-голяма от аналогичната
тенденция на Nb и Ta.
Проведени са експерименти за екстракция
на Nb, Ta и Db с метилизобутилкетон (MIBK) от
водна фаза, съдържаща 3,8М HNO3 и 1,1M HF. При
експерименталните условия Та се е екстрахирал
почти количествено, но Db е имал различно поведение вероятно поради образуване на [DbF7]2−.
Зарядът на частицата препятства екстракцията.
При екстракционно-хроматографски експерименти с триизооктиламин (TiOA) върху инертна подложка е установено, че при всички концентрации на HCl, по-малки от 12М, поведението на
Db е подобно на поведението на Nb и различно от
поведението на Та. Това дава възможност да бъде
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прието, че Db образува [DbOCl4]− и [DbCl4(OH)2]−.
Аналогично е поведението на Db при екстракция
с Aliquat 336 от водна фаза, съдържаща 6М HCl.
Предложена е екстракционна система, позволяваща разделяне на Db от Rf, получени при
разпадане на изотопи на елемент 115. Екстракцията се извършва с MIBK от водна фаза, съдържаща
HCl и HF.
Елемент 106: Сиборгий (Seaborgium, Sg)
През юни 1974 г. изследователи от ОИЯИ са
докладвали синтеза на изотоп на елемент 106. Те
са бомбардирали мишена от            или            с
Cr. Протичат реакциите:

През септември 1974 г. изследователи от LLNL
[7] са бомбардирали мишена от     98Cf с йони    8O и
са синтезирали изотопа     106Sb. Протичат процесите:

Получаването на изотопа е доказано чрез
разпадането му до     104Rf и    102No. Установено е, че
периодът на полуразпад на синтезирания изотоп
е 0,9 ± 0,2 секунди. Има данни за получаване на
изотопи на Sg с атомни маси 258 – 267, 269 и 271.
Изотопите с маси 267, 269 и 271 имат периоди на
полуразпад от порядъка на минути (напр. ~ 3,1 минути за 269Sg).
Сиборгият е получил постоянното си
име след спорове за приоритет при откриването му между руските и американските учени.
През 1993 г. Групата по трансфермиеви елементи (Transfermium Working Group, TWG) на
International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC) и International Union of Pure and Applied
Physics (IUPAP) признава за откриватели на елемент 106 учените от LLNL, тъй като те са установили изотопите, получени при разпадането на
263
Sg. Според TWG руските учени не сa успели да
докажат убедително синтеза на 260Sg. На 207-та
Национална конференция на американското химическо дружество през 1994 г. е прието да бъде
предложено на IUPAC елемент 106 да бъде назован
сиборгий (siborgium, Sg) на името на Глен Сиборг,
учен с големи заслуги при получаване и изследване на актиноидите. През август 1994 г. е получен
отказ, тъй като според IUPAC химичен елемент не
може да получи име на жив човек (Сиборг е починал през 1999 г.), но по настояване на американски
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и немски учени през август 1997 г. IUPAC приема
елемент 106 да бъде назован сиборгий.
Предвижданата електронна конфигурация
на Sg е [Rn]5f146d47s2. Очаква се при нормални условия елементът да бъде твърдо вещество. Той би
трябвало да бъде тежък метал с плътност около 35
g cm−3.
Sg принадлежи на група 6 на Периодичната таблица (Cr, Mo, W, Sg). Елементите от групата проявяват в съединенията си 0, II, III, IV, V и
VI степен на окисление. За Mo и W по-стабилна
е VI степен на окисление (Cr(VI) е силен окислител). Степен на окисление VI би трябвало да бъде
най-стабилната степен на окисление на Sg както
в газова, така и във водна фаза. Тя е единствената степен на окисление на Sg, установена експериментално. Степени на окисление V и IV би
трябвало да бъдат по-малко стабилни за Sg, а III
– най-малко стабилна. В VII период релативистичната стабилизация на 7s-орбиталата и дестабилизацията на 6d-орбиталите е толкова голяма, че се
очаква Sg да отдава 6d-електрони преди 7s-електрони, при което да се получат конфигурациите
Sg+ − [Rn]5f146d37s2 и Sg2+ − [Rn]5f146d27s2.
Експерименталното изследване на химичните свойства на Sg е затруднено поради получаването на единични атоми и поради малките им
периоди на полуразпад. Затова за предсказване на
свойствата му се използва аналогия със свойствата на по-леките му хомолози Mo и W. Moлибденът и волфрамът образуват стабилни оксиди МО3,
поради което и Sg също би трябвало да образува
оксид SgО3. Оксидите МО3 са разтворими в алкални разтвори с образуване на оксоаниони. Следователно Sg би трябвало да образува SgО42− (сиборгат), образуван чрез хидролиза на [Sg(H2O)6]6+.
Поради по-големия радиус на Sg, този процес би
трябвало да протича по-лесно от хидролизата на
[Mo(H2O)6]6+ и [W(H2O)6]6+. Тъй като WО3 има амфотерен характер, има основание да бъде допусната амфотерност и за SgО3. MoО3 реагира с водни
пари, като образува оксид хидроксид MoО2(ОН)2,
съединението SgО2(ОН)2 също би трябвало да съществува. Mo и W образуват летливи, реакционноспособни хексахалогениди, МХ6 (X = F, Cl).
Само W образува нестабилен WBr6. Поради това е
предсказано образуване на SgF6 и SgCl6, но може
да се очаква и повишена стабилност на SgBr6. При
наличие на кислород и водни пари хексахалогенидите образуват летливи оксиди халогениди МОХ4
и МО2Х2, от което следва, че са възможни SgОХ4 и
SgО2Х2 (X = F, Cl). Във воден разтвор би трябвало
да са стабилни комплексите SgOF5− и SgO3F33−.

НАУКА – кн. 1/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ПЕРИОДИЧНАТА ТАБЛИЦА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

За определяне на химичните свойства на Sg
се използват газовохроматографски експерименти
с летливия SgО2Cl2, получен при взаимодействието на Sg атоми със смес О2/HCl. Протича реакцията Sg + O2 + 2HCl → SgО2Cl2. Адсорбционните
свойства на полученото съединение са сравнени
със свойствата на аналогичните съединения на Mo
и W. Установено е, че SgО2Cl2 е по-малко летлив
от аналогичните съединения на Mo и W.
През 2001 г. е проведен експеримент за взаимодействието на Sg с О2 при наличие на Н2О [8].
Установено е протичането на реакциите:

И в този случай поведението на Sg е аналогично
на поведението на Mo и W.
Химични експерименти за определяне на
свойствата на Sg в газова и течна фаза са проведени в Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI)
в Дармщат през 1990 г. с участието на 16 научни
организации от 9 страни. Използван е изотопът
265
Sg с период на полуразпад ~ 20 секунди, синтезиран при взаимодействие на 248Cf с 22Ne. Хидролизата и комплексообразуването на Mo, W, Sg и U
са изследвани при използване на катионоoбменна
смола. Елементите са елюирани с разтвор на 0,1М
HNO3/5×10−4 М HF. Установено е, че Sg има типично поведение на елемент от група 6 на Периодичната таблица и образува шествалентни йони
[1, 2, 9]. Sg образува неутрални съединения, оксидихалогениди или анионни комплекси, най-вероятно се образува SgО2F2 или [SgO2F3]− (диоксидотрифлуоридосиборгат(1−)) , а не SgО42−.
Експериментално е установено, че Sg образува Sg(СО)6 (хексакарбонилсиборгий), подобно
на Mo и W. Съединението е летливо и реагира лесно с SiO2.
Елемент 107: Борий (Bohrium, Bh)
През 1981 г. група изследователи от GSI,
Дармщат е синтезирала 5 атома от изотопа 262Bh
при взаимодействие на 209Bi с йони на 54Cr [10]
Анализът на разпадните вериги на изотопа е показал, че те завършват при 250Fm и 250Md,
което води до заключението, че в началото на веригите се намират 258Db и 262Bh. Изотопите 260Bh,
261
Bh, 262Bh имат периоди на полуразпад под 100
милисекунди, изотопите 264Bh, 265Bh, 266Bh, 271Bh –
около 1 секунда, а 270Bh и 274Bh – съответно 61 и
54 секунди. Изотопите с маси 260, 261 и 262 са
синтезирани по метода на студен ядрен синтез, a

изотопите с маси 265, 266 и 267 са получени по
метода на горещ ядрен синтез при бомбардиране
на мишени на 243Am и 249Bk с 22Ne. Най-тежките
изотопи с маси 270, 271, 272 и 274 са получени
като част от разпадните вериги на изотопите 282Nh,
287
Mc (Московий) и 294Lv (Ливърморий).
След разглеждане на представените доказателства TWG на IUPAC/IUPAP е приела през
1992 г., че откривател на елемент 107 е немската
група изследователи от GSI, Дармщат. Първоначално групата е предложила елементът да получи
име „нилсборий“ (nielsborium, Ns) в чест на датския физик Нилс Бор, но в крайна сметка е прието
елемент 107 да бъде назован борий, със символ
Bh.
Борият е елемент на 6d-серията на преходните елементи и последен елемент на група 7 на
Периодичната таблица. Предполагаемата електронна конфигурация на елемента е [Rn]5f146d57s2.
Физичните свойства на Bh не могат да бъдат определени експериментално, тъй като са синтезирани
единични атоми, чиито периоди на полуразпад са
малки. Затова се правят аналогии с по-леките му
хомолози.
Като член на група 7 се очаква Bh да има
свойства, които са подобни на свойствата на Mn,
Tc и Re. Това схващане е потвърдено експериментално. При взаимодействие на изотопа 267Bh със
смес от HCl/O2 e получено летливото съединение BhO3Cl (бориев триоксид хлорид). Взаимодействието се описва с уравнението
2Bh + 2HCl + 3O2 → 2BhO3Cl + H2.
Установено е, че свойствата на полученото съединение са подобни на аналогичното съединение на
Re [11].
Елемент 108: Хасий (Hassium, HS)
Екип от GSI, Дармщат, ръководен от Peter
Armbruster и Gottfried Münzenberg е установил, че
при бомбардиране на мишена от 208Pb с йони на
58
Fe са получени 3 атома на изотопа 265Hs. Идентификацията на новия елемент е доказана чрез
α-разпадането на изотопа [12]. Тъй като претенции за откриване на елемента са имали и руски
изследователи от ОИЯИ, през 1992 г. TWG на
IUPAC/IUPAP е приела официално, че откривател
на елемент 108 е групата от от GSI. Данните, представени от немските учени, са били по-детайлни и
по-убедителни.
Името на елемент 108 (хасий) е предложено от Peter Armbruster и колегите му през 1992 г. и
произлиза от латинското име (Hassia) на немската
провинция Хесен, в която е разположен град Дармщат, седалище на GSI. През 1997 г. IUPAC ут-
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върждава постоянно име хасий (hassium, символ
Hs) на елемент 108.
Най-голям период на полуразпад (9,7 секунди) от известните изотопи на Hs има изотопът 269Hs.
Тъй като изотопите на Hs имат малки периоди на
полуразпад, свойствата на елемента първоначално
са определени въз основа на квантовомеханични
изчисления. Те са показали, че Hs би трябвало да
бъде хомолог на Fe, Ru и Os в група 8 на Периодичната таблица [13]. Предсказаната електронна конфигурация на елемента е [Rn]5f146d67s2, но
поради релативистичната стабилизация на 7s-орбиталата и дестабилизацията на 6d-орбиталите се
очаква йонът Hs+ да има електронна конфигурация
[Rn]5f146d57s2, отдавайки 6d- вместо 7s-електрон.
Това поведение е различно от поведението на
по-леките му хомолози, но е изчислено, че йонът
Hs2+ би трябвало да има електронна конфигурация
[Rn]5f146d57s1, аналогична на конфигурацията на
Os2+.
Като член на 6d-серията на преходните елементи, Hs би трябвало да има химични свойства,
аналогични на свойствата на Fe, Ru и Os. Елементите от група 8 проявяват разнообразни степени
на окисление, като Ru и Os образуват съединения
в VIII степен на окисление, която става по-стабилна при увеличение на атомния номер на елементите. Следователно, Hs би трябвало също да образува съединения в тази степен на окисление. По
аналогия с по-леките хомолози е очаквано Hs да
образува стабилни съединения, в които проявява и
по-ниски степени на окисление (VI, V, IV, III и II).
Учени от университета в Осло чрез системата SISAK (Short-lived Isotope Studied by the
AKufve–technique) са получили динатриев тетраоксидодихидроксидохасат(VIII), Na2[HsO4(OH)2].
Елемент 109: Майтнерий (Meitnerium, Mt)
Елементът е синтезиран през 1982 г. в
GSI Darmstadt от Peter Armbruster и Gottfried
Münzenberg [14] под ръководството на Sigurd
Hofmann по реакцията:
По-късно синтезът е потвърден и от други научни институции и откритието е утвърдено
от TWG на IUPAC/IUPAP. През 1994 г. екипът от
Дармщат е предложил елемент 109 да бъде назован майтнерий със символ Mt, в чест на Лизе
Майтнер, която е съоткривател (заедно с Ото Хан)
на ядреното деление на урана на две по-леки ядра,
като процесът е съпроводен с отделяне на огромно
количество топлина. През 1997 г. IUPAC е приел
предложението и елемент 109 е получил постоян-
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но име майтнерий.
Най-стабилният изотоп е 278Mt, чийто период на полуразпад е 7,6 секунди. Майтнерият
е член на 6d-серията на преходните елементи.
Предполага се, че електронната му конфигурация
е [Rn]5f146d77s2 [15]. Изчисления за йонизационни
потенциали, атомен и йонен радиус и други свойства са показали, че основните свойства на Mt са
подобни на свойствата на елементите от група 9
на Периодичната таблица (Co, Rh, Ir). Очаква се
най-стабилните степени на окисление на елемента
да бъдат I и III, а във водни разтвори и VI [2].
Засега химичните свойства на Mt не могат
да бъдат определени експериментално поради
малките периоди на полуразпад на изотопите му и
малката скорост на получаването им.
Елемент 110: Дармщатий (Darmstadtium, DS)
Елементът е получен през 1994 г. в GSI, Дармщат, от Peter Armbruster и Gottfried Münzenberg
под ръководството на Sigurd Hofmann. Екипът е
бомбардирал мишена от 208Pb с йони 62Ni
Получени са 3 атома на изотопа 269Ds. Изото271
път Ds е получен по-късно след усъвършенстване на апаратурата. Експерименти за получаване на
този изотоп са повтаряни и по-късно в Дармщат
през 2000 г. (получени са 4 атома), в LLNL през
2000 г. и 2004 г. (получени са общо 9 атома) и в лаборатория RIKEN, Япония през (2002 г., получени
са 14 атома)
През 2001 г. TWG на IUPAC/IUPAP приема,
че екипът от Дармщат има приоритет при синтеза
на елемент 110. Името дармщатий (darmstadtium)
със символ Ds е предложено от откривателите,
тъй като Институтът за изследване на тежки йони
(GSI) се намира в град Дармщат. Утвърдено е от
IUPAC през 2003 г.
Изотопът 281Ds има най-голям период на полуразпад (около 11 секунди). Изчисления за йонизационните потенциали, атомни и йонни радиуси
на Ds показват, че стойностите им са близки до съответните стойности на по-лекия хомолог Pt. Следователно елементът може да бъде причислен към
елементите от група 10 на Периодичната таблица
(Ni, Pd, Pt). Предсказаната електронна конфигурация на Ds е [Rn]5f146d87s2. Тя се подчинява на
„принципа на запълването“ (Aufbau prinzip (нем.),
Building-up Principle (англ.)) за разлика от електронната конфигурация на Pt ([Rn]5f146d97s1)[16].
Този факт се обяснява с релативистичната стабилизация на електронната двойка, разположена на
7s-орбиталата. Това е характерно за целия седми
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период, поради което нито един от 6d-елементите (104 – 112) няма електронна конфигурация,
нарушаваща принципа на запълването. Като член
на група 10 се очаква елементът да има свойства
на благороден метал. Въз основа на най-стабилните степени на окисление на по-леките членове
на групата се приема, че за Ds ще бъдат стабилни
0, II, IV и VI степен на окисление, като се очаква
нулевата степен на окисление да бъде най-стабилна във водни разтвори, а максималната степен на
окисление VI (при газообразни съединения).
Елемент 111: Рентгений (Roentgenium, Rg)
Рентгеният е синтезиран от международен
екип под ръководството на Sigurd Hofmann в GSI,
Дармщат, през 1995 г. при бомбардиране на мишена от 209Bi с йони на 64Ni. Получени са 3 атома
на изотопа 272Rg. Протича реакцията:
При разпадането на получения изотоп са
получени изотопите 268Mt и 264Bh, а при следващ
α-разпад се получават познатите изотопи 260Db и
256
Lr, което е потвърждение за синтеза на Rg [17].
През 2003 г. TWG на IUPAC/IUPAP е установила,
че критериите за откритие на нов елемент са изпълнени от екипа на Хофман. Откривателите са
предложили елемент 111 да получи постоянно име
рентгений (röentgemium) със символ Rg в чест на
Вилхелм Конрад Рентген, откривател на х-лъчите,
по-късно наречени рентгенови лъчи. Името е утвърдено от IUPAC през 2004.
Изотопът с най-голям период на полуразпад
е 282Rg (2,1 минути).
Rg е член на 6d-серията на преходните метали и група 11. Предсказаната електронна конфигурация на елемента е [Rn]5f146d97s2 [18]. Поради
спин-орбиталното разцепване на 6d-поднивото
(две орбитали 6d3/2 с по-малка енергия и 3 орбитали 6d5/2 с по-голяма енергия), трите 6d5/2 орбитали по-лесно участват в образуване на химични
връзки. Изчисления са показали, че конфигурацията 6d97s2 става основно състояние за елемента, а 6d107s1 – е първото възбудено състояние. За
по-леките хомолози на Rg от група 11 (Cu, Ag,
Au) електронната конфигурация на външния слой
е (n–1)d10ns1. Изчисления на йонизационните потенциали, атомните и йонни радиуси са показали
стойности, подобни на стойностите за по-лекия
хомолог (Au) в групата. Въз основа на стабилните степени на окисление на по-леките членове на
група 11, за Rg се предвиждат стабилни V, III, I и
–I степени на окисление. Очаква се най-стабилна
да бъде III степен на окисление, като стабилността

на съединенията на Rg(III) да бъде по-голяма от
стабилността на съединенията на Au(III).
Предсказаните химични свойства на Rg се
основават на изчисления и на аналогии със свойствата на по-леките му хомолози. Установено е, че
от гледище на теорията на Пиърсън за „твърди и
меки“ киселини и основи, йонът Rg+ би трябвало да бъде „най-мекият“ метален йон, макар че не
е сигурно дали проявява киселинни или основни
свойства. Освен това, във водни разтвори Rg+ би
трябвало да образува аквайон [Rg(H2O)2]+, а също
и комплексите [Rg(H2O)L]+, където L = NH3, H2S,
PH3.
Елемент 112: Коперниций (Copernicium, Cn)
Коперницият е открит през 1996 г. в GSI,
Дармщат, от колектив с ръководител Sigurd
Hofmann. Колективът е включвал 21 учени от Германия, Финландия, Русия и Словакия [19]. Синтезът е осъществен при реакцията:
Получен е един атом. През 2002 г. екипът от
Дармщат е потвърдил получаването на изотопа, а
по-късно синтезът на Cn е потвърден и от други
лаборатории, което дава основание на TWG на
IUPAC/IUPAP през 2009 г. да присъди откритието на елемент 112 на колектива от Дармщат. Същата година немските учени са предложили постоянното име на елемента да бъде коперниций
(coperenicium) със символ Cp, в чест на Николай
Коперник, астроном, променил представите на
човечеството за света. По предложение на IUPAC
символът Cp е заменен с Cn. Името и символа на
елемента са приети от IUPAC през 2010 г. по случай 537 години от рождението на Коперник.
Получени са няколко изотопа на Cn, като
най-голям период на полуразпад (29 секунди)
има изотопът 285Cn. Останалите получени изотопи
имат много по-малки периоди на полуразпад. Има
предвиждания, че по-тежки изотопи като 291Cn и
293
Cn (неполучени досега) ще имат по-големи периоди на полуразпад.
Предсказаната електронна конфигурация
на Cn се дава с формулата [Rn]5f146d107s2 [20].
Изчисления са показали, че поради релативистични ефекти е вероятно елементът да бъде инертен, почти като благороден газ. Вероятно ще бъде
газ или летлива течност (метал). През 2008 г. са
проведени експерименти за определяне на някои
свойства на Cn. Използвана е термохроматографска система, комбинирана с апаратура за измерване на температурата на отлагане на частици
върху метални повърхности. Хроматографското
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поведение на единични атоми на Cn потвърждава металния характер на елемента, дължащ се на
взаимодействието им със златно фолио. Образуват
се връзки метал―метал. Установено е, че енталпията на адсорбция на Cn върху Au е от порядъка
на -30 ÷ -60 kJ mol−1. Аналогично взаимодействие
е характерно и за Zn, Cd и Hg, но Cn е по-летлив.
Изчислено е, че връзката Cn―Au е по-слаба с около 15 – 20 kJ mol−1 от връзката Hg―Au. От проведените експерименти е заключено, че Cn е типичен член на група 12 на Периодичната таблица.
В резултат на релативистични ефекти валентните s-електрони на Cn са инертни, поради
което 6d-електроните би трябвало да участват
лесно в образуване на химични връзки. Този факт
дава основание да бъде прието, че в IV степен на
окисление Cn би имал по-изразено поведение на
преходен метал, отколкото по-леките му хомолози.
Във водни разтвори е вероятно Cn да проявява II
и IV степен на окисление, като IV степен на окисление би трябвало да бъде по-стабилна. Макар че
йонът Hg22+ съществува, приема се, че йонът Cn22+
ще бъде много нестабилен и е възможно да не съществува. Съединението CnF2 би трябвало да бъде
по-нестабилно от HgF2 и би трябвало да се разлага спонтанно на съставните елементи. Приема се,
че в полярни разтворители ще се образуват йони
CnF3− и CnF5−, а не неутрални съединения CnF2 и
CnF4. Във воден разтвор биха могли да съществуват анионите CnCl42− и CnBr42−. За Hg IV степен на
окисление не е характерна, но тя би трябвало да е
по-стабилна за Cn.
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THE PERIODIC TABLE A ND THE SUPERHEAVY ELEMENTS 104 – 118
I.  THE SUPERHEAVY ELEMENTS 104 – 112
Ivan L. Dukov

Abstract
Calculations and some experiments have shown that the superheavy elements 104 – 112 can be placed
in groups 4 – 12 of the Periodic Table because their chemical properties, as a whole, are similar to their lighter
homologs in the groups. However, because of the relativistic effects (direct, indirect and spin-orbit splitting), it
can be assumed that these elements will exhibit some properties, which cannot be deduced from their position
in the Table.
Key words: Periodic Table, the superheavy elements 104 – 112, properties, relativistic effects
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НАУЧНА ПОЛИТИКА

ОЦЕНКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
НА НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ*

Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“

В изпълнение на националната политика,
свързана с регулярно наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, на 19 декември
2018 г. г-жа Карина Ангелиева – зам.-министър на
МОН, представи резултати от оценката и анализа
на научноизследователската дейност на научните
организации и висшите училища за 2017 г. Чрез
тази оценка ще се подобри националната политика в този сектор, както и биха могли да се планират и въвеждат нови инструменти за насърчаване
на изследванията, ще може да се направят анализи
и изводи за по-нататъшното развитие на научните
организации и университети.
Оценката е резултат от работата на комисия
с 4-годишен мандат, включваща преподаватели
от университети, висши училища и институти на
БАН, чийто състав е подбран с отворен конкурс,
публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката. Членовете на комисията1
с председател проф. д-р Костадин Костадинов
са хабилитирани учени с опит във формиране и
оценка на научна политика и/или оценяване на
научни организации, опит в изпълнението и/или
управлението на международни проекти през последните 5 г. и публикации през последните 5 години в реферирани и индексирани издания в WoS,
Scopus, Google Scholar.
Оценката за 2017 г. е извършена съгласно
актуализирания през 2018 г. Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската
дейност на висшите училища и научните организации (https://www.mon.bg/upload/15874/pravilnik_
ocenka-NIDejnost_290618.pdf), публикуван в
Държавен вестник, бр. 54/29.06.2018 г., като методиката е прецизирана с цел обективно представяне на постигнатите научни резултати. Оценката
стъпва на добрата практика на други европейски
държави и включва БАН, Селскостопанската ака-

демия и 43 университета (не са включени 8 висши
училища, тъй като съгласно Правилника изследователският им състав е от по-малко от 20 учени
или нямат акредитирани докторски програми).
Нов елемент в Правилника е въвеждането
на процедура по верифициране от научните организации и висшите училища на информацията с
обективните показатели, необходими за оценката,
с цел прозрачност и намаляване на административната тежест за организациите и подобряване
на научните им стратегии.
Оценката е извършена на базата на анализ на
критериите и показателите в Правилника, отразени в индивидуалните оценителни карти на всяка
научна организация или висше училище за отчитания период, които съдържат три раздела:
• „Научни резултати и тяхното научно въздействие“, които се отчитат чрез броя научни публикации и монографии, индексирани
в Scopus и/или Web of Science (WoS), брой на
независими цитирания в същите база данни (до
които МОН осигурява достъп на научната общност), брой на регистрирани патенти и патентни
заявки.
• „Научен капацитет и възпроизводство на академичната общност“ – брой защитили докторанти и доктори на науките; дял на публикациите в
съавторство с институции от други страни спрямо общия брой публикации.
• „Обществено и икономическо въздействие“ –
изразходвани средства: по Европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации
и други международни научни проекти; външно
за организацията финансиране по национални
проекти и програми (договори с български и
чуждестранни фирми и предприятия). Отчита
се и делът на научните резултати, достъпни чрез
режим на „отворен достъп“ по отношение на об-

* Публикува се със съдействието на Дирекция „Наука“ към МОН.
1
Проф. д-р Лилия Райчева, проф. д.и.н. Валери Стоянов, проф. д-р Матилда Александрова, проф. д.ик.н.
Гарабед Минасян, проф. д.х.н. Борис Гълъбов, чл.-кор. Красимир Атанасов, проф. д.м.н. Николай Витанов,
проф. д-р Мая Игнатова, проф. Димитър Джилянов, чл.-кор. Йорданка Кузманова, проф. д-р Добрин Свинаров, д.м.н., проф. д-р Дроздстой Стоянов, д.м.н.
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щия брой научни резултати в WoS и Scopus.
В класирането по обща оценка на първите
три места са Българската академия на науките,
Софийският и Медицинският университет – София. Това е логично, тъй като в БАН и в СУ „Св.
„Климент Охридски“ изследванията обхващат

почти всички научни области. Следват ХТМУ,
ТУ – София, ПУ „Паисий Хилендарски“ и МУ в
Пловдив и във Варна. Освен силното присъствие
на медицинските висши училища, прави впечатление и присъствието на университети от страната, където има регионални научни центрове.

Фигура 1. Научни организации и висши училища – класиране по обща оценка

В класацията за възпроизводство на научния потенциал на първо място е Софийският
университет, следван от БАН, МУ – София, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“ и УНСС. Прави впечатление, че университети извън столицата (МУ – Варна) въвеждат
собствени модели за научно развитие на академичния състав, Европейска карта за мобилност и

т.н. Други, като ВТУ, ЮЗУ и УНИБИТ, стимулират
финансово преподавателите, извършващи научни
изследвания. Налице е и интензивен международен обмен. Добрата новина е, че вече има ректори
и мениджъри, които стимулират финансово преподавателите и учените за проекти, по които са
спечелили европейско финансиране.

Фигура 2. Класиране по критерий „Научен капацитет и възпроизводство на академичната общност“
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По критерия „Обществено и икономическо въздействие“ водещата научна организация в
страната е БАН, която въпреки че няма обучение
по бакалавърски и магистърски програми, поради
големия брой звена има водещи сектори и за 2017
г. е привлякла три млн. евро от външно финансиране. Следвана е от Софийския университет и за
първи път – от Тракийския университет – Стара
Загора и Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“, които въпреки че не са сред пър-

вата дванадесетица в класирането по научна продукция, имат силни връзки с бизнеса. В челната
петица е и Техническият университет в София.
Общественото и икономическото въздействие са
важна оценка, която за момента е обективна и показва интересни резултати. Те са индикатор, че
има български университети, които работят добре
с фирмите и предприятията и е важен сигнал за
бизнеса, но някои от тях не са видими на европейско ниво.

Фигура 3. Класиране по критерий „Обществено и икономическо въздействие“

Нов критерий за оценка са резултатите по
ефективност на научните изследвания – т.е.
резултатите спрямо броя на учените/преподавателите в съответната научна организация или висше

училище. Тук на първо място е Химикотехнологичният университет в София, следван от БАН,
Софийския университет и МУ – София.

Фигура 4. Класиране по ефективност на изследванията
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По показателя „Публикации в режим на
отворен достъп“ на първо място през 2017 г. е
БАН, следван от Медицинския университет – София, СУ „Св. Климент Охридски“, МУ – Пловдив
и Техническия университет – София. Този показател е много важен, защото светът е променен и
трябва да се споделят знанията, за да сме видими
на международно ниво. Това е не само политика,
но и изискване на ЕС, където повечето от пуб-

лично финансираните публикации са с отворен
достъп. Такива са и изискванията по проектите
на структурните фондове – кандидатите и бенефициентите да публикуват изследванията си и
да ги споделят с обществеността. Не трябва да се
пренебрегва и фактът, че научните публикации се
появяват в научното пространство със закъснение
2-3 години след получаването на научните резултати.

Фигура 5. Брой публикации в режим на отворен достъп

Представени са и резултати на висшите
училища по професионални направления съгласно данни от международната база данни Web of
Science.
В областта на педагогическите науки водещ
е Русенският университет „Ангел Кънчев“, следван от УНИБИТ, Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново, Висшето
училище за телекомуникации и пощи, Софийския
университет, БАН, Пловдивския, Тракийския,
Техническия университет в София и Бургаския
свободен университет. В областта на хуманитарните науки на първите три места са БАН, Софийският и Пловдивският университет, следвани от
Нов български университет и Националната художествена академия. В областта на социалните,
стопанските и правните науки на първо място
отново е Русенският университет, следван от Националния военен университет „Васил Левски“,
Висшето училище по телекомуникации и пощи.
БАН, Софийския и Медицинския университет в
София, УНСС. В областта на природните науки, математиката и информатиката съвсем
логично на лидерското място е БАН, следван от
Софийския и Медицинския университет в София,
ХТМУ, ТУ – София, Пловдивския и Медицинския университет в Пловдив. Логично е и първото
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място на ТУ – София в направление „Технически
науки“, следван от БАН, Софийския университет,
ТУ – Варна, Русенския университет и ХТМУ. В
направление „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ водеща отново е БАН, следвана от МУ
– София, Селскостопанската академия, Пловдивския университет и ЛТУ. По-трудно е било
представянето на организациите в направление
„Изкуство“, тъй като не всички техни продукти са
включени в международната база данни. В това
направление класираните организации са четири,
като на първо място е Българската академия на
науките, следвана от Националната художествена
академия, Софийския университет и Нов български университет.
Оценката на научните организации и университетите показва, че вече не може да се твърди, че концентрация на научните изследвания има
само в София. Добро представяне имат много
висши училища от други градове в страната:
Пловдив, Русе, Варна, Стара Загора, Шумен, Бургас, Благоевград, които излизат напред в класирането по някои показатели. На предни места в някои класации е Националният военен университет
„Васил Левски“ във Велико Търново. Много силно е и присъствието в класациите и на българските медицински университети.
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Фигура 6. Тенденция в развитието на научните изследвания

Направената оценка засега няма да окаже
влияние на финансирането на научните организации и висшите училища, а има за цел да покаже
трендовете за развитието на научните изследвания в България (Фигура 6). Тя ще служи като индикатор за водещите тенденции, изводи и анализ
на потенциала и развитието на научните изследвания у нас – ориентир за силните и слабите страни
на научните организации и университетите и за
техния потенциал за развитие. Зам.-министър Ангелиева заяви, че целта е резултатите от оценката
в следващите години да се взимат под внимание
при финансирането, като това да става поетапно.
Процесът е бавен, ще трябва да се анализират и
резултатите от научната дейност на центровете за
компетентност и на центровете за върхови постижения, за да се постигне устойчивост в тяхното
развитие. Финансирането на научни изследвания,
разпознаваеми за обществото, е едно от основните изисквания по европейските проекти и по
Оперативната програма „Наука и образование за

интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Чрез оценката
на научната дейност на научноизследователските организации и университетите ще се подобри
националната политика в този сектор, а с получените данни може да се планират и въвеждат нови
инструменти за насърчаване на отговорни научни
изследвания, прозрачни за обществото и данъкоплатеца. По този начин ще се осъществи „подкрепа
за формиране и провеждане на национална политика в областта на научните изследвания, допринасяща за постигане на качествени и конкурентни
научноизследователски резултати и за развитието
на българските научни организации като водещи
научни организации и като равностойни партньори на водещи научни организации в Европейския
съюз (ЕС) и в световен мащаб“ (чл. 3 от Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите
училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“).

УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ
– УСТОЙЧИВ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА
НАУЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ

В края на 2018 г. в съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната си стратегия Фонд
„Научни изследвания“ (ФНИ) към МОН представи резултатите от най-голямата си инвестиция – 3

научноизследователски проекта за изграждане на
държавни университетски научноизследователски комплекси – нов момент в политиките на Фонда. Представянето им е част от новата програма
на ФНИ за популяризиране на дейността му – отчитане резултатите от инвестициите в научноиз-
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следователски проекти не само пред експертни
комисии, но и пред обществото. През 2019 г. са
планирани и представяния на отделни проекти
както в София, така и в цялата страна. Тази комуникационна дейност за припознаването от обществото на значението и резултатите от научноизследователската и иновационната дейност е важен
компонент и от научната политика на МОН.
С финансирането на представените три проекта за държавни университетски научноизследователски комплекси се цели разработването на
устойчив модел за развитие на научната инфраструктура на България.
Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ (УКХ „Алма Матер“)
(http://ukh.uni-sofia.bg) извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства,
предоставени от Фонд „Научни изследвания“ към
МОН в размер на 4,4 млн. лв. Основната му цел
е изграждането и утвърждаването на силнo и конкурентоспособно научноизследователско звено в
Софийския университет „Св. Климент Охридски“
с капацитет за извършване на качествени научни изследвания на европейско и световно ниво
чрез обединяване на финансови ресурси, инфраструктура, изследователски състав от факултетите
на Софийския университет, институтите на БАН
и различни държавни институции и с активното
включване на докторанти и студенти. При обновяването на съществуваща и създаване на нова
научна инфраструктура са изградени нови или
подкрепени съществуващи изследователски центрове, организации и лаборатории, като например
Центърът по археометрия с лаборатория по консервация.
Националният университетски комплекс
за биомедицински и приложни изследвания
(НУКБПИ) включва няколко структурни звена
– Център по молекулна медицина (ЦММ, http://
www.mmcbg.org/bg/), МУ – София – основа на
консорциума, Център по молекулярна биология
и имунология към МУ – Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета, и извършва изследователска дейност от 2010 г.
до момента със средства, предоставени от Фонд
„Научни изследвания“ в размер на 6,235 млн. лв.
Той представлява разпределена инфраструктура,
включваща съвкупност от оборудване, експертиза
и бази данни, изградени в България, предоставяща достъп за учени на регионално, национално
и международно ниво, както и за обучение. Научните и приложните изследвания в областта на
молекулната медицина, генетиката и епидемиоло-
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гията в България в постгеномната ера, извършвани в НУКБПИ, са с голямо социално значение за
здравето на българската нация.
Проектът „Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер
на знания в областта на микро/нанотехнологии
и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство“ (УНИК) за изграждане
на Център за върхови постижения „Национален
център по мехатроника и чисти технологии“ е на
обща стойност от 7 209 539 лв., като финансирането от Фонд „Научни изследвания“ е 6 750 000 лв.,
а съфинансирането от ТУ – София е в размер на
407 466 лв. Проектът УНИК (http://cetus.tu-sofia.
bg/) цели разширяване обхвата и задълбочаване на
изследванията чрез синергия на изследователския
капацитет в ТУ – София. Изследванията и изградената инфраструктура по проекта са насочени
към областта на фундаменталните науки и с фокус
към научно-приложните и приложните изследвания и практическата им приложимост – микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство. Разработването
и внедряването на иновации в партньорство с бизнеса допринася и за голямата добавена стойност
на проекта.
УНИК стъпва на базата на предишни проекти и въз основа на доброто му изпълнение прераства в нови партньорства с бизнеса и е основа
за текущото изграждане в ТУ – София на Национален център по мехатроника и чисти технологии.
Проектът е основно разработван от ТУ – София,
като Институтът по механика към Българската
академия на науките (БАН) и Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) участват като асоциирани партньори в изследователските дейности, за които е закупено специфично
за съответните области научно оборудване, както
и с включване на техни учени и докторанти. Така
УНИК подпомага връзките с водещите институции в България в изследователските области на
проекта.
Целта на проекта е разширяване обхвата и
подобряване качеството на изследванията в ТУ
– София, подпомагане развитието на висококвалифицирани преподаватели, специалисти, млади
учени и докторанти в ТУ – София и партньорските организации, консолидиране изследователския
капацитет в стратегическите за ТУ – София и приоритетни за България области и направления, подпомагане трансфера на иновативни и конкурентни
технологии и знания към индустрията на България. Участниците в проекта, чиито ръководители
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са проф. д.т.н. Камен Веселинов, проф. д.т.н. Георги Тодоров и проф. д.т.н. Никола Калоянов, са
около 140 души – опитни и млади учени, както и
докторанти (Фигура 1).

Фигура 1. Процентно разпределение в изследователския екип на проекта УНИК

В областта на виртуалното инженерство
изследванията се извършват в ТУ – София в посока увеличаване на възможностите и обхвата на
изследванията и технологиите за симулиране на
поведението на виртуални прототипи и системи
(като виртуално прототипиране в денталната медицина), както и към подобряване на технологиите на средствата на виртуалната реалност. В това
направление е стартиран Европейски проект за
изграждане на „Дигитални иновационни хъбове“
съвместно с бизнеса и неправителствени организации, изградена е Лаборатория „Индустрия 4.0“
и т.н. В сътрудничество в БАН са моделирани вятърни генератори (динамика на лопатъчната част),
модели на влиянието на земетресенията при отчитане на геологията на региона и т.н.
В областта на микроелектромеханичните
системи (МЕМС) и микро/нанотехнологиите,
където партньор на ТУ – София е Институтът по
механика към БАН, се работи с най-съвременни
съоръжения за изграждане на физически прототипи чрез добавяне на материал, нанасяне на микрослоеве, както и уникална измервателна техника
за контрол и валидация на реализациите. Водещи
фирми от САЩ, Англия, Германия и България
внедряват резултитите от изследванията на сензорите. Създадени са системи от най-висок клас за
развитие, симулации, проектиране и производство
на нови поколения интегрални схеми и МЕМС,
разработени и имплементирани са модели на нови
субмикронни нано- и микротехнологии, елементи
и системи и т.н.
Партньор в изследванията в областта на

новите материали и наноструктури, които са
пряко свързани с останалите направления, както и цялостно развитие на нови материали и наноструктури, е ХТМУ – София. Доставеният по
проекта сканиращ отражателен електронен микроскоп SEM (EVO MA 10 „Carl Zeiss“), оборудван с вграден микро- и нанорентгенов енергиен
анализатор, е от голямо значение за високото качество на анализите в това направление.
Изследванията в областта рекуперация на
енергия в ТУ – София са в посока системно развитие и интеграция на системи за кинематично
акумулиране на енергия (КЕРС), основно в новите
поколения хибридни и електрически транспортни
средства за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на вредните емисии. Уникално
и нестандартно е технологичното решение на създадената система за непрекъсваемо електрическо
захранване, използваща кинетичен акумулатор. В
областта на енергийната ефективност се работи
в тясна връзка с Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие,
създадени са национална концепция и дефиниция
за сграда с близко до нула потребление на енергия. Уникалната апаратура позволява да се прави
качествен анализ на енергийните характеристики,
да се създаде мрежа за обучение на енергийни експерти и т.н.
Изпълнението на проекта УНИК подпомага
връзките с водещите институции в България в
изследователските области на проекта. Осъществени са и хоризонтални връзки с научноизследователски институции от различни области (три
от лабораториите – „Микро- и нанотехнологии и
МЕМС“, „Виртуална реалност“ и „Бързо прототипиране“, изградени по проекта, са надградени
в София ТехПарк), както и с голям брой индустриални предприятия. Осъществени са и активни
връзки и сътрудничество с университетите в Кардиф, Великобритания, и Карлсруе, Германия, и
много други научноизследователски институции
от Европейския съюз.
Едно от направленията на проекта е развиване на докторантско училище, в което при съвременни условия се провежда качествено обучение
на докторанти, извършващи научни изследвания,
които изискват интердисциплинарни познания.
Целта му е създаване на устойчива среда за развитието на млади учени и подготовка на изследователи за фирмените R&D отдели, както и успешно
да се изградят на млади преподаватели за устойчиво развитие на ТУ – София. В докторантското
училище са зачислени 38 нови докторанти в на-
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учните направления на проекта, от които успешно защитили са 20 докторанти и един доктор на
науките, и се генерира научен и изследователски
потенциал за бъдещата икономика, базирана на
знанието, което допринася за постигане на високо
научно ниво и синергичен ефект.
Създаденият по проекта уникален Университетски комплекс е най-съвременна и уникална изследователска и научна инфраструктура с модерни лаборатории за над 4 575 000 лв. и
сграден фонд за над 1 555 000 лв., включително
локиране в обособени площи на УНИК (изцяло е
обновен Бл. 8, високо тяло на ТУ – София), и са
постигнати националните изисквания за „сграда с
близко до нулата потребление на енергия“. Изградена е експериментална площадка за изследване
на 14 технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за постигане
на интердисциплинарен синергичен ефект, включваща среда за прилагане на най-модерни методи
и подходи на виртуалното инженерство, high-end
технологии за физическо прототипиране, за развитие на нови материали и наноструктури, микро/
наноизмервания, мониторинг и валидиране в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, метеорологична станция, термопомпа и мн.др.
Научните и изследователските резултати по
проекта са публикувани в 433 публикации (277
в чужбина, 73 с импакт фактор и индексирани в
SCOPUS и Web of Science. (напр. публикуваното в
списание с висок импакт фактор изследване „Предавателни линии без загуби, изградени от линейни и нелинейни RGCL товари“ е получило широк
отзив в професионалната общност). Регистрирани
са 8 патента и полезни модели. Публикувани са 4
книги и монографии.

СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“

За периода 2011 – 2017 г. сред широката карта на партньорство на ТУ – София ще споменем
водещите фирми: SPARKY M&T, Germany; Texas
Institute of Science, USA; Nexen Lift Trucks Ltd.,
UK; VISTEON (JCI), Bulgaria, France; Sensata
Тechnologies, Bulgariа; Badestnost AD, Bulgaria.
Изпълнението на проекта УНИК значително
е разширило и подобрило обхвата на изследванията, консолидирало чрез синенергия изследователския капацитет в стратегическите за ТУ – София
и приоритетни за България области, спомагащи
развитието на иновативни и конкурентни технологии, продукти и висококвалифицирани млади специалисти и учени, както и трансфер на технологии
и знания в областта на микро/нанотехнологиите и
материалите, енергийната ефективност и виртуалното инженерство към бизнеса. Съществено се е
повишило квалификационното ниво и компетентността на екипа, на учените и преподавателите, на
студентите и докторантите в ТУ – София и другите участващи институции, създадена е нова творческа и иновационна среда за развитие на млади
учени. Освен постигането на научни резултати,
работата по изпълнението на проекта е допринесла съществено да се увеличат възможностите
на фирмите за достъп до високи технологии при
развитието на иновативни процеси и системи за
подобряване на конкурентоспособността на България в икономиката на знанието. Тези постижения са отлична основа за изграждането и ефективното функциониране на национален иновационен
център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, както и
модел за устойчиво развитие на научната инфраструктура на България.
						
„Н.“

ПОКАНА

ИБЕИ – БАН

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ-2019
ПОСВЕТЕН НА 75 ГОДИНИ СУБ И 150 ГОДИНИ БАН
(18 - 19 април 2019 г., 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.
Подробна информация за семинара  може да бъде открита на страницата на ИБЕИ – БАН:  
http://www.iber.bas.bg/?q=bg
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ДНЕВНАТА В БЪЛГАРИЯ – ПОЯВА,
РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИ

Доц. д-р Стела Ташева – БАН,
гл. ас. д-р инж. Павлина Воденова – ЛТУ,
гл. ас. д-р инж. Десислава Ангелова – ЛТУ

1. Увод: обект, предмет и цел. Методика
Обект на статията са масовите градски жилища в България. Предмет на изследването е помещението дневна – поява, форми на съществуване, както и измененията, които настъпват в него
през края на XX и началото на XXI век.
Целта е да се определят характеристиките
на промените, настъпили във функционалното
зониране, пространството и предметната среда в
дневната.
Поради липсата на съществуваща пълна и
аналитично създавана документация за жилищните сгради у нас, проучването e изградено на сондажен принцип. В него се извършва подбор на материала и анализ на популярни планови схеми на
жилищата от отделните времеви периоди.
2.1. Предистория
Въпреки че дневната е едно от най-предпочитаните помещения днес, тя се появява в масовото градско жилище едва през ХХ век. Дотогава отделни функции, които сега се съвместяват в
нея, са били изпълнявани в различни помещения
– чардак, салон, трапезария, гостна, кабинет, библиотека, дори кухня.
Преобладващото селско население на България в XIX в. предопределя и типологията на
застрояването на територията на страната в периода: изградени са предимно родови сгради и
чифлици, единични зони с магазини, страноприемници и складове, култови сгради, няколко училища и болници, както и малко на брой производствени здания в по-развитите райони. „За образец
при строителството на обществените сгради на
Балканите“ обобщава Благовеста Иванова [1],
„служат представителните светски ренесансови
постройки“. Жилищните сгради обаче имат свое
вътрешно, типологично развитие, обусловено от
климата и технологията в региона. В своята статия
за българското Възраждане [2] Регина Райчева описва класическата селска къща така: „Плановата
схема представлява квадрат, разделен на четири за
отделните помещения. Покрита е с пирамидален
четирискатен покрив с каменни плочи“. В селата битът на хората е предполагал продължителна

земеделска работа на открито, както и сезонни
производствени – домакински дейности, извършвани най-вече от жените. Семействата се събирали вечер в помещението „вкъщи“ или в „пруст“
около огнището. След това семейната (най-често
възрастната) двойка собственици оставала да спи
там. (В някои райони – особено лятно време, подобна общосемейна зона за хранене и събирания
е и „чардакът“, който обаче е полуотворен към
външната среда). Останалите помещения обикновено са описвани като общи „стаи“ или „соби“
– затворени пространства, използвани за всичко
необходимо за дейностите през деня и за спане
през нощта. „В интериора на българската възрожденска къща преобладават вградените мебели –
миндер, софа и долапи“, допълва професор Райчева и уточнява: „вграденият миндер има височина
40–60 см и се използва за седене и спане. Миндерът има в единия си край сандъче за тефтерите на
търговците… В собите се изграждат т.нар. софи
(менсофи), които са издигнати подиуми за спане с
височина до 30 см. Мусандрите (вградените долапи) обикновено се разполагат по вътрешна стена и
са разчленени на три пояса: цокълна част, отваряема част с врати и завършващ корниз“. В долапите
обичайно се нареждат дрехи, завивки и тъкани, а
около огнището – над прозорците, мусандрите и
вратите често преминава лавица, на която се нарежда посуда – чинии и паници.
Може да се каже, че в този период обзавеждането се свързва пряко с функцията на помещението (например чиниите са близо до мястото за
хранене), но и с нуждите на обитателите на конкретната стая. Особено важен е факторът топлина: в стая или стаи с огнище, освен че се извършва
готвене и хранене, обичайно спят малките деца и
възрастните. Съответно облеклата им се разполагат в прилежащите долапи.
Запазените днес елитни градски жилища
от периода на Възраждането и края на XX в. са
представителни еднофамилни къщи, притежавани
от заможни семейства на търговци и занаятчии.
Тези постройки са традиционни по характер и в
същността си представляват развити и обогатени
вариации на масовите полски и планински къщи.
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Протичащите глобални процеси на урбанизация, както и цялото обществено и технологично
развитие, налагат и допълнителни изменения на
пространствата във всички жилищни сгради. Същевременно в града се появява и нуждата от дълговременно пребиваване в дома. Именно това обуславя разликите в плановата схема на градското
жилище.
Така в късното Възраждане чардакът се затваря и се превръща в още едно общо семейно помещение – представителния салон (хайет). За разлика от помещението „вкъщи“ салонът има повече
„обществени“ функции, свързани с посещения и
разговори и почти никога не служи за ежедневните семейни събирания или за лични нужди. В някои случаи се обособяват и допълнителни гостни
пространства – по полов или по работен признак.

Фигура 1. Дванадести типов проект на арх. Сава
Моллов за работнически жилища. Източник: Моллов, С. (1914). Малки къщи и вили за едно семейство

В статията разглеждаме и план на работническо градско жилище от началото на ХХ в. –
един от типовите проекти на арх. Сава Моллов [3]
(Фигура 1). Избрахме за анализ луксозен вариант
на дома на работническото семейство. На първия
етаж в него са разположени – кухня, трапезария,
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гостна и кабинет, а спалните са на втория. И в
този случай можем да отбележим липсата на дневно помещение и профилирането на помещенията
на общи и индивидуални. Въпреки че в проекта
липсва аранжировка на обзавеждането, запазените от периода разнообразни мебели за съхранение
и седене говорят за нуждите на обитателите на подобни жилища. Отоплението в тях се предвижда
във всички стаи – камината е разположена между
трапезарията и гостната, печки са проектирани в
кухнята, банята, както и в спалните на горните
етажи.
Важно е да отбележим, че семейството в
България в предвоенния период има строго определен и донякъде йерархичен начин на живот. То
се събира традиционно главно по време на хранене – в трапезария, а в останалите случаи членовете
му са извън сградата или обитават помещенията ѝ
почасово според извършваните дейности – спални
(спане), кабинети, библиотеки (работа и обучение), кухни (приготвяне на храна). Външните хора
съответно са посрещани в нарочни „гостни“ стаи,
служещи само и единствено за представителни
цели. Идеята за по-общо времево профилиране
на зоните за обитаване (ден – нощ) все още не е
известна. В периода обаче става широко употребяван вестибюлът – централно разпределително
пространство в къщата.
Същевременно в облика на жилището влияние оказва и навлизането на отделни европейски
традиции. Често се дават примери с италиански,
френски или немски жилища, появява се терминът „модерната“ къща [4].
2.2. Сондажи в развитието на дневната
през XX в.
В проектите на архитекти Васильов и Цолов
в междувоенния период, (предназначени за малки градски къщи), можем да видим помещението
„хол“, заобиколен от столова, кухня и понякога кабинет (Фигури 2, 3). Без да навлизаме в етимология (и предвид европейското образование на архитектите в първата половина на века), би могло да
се приеме, че думата „хол“ произлиза от немското
„Halle“ или английското „hall“ – зала. Най-общо
под понятията вестибюл и хол може да се разбира преходно помещение в апартамент, театър или
хотел [5]. Разликата между двете в професионалния език е свързана с мащаба, мястото в плановата
схема и осветеността им (достъпът до пряка слънчева светлина). Холът обикновено е относително с по-големи размери, периферно разположен
и осветен салон, докато вестибюлът е най-често
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със скромна площи, маркиран като уширение в
коридора и неосветената средна част на къщата.
Тук ще избегнем уточненията за честотата на професионалната и непрофесионалната употреба на
жилищните термини, както и за изменението на
смисъла, вложен в тях във времето.
Съдейки по схемите на Васильов и Цолов,
холът е мебелиран само с места за седене, разположени пред камина. В някои случаи има портал/
преход към столовата, към кабинет или участък
със зимна градина. Въпреки различната геометрия на схемата, подобно е и функционалното им
решение за къщата на Ангел Кантарджиев (Фигура 3). Хол с близки характеристики можем да видим и в проектите на бюрата Златев-Коев, както и
на Г. Апостолов и Асен Михайловски от същото
време. Можем да обобщим, че помещението хол
е служело предимно за социални контакти – работни или семейни разговори и събирания, макар
и не така строго профилирани като етикеция и
традиции. Същевременно поради по-рядката му
употреба, някои от решенията за разположението му са с „тъмни“ , ъглови участъци – лишени
от пряко слънчево осветление и отдръпнати във
вътрешността на къщата. Видно е и категоричното
отделяне на кухненските и домакинските дейност
в отделни затворени стаи, както и принципът на
самостоятелно отопление на всяка стая – подска-

Фигура 2. Цолов, Д. (1932) Проект за двуфамилна
къща – София, от арх. бюро Васильов и Цолов.
Източник: Архитект, ДБА, 4, 48, София

зан от отделните комини.
В средата на века можем да проследим вече
обобщено развитието на плановете на кооперативните жилишни сгради. Така Любен Тонев [6]
пише, че „широкоразпространен и добил гражданственост и преди войната в България тип жилище от т.нар ‘вестибюлна система’...“, като „при
нея недиректно осветен вестибюл, свързан чрез

Фигура 3. Цолов, Д. (1932) Проект за къща на Ангел Кантарджиев – София, от арх. бюро Васильов и
Цолов. Източник: Архитект, ДБА, 2, 12-13, София

портал с дву- или трикрилa стъклена врата с една
от стаите обединява и останалите помещения“, но
въпреки това „кухненският и санитарният възел
се разполагат на отделно малко коридорче, което
пък е свързано с входното антре на жилището...“.
В следвоенните години според него модерна става т.нар. „коридорна система“ – „при която
стаите и другите помещения имат пряк достъп
от един коридор“ – така се улеснява „настанява-

Фигура 4. Вестибюлна схема на типово жилище –
средата на XX век. Източник: Тонев, Любен. Архитектурата в България 1944 – 1960, БАН, София,
1962, с. 43

нето на повече семейства в едно жилище с общо
ползуване на една кухня и един санитарен възел“.
Но това се оказва неподходящо и проектантите се
връщат към вестибюлната схема, допълва Тонев.
Да разгледаме една от версиите на „вестибюлната“ схема за типово апартаментно жилище
от 1953 г. (Фигура 4). Освен като разпределителна
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зона, по предложените в схемата мебели може да
се определи функцията на вестибюла като гостно
или кабинетно пространство (храненето се извършва на кухненската маса). Вестибюлът (тук
приложен наместо хола) е скромен в размерите си
и поради това (както и заради недобрите санитарни условия по отношение на проветривост и светлина) не позволява употреба в продължение на часове. Обзавеждането на помещението е скромно,
като акцентът пада върху мебелите за седене.
Ще отбележим и че в кооперациите от средата на века изчезват камините, а за отопление започват често да се прилагат централни източници
на топлина (парно, котелно и др.) или дори електрическо поддържане на температурата. Комините в разпределенията са запазени, а присъстват
дори като нормативно изискване в законодателната уредба. Благодарение на това, в кооперациите без общи източници на топлина (парно) има
и възможност за горивни печки, които обаче не са
повече представителните елементи на интериора.
Най-общо думата дневна се появява във втората половина на XX в., за да подскаже съвместяването на дневните функции в жилището, но от
днешна гледна точка преходът между употребата
на хол и на дневна в професионалната практика не
може да бъде ясно отграничен във времето. Значение имат както начина на живот на конкретното
семейство, така и завареното положение – наличието на вече построени жилища от предни периоди.
Въпреки че успоредно с нея все още присъстват и някои от другите видове семейни и общи
помещения (като гостна, кабинет и пр.), дневната
остава и терминът, придобил гражданственост в
интериорния дизайн в последните десетилетия.
Името на помещението разкрива категоричната
връзка с времевия цикъл – очаква се дневната да
бъде достъпна и обитавана и през деня. Същевременно за разлика от предвоенния вестибюл и междувоенния хол, които имат и по-редки, формални
функции като зона за изчакване и посрещане, в
дневната се допуска по-дълго (и неформално)
присъствие на външни за семейството хора.
„Дневната представлява пространствен център на колективен, вътрешносемеен живот“, пишат през 1980 г. Здравко Генчев, Антонина Минкова и Кольо Колев [7]. Според тях, „тя се нуждае
от определени взаимовръзки с останалите помещения на жилището. Преди всичко тя трябва да
бъде… пряко достъпна от входното преддверие.
Напоследък си прокарва път тенденцията тези две
помещения широко да се обединяват. Това обогатява тяхното въздействие и засилва чувството за
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степенуване на пространството. В същото време
дневната е функционално обвързана с пространството за хранене. Когато това пространство се
решава като кът, разположен в нейните очертания,
особено значение придобива връзката с кухнята.
Понякога се осъществява и връзка с една от спалните, най-често с родителската спалня“.

Фигура 5. Схема с дневно помещение.
Иточник: Генчев, З., А. Минкова и. К. Колев (1980).
Жилището – обзавеждане, интериор и двор. Техника, София, с. 49

Така дневната е вече компактно пространство, което е пряко свързано с всички вътрешни
процеси на обитаване в жилището (Фигура 5). Тя
все още запазва и някакъв представителен характер, но в нея се съсредоточават все повече от ежедневните дейности на обитателите – почивка, индивидуална работа, кът за общуване, развлечение,
хранене, приготвяне на храна, съхранение. Същевременно, според Хр. Анастасов „схемата с пряк
достъп до всички помещения“ се предпочита от
гражданите, като се допуска „по изключение само
една спалня, достъпна през дневната“ [8]. В този
период се разработват редица типови жилищни
схеми със силен акцент върху централно предоставяните възможности за осигуряване на битови
удобства. В тях срещаме общи боклучийски шахти и помещения, вътрешни котелни и хидрофорни
инсталации, съвместни складови и перални зони и
т.н. Същевременно, комините са все по-рядко изобразявани, като съгласно Наредба 5, те „се предвиждат за всички жилищни помещения и кухните,
а при сгради с централно отопление – за дневните
и кухните“ [9].
Големите промени на функциите на помещението според нас обаче са следствие не толкова на
измененията в етикеция, отопление или форми на
обитаване, колкото на навлизането на технологиите за видеоприемане в бита във втората половина
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на века. (Радиото, което присъства в домовете още
в началото на XX в. все пак не изисква свое специално пространство). Телевизионните предавания бързо се превръщат в притегателно ядро, обединяващо на едно място и време всички членове
на семейството, а дори и гостите на дома. Поради
тази причина удобната, специално отделена зона
за почивка и наблюдение става все по-необходима, а позиционирането на телевизора налага нейната организация. Така се създава едно ново, общо
пространство в помещението и се променя начина
на аранжиране на мебелите около него. Факторите, влияещи върху подредбата на зоната, включват
и нуждата от пряка видимост към телевизонния
апарат, функционалните изисквания за неговото
поставяне, като осветеност, достъп до електричество и монтаж на кабели за антена. Паралено с
това, местата за седене в неговата зона се използват вече по-дълго време. И тази специфична „телевизионна“ зона се разполага именно с дневната
(Фигура 6).

Фигура 6. Луксозно жилище с дневна.
Източник: Генчев, З., А. Минкова и. К. Колев (1980).
Жилището – обзавеждане, интериор и двор. Техника, София, с.51

Така в примера от 1980 г. на XX в. (Фигура
6) виждаме опита за съгласуване на зоните и дейностите за почивка и разговори с наблюдението на
телевизора. В конкретното разпределение е търсена максимална дистанция от екрана и възможност
за наблюдение от повече места, без стаята да се
превръща в зрителна зала. „Телевизията подчини
в значителна степен дневната на своите изисквания“, пишат Генчев, Минкова и Колев, „стационарните телевизори наложиха определено подреждане на останалата част от обзавеждането, а
наблюдаването на телевизионните програми само
по себе си ограничи използването на помещение-

то за други цели по същото време“ [7].
2.3. Началото на XXI в.
Поради нуждата от съвместяване на все
повече функции и пространства, помещението
на практика се превръща в „сърцето на дома“. В
някаква степен това предопределя и симетрична
промяна във функционалността на помещенията
от зона „нощ“. Тъй като част от дейностите в тях
се изместват, те вече тясно се профилират като
спални, а не като лични стаи, будоари или кабинети на обитателите.
Във времето развитието на актуалните технологии губи значимостта си като зониращ фактор. Телевизионната група отново се реорганизира – тя частично се разпада поради възможността
за лично наблюдение чрез малки устройства. Те
са доста различни като възможности от предвижданите през 1980 г. „портативни телевизиони приемници“, но изпълняват същата разпределителна
функция. Едновременно с това наблюдателната
група се мултиплицира чрез присъствие в няколко
зони едновременно, тъй като екрани се разполагат
и в кухнята, трапезарията и спалнята, под и над
нивото на очите и в комбинации с други мебелни
групи. Получава се своеобразен парадокс –развитието на технологиите в средата на XX в. създава
зрителните зони като размери и обобщени функции, а в края на века позволява обратното – тяхното „раздробяване“ или интегриране.
Същевременно, благодарение на технологиите, формите на отопление също губят своите
едри пространствени парамери, подчертавани
често в плановете от началото на XX в. Въпреки
че нормативното изискване за наличието на комини в дневна и кухня е запазено и в съврменното
законодателство [10], поддържането на температурата за обитаване вече се решава чрез цялостни
системи – с набор от множество по-малогабаритни (често скрити) елементи и автоматизирана контролираща апаратура.
Но днес наблюдаваме и цялостен обрат в начина на живот на едно домакинство. Въпреки че в
края на XX и началото на XXI в. човекът като биологичен вид не се е изменил особено, структурата
на семействата и позиционирането на членовете
им в общото жилище търпи сериозни промени.
Времето, което обитателите прекарват заедно в
комуникация, хранене или друго, вече не е определено в точен времеви отрязък от деня, нито е задължително присъствието на всички. Логиката на
дейностите в интериора за всеки един е строго индивидуална, липсват традиционните допреди фор-
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ми на поведение, патриархалната догма и ясната
семейна йерархия. Строго определените допреди
„мъжка“ и „женска“ роля в семейството все повече се размиват. Домакинските и организационните
задължения се поделят поравно, отново се търси
участието на децата.
Изменят се и представите за лична свобода:
нараства броят на свободните професии, актуален
избор е гъвкавото работно време и възможността
за работа в къщи. Факт е и високата автоматизация
на домакинската дейност и улесненията при индивидуално обитаване на жилището. Дори поколенията на една фамилия днес предпочитат отделно
съществуване.
През 1980 г. интериорните решения препоръчват трансформируеми мебели и зони, за
да компенсират наличието на повече дейности в
дневната [7]. Това решение остава валидно и днес.
Същевременно, развива се и тенденцията обзавеждането да бъде все по-лаконично и формално
опростено за сметка на технологичните изменения и възможности. Изчезват големите обеми за
съхранение на книги и медийни продукти – библиотечната функция се трансформира в дигитално хранилище без конкретен материален образ в
дома. Г-бразните планови решения се заместват с
обобщени квадратни полета с наситено съдържание. Екраните заемат нови места на тавана и стените.
Макар и увеличено за сметка на изчезващите прегради и високи мебели, пространството на
дневната става все по-компактно оформено. Актуални аранжировки на съвременната дневна се
виждат например в планове на апартаментите на
кооперацията Панорама София [11, ап. А201]. В
този пример зоните за приготвяне на храна, хранене, почивка и разговори са решени със сходни,
сравнително скромни размери, в общото пространство на дневната, а телевизорът е централно разположен между тях. Корпусните мебели за
съхранение са съсредоточени в кухненския ред и
бара, липсва библиотека, медиатека, бюфети и пр.
Можем да отчетем, че подобни решения днес са
масово разпространени.
3. Заключение
Промяната в начина на живот на хората е
основен катализатор за промените в пространственото организиране на жилището. И днес това
най-ясно може да бъде забелязано именно в дневната.
В настоящата статия показахме фази от появата и развитието на помещението дневна – през
нейните планови характеристики функционал-

32

ност и на базата на примери от България. Прави
впечатление и динамичната разлика във формообразуващите фактори на помещението – докато
в средата на XX в. водещо е мястото за разговори,
в края на века рамката на дневната се диктува от
технологията, а в следващото столетие – фокусът пада върху промяната в нашия стил на живот. От една страна, технологиите освобождават
пространство, но от друга – насищат същото с
допълнителни, несъществуващи досега функции.
Решението на все по-сложната задача се оказва
търсенето на качества. Така основните промени,
настъпили в концепциите на функционалното
зониране, пространството и предметната среда в
дневната, според нас са приложението на многофункционалност, индивидуалност и адаптивност
в интериора. Промените в материалите и формата
на обзавеждане са следствие от всичко това.
В заключение, можем да обобщим, че нуждата от промените в обзавеждането следва отблизо необходимостите и желанията на обитателите.
Същевременно в съвременността практиката на
интериорния дизайн се развива по-бързо от теоретиците в областта – учебници за актуалните днес
дневни пространства все още няма написани.
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A LIVING ROOM IN BULGARIA –
THE TYPOLOGY „DEBUT“, DEVELOPMENT AND TENDENCIES
Stela Tasheva, Pavlina Vodenova, Desislava Angelova

Abstract
Our article follows mass urban dwellings in Bulgaria of 20th century. The focus of the study is on the concept
of a „living room“ – the „debut“ and forms of existence, as well as the changes that occur in the interior approach
to the chamber plan the end of the 20th and the beginning of the 21st century. The aim of the study is to define the
changing features of the functional zoning, the space organizations and the object environment in living rooms.
The survey uses comparison of case-studies of various time periods, due to the lack of existing complete and
analytically created documentation for the residential buildings in our country. We have examined popular housing
schemes of 20th centuries, revealing key differentiation in spaces and zones, furniture equipment, and ways of
habitation.
In conclusion, we summarized the required changes in home interiors and furniture solutions which have
closely followed the needs and desires of all occupants. At the same time, the practice of interior design is evolving
faster than the concept development of the theoreticians in the field – textbooks for today‘s living spaces today are
not yet written.
We believe the main changes which had occurred in concepts of functional zoning, of space and object
environment in living rooms were the application of multifunctionality, personality and adaptability in the interior.
Alterations in materials, forms, structures, details and furnishing were the results of all this.
Dynamic differences in the shaping factors of living rooms are also noticeable: in the middle of the 20th
century, the sit-and-talk zone had been leading idea, while in the end of the century the room form was dictated
by technology. And in the next 21st century – the plan focus is fixed on possibilities of changing lifestyle. On one
hand, technologies release free interior space, but on the other, they saturate accommodation spaces with additional,
previously non-existent functions. Thus, the solution to this increasingly complex task is the quest for new qualities
of the interior.
Key words: living room, 20th century, architecture and design, mass urban dwellings, Bulgaria, furniture.
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА РЕЛАЦИИТЕ „ИСТОРИЧЕСКИ
ФАКТИ И ИЗТОЧНИЦИ – ИСТОРИЧЕСКО ОРЪЖИЕ“

Иван Нурков,
Великотърновски клон на СУБ

Разкриването и сравнително точното определяне на взаимоотношенията между понятийното съчетание „исторически факт – исторически
източник“ и понятието (категорията) „историческо оръжие“ има съществено значение за изследователския и познавателния процес в историческата наука и в историята на оръжието съобразно
историко-философската трактовка на миналата
действителност [1] и на понятийно-категориалните системи с техните външни и вътрешни релации1.
Отговорите на някои въпроси по тази тема
са неудовлетворителни, въпреки че са и пространно застъпени в някои историко-философски съчинения [2, 3, 4, 5, 6]. Съществува определена в
голяма степен празнота или непълнота, възможно
и неяснота, поради което е налице необходимост
от семантическа дефинираност на „исторически
факт“ и „исторически източник“ в тяхното многообразие, но не и в неопределеност или неопределяемост. Също така се предполага изследване на
взаимните им отношения с цел и мисъл за някакъв
резултат от гледна точка на семиотиката, на което
да се опре философско-историческото обяснение
на същността (съдържание и обем) на тия две, а
и повече фундаментални понятия (категории) от
науката [2, с. 564].
При историческите оръжия, освен в сферата на научното дирене, съществува и институционализиране на термини и понятия като „музеен
предмет“, „музейна ценност“, „музеен експонат“,
„културна ценност“, „именно оръжие“. Очевидно е налице предизвикателството за отношенията „оръжие – факт“, „оръжие – източник“, като
вземем предвид, че не всяко оръжие е историческо, и че не всяко „историческо оръжие“ е историческа, културна и музейна ценност или някаква
„ценност“. Необходимо е да се припомнят и другите аспекти на тези релации, още повече, че има
по-важни и съществени такива, както и маловажни.
В историко-философските съчинения нашироко се разискват същността, проблемите и
1

критиката на „исторически факт“ и „факт“ като
родови и видови понятия, но почти изключително като нематерия, абстракция. Българският философ и историк Н. Ирибаджаков посвещава значителен обем страници на теорията и критиката
на тези две понятия (категории). За съжаление и в
основния му труд „Клио пред съда на буржоазната
философия“ не срещаме определения за материалните носители на научния предмет в качеството
им на факти и исторически факти. Вместо това се
използват други термини, например: „Миналото е
оставило след себе си повече или по-малко дълбоки следи...: оръдия и произведения на труда... крепости и оръжия...“. И още: „...всички тези останки
от миналото са обективни реалности“ [2, с. 576].
Следователно трябва да си зададем въпроса:
„Що за „дълбоки следи“ и „обективни реалности“
са тези материални изражения на човешкия труд и
мисъл, на обществения стремеж?“
При обяснение на една от употребите на термина
„факт“ Н. Ирибаджаков пише, че това се отнася
до „обективно съществуващи единични неща“. И
продължава: „В този смисъл столът, на който седя,
храстът в градината, пречупеното от бурята дърво... социалистическата революция в България, са
факти“, т.е. някои от вещите, материалните носители се споменават като факти, но не намират място сред историческите факти. Между двете понятия обаче се прави отчетлива разлика в текста [2,
с. 564].
Друг български историк, Хр. Христов, в
статията си „Българската история и нейните извори“ [7, с. 7] включва в понятието „исторически
извори“ и оръжията наред с: „...археологически
паметници..., надписи, оръдия на труда... произведения на изкуството, облекло, съдове, съкровища,
монети, предмети на бита, предания, стари книги,
печати, писма, карти, жития на светци, спомени,
летописи, вестници, дневници, дипломатически и
други документи...“. Това е почти целият набор от
предмети и документи, които са обекти на изследване от фундаментните исторически науки, т.е.
част от техния научен предмет [8].

Статията е съкратен вариант на по-широкообхватна разработка (бел. авт.).
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На разискваните тук проблеми обръщат внимание още авторите Н. Стефанов [3, с. 30], В. Добриянов [9, с. 111], К. Георгиев [10], К. Калчев [3,
с. 39] и други.
Към понятието „факт“ К. Калчев логически
добавя и „исторически факт“, като го определя за
основополагащ компонент на историческото познание със самостоятелна ценност, за разлика от
„факта изобщо“, който е „начален елемент на научното познание“. По-нататък фактът се превръща
в отражение на външното явление у познаващия
субект – субективен образ на обективната действителност, което можем да свържем с относително
възприетото (някъде общоприето) в материализма. Но след като образът е субективен – може да
се допълни – доколко той е обективно отражение
на действителността? И обективната действителност не е ли само един субективен образ, резултат
на възприемането, възприятието?
К. Калчев пише още и за понятийните производни „историографски факт“, „обективен факт“,
„прост и сложен факт“, „сложен историографски
факт“, „съществен и несъществен историографски факт“. Намесват се и „явленията“ като обективен факт, щом станат „познавателен обект“. Отрадно е, че тия понятия се споменават и разискват,
и това е принос към изясняването и определянето
им [3, с. 29–39].
За разнопосочното разбиране на цитираните
термини ни напомня отправката към текстове на
специалиста по наукознание Н. Стефанов, според
когото с „исторически факт“ се означават „единични... исторически събития, процеси, явления“
и т. н., но има и „комплексни исторически факти,
които са събития“, но когато представляват „конкретни исторически факти“ [3, с. 30].
Редно е да се добави на това място и написаното от В. Добриянов, че фактът е „всяко просто
или сложно, единично или множествено явление
(събитие), съществуващо обективно и независимо
от познанието“ [9, с. 111]. Можем обаче да си зададем въпроса, щом всичко това е „факт“, то той
не трябва ли да съществува не само независимо от
познанието, а и въобще от съзнанието пак „обективно и независимо“? А след като фактът е явление и събитие, то тогава те какво са?
Според Н. Ирибаджаков причината за особената трудност и сложност на темата „що е факт?“ е
многозначността, която вече се е „утвърдила така
здраво в научния и всекидневния език, че тя никога не ще може да бъде премахната“. И продължава: „Но това не означава, че тази многозначност е
лишена от всякакво единство. Основата на нейно-

то единство е понятието за факта като обективна
реалност, благодарение на което единствено могат
да съществуват всички останали видове значения
на термина „факт“ [2, с. 25, с. 565].
* * *
Всичко, което принадлежи на миналото, съставлява историята. Приемаме, че там има факти
и исторически факти, но между дървото, храста
и революцията има разлика, както между вещта,
реалията, материалното съдържимо, и фикцията,
нематерията, абстракцията.
В този смисъл можем да възприемем фактите като материални (дърво, метал) и нематериални (въстание, революция). Но ако историческите
факти ги оставим хипотетично само в нематериалната сфера, то тогава ще бъде необходимо да
се обърнем към дефиниция за материални исторически вещи, предмети, реалии или исторически
факти с материално съдържание, които могат да
бъдат и материално съдържимо в нематериалните
факти и фикцията [6, с. 90–95].
Възможно е да потърсим подходящ пример
в условията на развитието на историко-философските науки с един „фактически въпрос“: Какво са
костеният идол, земеделското рало и ръчното оръжие?
Костеният идол, намерен при археологически разкопки или случайно, е артефакт (исторически), историческа вещ от материално естество.
Когато обаче се обърнем към значението му като
свидетелство за наченки на вярвания на праисторическия човек, то тогава идолът се разглежда
като (исторически) факт с нематериално и фикционално значение.
Всяко дървено рало от миналия народен
живот е историческа вещ, защото чрез нея се възстановява и реконструира един от начините на човешка трудова дейност с цел – прехрана.
Оръжието, разбирано от копието до револвера, също е историческа вещ, която има своето
значение като фактор за нападение и за защита.
Историческите оръжия са съпътстващи, участващи и променящи фактори в историческите епохи,
събития, ситуации, въстания, революции.
Човекът оре земята с цел прехрана, моли се
на идолите да му дадат добив и носи оръжие, за да
защити своята материална и духовна същност.
* * *
Фактите и източниците като материални и
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нематериални същности в исторически смисъл
са основата, фундамента на историографията, историята, историческата наука [4, с. 7–30]. От тях
се реконструира миналото на човека и човешкото общество. Тази дейност се извършва от човека – изследовател, историограф и интерпретатор,
занимаващ се и работещ с дребни, малки факти, и
сложни, многосъставни такива, и то с еднакъв интерес и внимание, вещина и задълбоченост, за да
постигне сполучливия избор, който да му помогне
да напише историята си така, както той я вижда.
Бягството от основата, фундамента на историята,
историографията, историческата наука, ни пренася в сферата на априорната доктрина, псевдореконструкцията и други подобия.
Единичните, прости, обикновени факти се
превръщат или могат да се превърнат в исторически факти. Същността на част от тези първични, прости, единични, обикновени факти е такава,
като на споменаваните често и приемани за „основни исторически понятия“ с название „извори“,
„източници“ (документални, писмени). Другата
им част са материалните източници на информация, т.е. историческите източници могат да се възприемат като обикновени факти, дори само защото съществуват.
Източник (извор) е нещо от материално или
нематериално естество, което съдържа в себе си
или самото то притежава някаква информация. То
се превръща в исторически източник съобразно
съответстващата степен на собственото си значение за историографите и историографията [5, с.
121]. Документалните писмени източници са субективно отражение на фактите и историческите
факти като такива и носят чертите на отразяващия, документиращия субект.
Документалните източници имат материален носител на писмени знаци, звукове и визии.
Текстът на една ръкописна книга е нематериален
документален източник, но като съдържание и
смисъл. Водните знаци на хартията му се изучават
от историческата филигранология. Текстът като
развитие на писмената система е обект на внимание от палеографията и от сравнително новата
наука граматология [11, 12]. Украсата е тема на изкуствознанието, историята на изкуството. Обект
на изучаване са още използваните бои и мастила,
материалите за самата хартия, технологиите и т.н.
Историографията използва тези източници (някои от тях преминаващи в „исторически“)
и факти (също някои преминаващи в „исторически“), за да осъществи реконструирането, но
вече на сложния, комплексен, многокомпонентен
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исторически факт, който не би могъл да има друга
природа, освен тази на абстракцията, но с материално съдържимо, най-малко защото праисторическият идол, ралото и оръжието са съществена
основа на историческата реконструкция на миналото въобще.
В този смисъл историческите източници сами по себе си са факти. Другият смисъл на
сложния, многопластовия, многозначещия, многосъставния, комплексния факт е, че той се състои
от поредица от събития, актове, действия, ситуации и се провежда в определено време. Там участват материално изразени факти, за които узнаваме
от източниците (изворите) и в определен момент
или смисъл тези факти могат да се превърнат в
източници и да послужат на историографията в
изпълнение на нейните задачи и за постигане на
нейните цели.
Оръжието, което принадлежи на историята,
е „историческо“ и е обект на изследване от научната дисциплина „история на оръжието“, представена и като част от системата на историческите
науки като „фундаментна историческа наука“ [1;
13]. Оръжието, което принадлежи на съвременността, е „съвременно“ и е част от предмета на науката „оръжезнание“. Всяко историческо оръжие
е факт, но само част от тези оръжия са „исторически факти“. Съвременните оръжия са факти, но
не могат да бъдат исторически факти. Те могат да
станат такива, ако придобият с течение на времето
съответните качества. Ако историческият факт е
от обикновено, просто естество, той не може да
съдържа в себе си събития, или поредица от тях,
така, както това е същината на сложния исторически факт. У него могат да съществуват исторически оръжия като факти или обикновени исторически факти. Исторически факти са оръжията,
принадлежали на исторически личности и техният израз е винаги материален!
Освен факт и исторически факт, оръжието
може да бъде още и източник, и исторически източник [7, с. 7].
Всяко оръжие е с материално съдържание,
т.е. материален обект, материален факт и може,
освен това, да бъде и материално съдържимо или
част от него в сложния исторически факт. Например: пред нас в музейната витрина е френската пехотна пушка „Шаспо“, образец 1866 г. [14; 15]. Тя
има историческо значение за нас, българите, защото с нея е било въоръжено Българското опълчение
през Освободителната война 1877 – 1878 г. Интересуваме се от пушката, научихме почти всичко за
нея, изследвани са експонати у нас и в чужбина,
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описано е участието ѝ във Френско-пруската война 1870 – 1871 г.
Ние имаме усещане за шаспото, възприели
сме го и го възприемаме. Представяме си го, когато поискаме, описваме го на другите, говорим
за качествата му, така, както се случва и с други
оръжия не само с голяма историческа стойност.
Пушката „Шаспо“, образец 1866 г. съществува и днес, съществувала е и преди, и по време
на Освободителната война. Физически, когато не е
пред нас и не можем да държим тази реликва в ръцете си, ние можем да си я представим, за нас тя е
един материален исторически факт, а с надписите
и клеймата по нея е и източник на информация за
времето си, за историята на оръжието.
Това е отражението, възприятието и възприемането на оръжието, но по силата на неговите особености все пак образът на шаспото, на другите
хладни, метателни и огнестрелни оръжия в нашата представа никога няма да бъдат така пълни, носещи цялата си информация, както при непосредствения контакт, физически и визуален.
А относно Освободителната война 1877
– 1878 т., в която участва и шаспото, можем да
кажем, че тя, както всички войни, е сложен многосъставен исторически факт от нематериално естество, но вътре в нея има материално съдържимо,
част от което е и оръжието на воюващите страни.
„Пушка“ и „пехотна пушка“ са понятия, защото са обобщения, абстракции. „Шаспо“ е наименование на оръжие, но не е понятие, защото е
нещо конкретно, като материална вещ без никаква
обобщеност. Ако обаче съберем пушката „Шаспо“
и немската пушка „Драйзе“, тогава можем да направим обобщение за двете в понятийното словосъчетание „оръжия с иглени системи за възпламеняване“ или въобще „пушки“, „пехотни пушки“.
* * *
Днес ние научаваме за въстанията и войните
благодарение на историографията. Там е отражението на тези сложни, многосъставни исторически
факти, което ние възприемаме в нашето съзнание.
Това обаче се допълва и от просъществувалите и
до днес материални факти за тези години, периоди, епохи, както в случая – пушката „Шаспо“.

Оръжията са съществували и съществуват
като обективна реалност, като факт и обект на възприемането, отражението, т.е. те са възприемано,
отразявано. Но съществуват ли като същата реалност войните, въстанията, революциите? И къде е
прякото, не опосредствано отражение у отразяващия, възприемащия субект?
Струва ми се, че тяхното отражение в човешкото съзнание е само и изключително чрез
отразяване на факти и източници, вкл. и днес запазени и присъстващи. И това, че някога е имало
такива сложни исторически факти като обективна
реалност, ние не можем да узнаем по друг начин.
Това, което е било, е наша опосредствана представа за него, благодарение, въз основа на нашите
усещания, възприятия, представи, добити от материални и нематериални факти. Затова опосредстваното възприятие и представата ни „вечно ще
съвпадат“ по някакъв начин и в някаква степен със
сложните факти на миналото, но никога няма да са
тъждествени на него2, защото то вече не съществува, за разлика от нас. И когато ние няма да съществуваме, миналото пак ще съществува, макар
че нашето съществуване и това на миналото са две
съвсем различни значения на нашите представи и
възприятия, техен плод и резултат.
За да реконструира частите от миналото,
историята издирва, проучва и изследва фактите,
най-вече чрез източниците, във времевите граници на съществуването им. Така възникват знанията
за миналото, които са непосредствени усещания,
възприятия, отражения. От техния анализ, синтез
и с други методи историята стига до познанието,
което е продукт и резултат от обработването на
знанията в човешкото съзнание. Самата историческа наука се изгражда от осмисляне на повече
познания, респ. на знания.
Едни от съставните елементи на системата
на историческата наука са фундаментните, специализираните науки [13; 17, c. 113]. Техните
предмети и предметни области имат материални
и нематериални носители, реалии и фикции, в
конкретност и абстрактност. Такава фундаментна наука е историята на оръжието, чийто стожер
е възникнал веднага след началото на изработването и употребата на оръдия на труда в праисторията. С подобна характеристика на предмета са

Тук е редно да припомним една логическа структура от монографията на акад. Тодор Павлов в „Теория
на отражението“. Според написаното към обективното съдържание на „вещта“ се привнасят и субективни
страни и елементи и се „получава не самата вещ“, а „субективен образ на обективната вещ“. Т.е. „получава
се познавателен образ, който в процеса на познанието се приближава към вещта, вечно съвпада с нея, но
никога не се отъждествява абсолютно, изцяло всестранно и веднъж завинаги с нея“ [16, с. 153].
2
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също археологията, нумизматиката, етнологията,
антропологията и др.
Вещи, предмети, факти, артефакти, източници, събития, ситуации, процеси, периоди, епохи и
др. случили се в миналото (или като самото минало), е възможно да са сводими до факти и източници, които могат да възходят според същностната
си ценност към историческите факти и историческите източници.
Костеният идол, ралото и оръжието могат да
бъдат факти и/или източници. Идолът и някои оръжия имат едновременно материална и нематериална същност, ралото – само материална. Те обаче са
само материални за разлика от войната, въстанието и революцията, които са само абстрактни понятия и сложни, многосъставни исторически факти.
Носителите на предмета на науката са материални
и/или нематериални, като отношение между физически съществуващо и несъществуващо, изразявано чрез физически начин.
В духа и логиката на това изложение материалните носители са конкретни като обекти на
предмета, а обобщаващите понятия са абстрактни. Абстрактните исторически факти не са материя, но у тях има материално съдържимо. Историческите източници са също материя и нематерия.
Материални източници са напр. оръжията, а нематериалните източници имат материален носител –
писмо, звук, картина. Но това не ги прави материални.
* * *
С настоящия труд се прави опит за поставяне на въпроси с много важно значение, например
за историята на оръжието, но и за археологията,
етнологията, нумизматиката, антропологията и
други науки, в чийто предмет и в предметните им
области присъстват, и са съставна част материалните носители, реалиите. Но като че ли този опит
е по-близо до предположението и предложението,
но не и до цялостно решение.
Трябва да има смисъл в проучвателския, изследователския и интерпретаторския труд на археолога, етнолога, нумизмата, историка на оръжието, след като материалните носители на предмета
на тези науки като обект на изследване намират
място във философско-историческата понятийно-категориална система, колкото и ограничено да
е то. Историческата наука не започва там, където

свършва работата на тези уж „помощни“ изследователи, с техните знания, интерпретации и публикации за миналото.
Едва ли е възможен изходящ вариант за отнасянето на факта и историческия факт само към
света на нематерията, а материалните носители –
към съвкупността на историческите източници, с
което очевидно се разкъсва фундаментът на историята, оттам и на историческата наука, обяснението за чиито резултати би трябвало да потърсим в
някаква философска трактовка.
Историческите оръжия, монетните находки, кремъчните артефакти, типовете земеделски
сечива, художественото богатство на народния
костюм (носия), изяществото на църковното изкуство, самото съществуване на движимите и недвижимите паметници на човешката култура, като
мисъл и действие, в материално и нематериално
изражение, ни задължават да им обърнем адекватно внимание с подходящ интерес. Защото те са нашето минало и те са в основата на всички важни,
големи, велики и не толкова важни исторически
периоди, събития, явления, процеси и последователни факти във времето. Без тях, като погледнем
назад във времето, зад нас остава „пусто“ и ние
можем нагледно и представно да се уверим какво
не е „нещото“, т.е. какво е „нищото“!3
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SOME ASPECTS OF RELATIONS
„HISTORICAL FACTS AND SOURCES – HISTORICAL WEAPONS“
Ivan Nurkov

Abstract
The historical facts and historical sources are in the base of the historiography and the historical science. The
relations between them and the historical weapon are of great importance for the research and cognitive process in
science, and in particular in the history of the weapon. Put questions with importance for archeology, ethnology,
numismatics, anthropology, and other sciences, in whose object have material bearers. The facts and sources are at
the root of the reconstruction of the past of the man, the human communities and societies.
Key words: historical facts and sources, historical weapon, relations, material and immaterial objects.

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“  
ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ В УТВЪРДЕНИ АКЦИИ ПО ПРОГРАМА COST
Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерството на образованието и науката (МОН) отправя
покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на
български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на
научните изследвания и технологии COST (www.cost.eu). Целта на процедурата е да създаде условия за
пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в
областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност
в тази програма.
Максималният размер на съфинансирането е до 20 000 лв. на година. Mаксималният срок на договора
за съфинансиране е две години.
Срок за подаване на предложенията – безсрочно.
Допълнителна информация, подробна покана за участие и необходимите документи ще намерите на
адрес: https://www.fni.bg/?q=node/874
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ПРОФЕСОР ХРИСТО ВАКАРЕЛСКИ – ЕТНОГРАФ
С ЕВРОПЕЙСКА ИЗВЕСТНОСТ

Райна Каблешкова,
дългогодишен уредник в Градския музей на гр. Пловдив,
член на Съюза на учените в България

Фотос 1. Христо Вакарелски

Христо Томов Вакарелски (Фотос 1) е роден
през 1896 г. в с. Момина Клисура, Пазарджишко.
Следва и завършва славянска филология в Софийския университет. От огромна полза за учения се
оказват лекциите, които слуша от забележителни
свои преподаватели като Иван Шишманов и Михаил Арнаудов. По настояване на проф. Иван Шишманов през периода 1926 – 1927 г. Вакарелски е
изпратен в Полша да специализира етнография
под ръководството на известните тогава професори Евгени Франковски и Станислав Понятовски,
а по-късно се среща и с големия полски етнограф Казимир Мошински. Многобройните научни изследвания на Мошински са за него истинска
школа в областта на етнографската методология.
Пребивава 6 месеца в Унгария, научава езика, за
да проникне по-отблизо в унгарския народен бит,
един месец престоява и във Финландия. Всичко
това оказва благотворно влияние върху научните
му занимания и подготовка като етнограф.
Завръща се в България, става директор на
Етнографския музей в София, след това е директор на Народния музей в Скопие (1943 – 1944) и
доцент в Скопския университет (1943). Вакарелски заема и длъжността старши научен сътрудник
в Етнографския музей в столицата (1949 – 1962)
и завеждащ секция „Материална култура“ (1953
– 1962). Зад скромната житейска биография на
Христо Вакарелски се крие упорита, неуморна и
плодотворна дейност в служба на етнографската
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наука. У него има страст към научното дирене. Научната си работа той дели постоянно между кабинета и етнографския терен [1].
Ученият е един от големите познавачи на
немската, шведската, руската, чешката, румънската и полската етнографска мисъл.
Специалистът работи еднакво добре в двете
главни области на етнографията – материалната и
духовната култура. Разглежда въпроси от историята на нашата етнографска наука, води систематично библиографски прегледи на отделни статии
върху развитието на българската етнография, които публикува в чужбина, автор е на отделни статии от поредицата „Наши събирачи на фолклор“ в
списание „Родна реч“ за периода 1937 – 1943 г. [1].
Любовта на Вакарелски към Родопите намира израз в неговите трудове, които публикува и на
различни европейски езици („Старинни елементи
в бита и културата на родопските българи“, „Носии от Родопите“, „Разни обичаи сред Родопите“,
„Поминъци на българите – мохамедани и християни, в Средните Родопи“, „Езикът на родопските
песни“, „Забулване на невестата“ и др.).
Значително място в научното му дело са дългогодишните му изследвания за бита и културата
на българите в Тракия. Трудът му „Бит и култура
на тракийските и малоазийски българи“ (1935) е
задълбочено проучване на темата. Чрез тази негова студия в продължение на 30 години етнографите от чужбина се запознават с бита и културата не
само на тракийските българи, но и с етнографията
на нашия народ. Тази книга изиграва историческо значение за чужденците, които изучават бита
и културата ни. Тя се използва при университетските катедри по етнография в Чехия, Швеция,
Германия. Посоченият труд на Христо Вакарелски
послужва и за написване на някои езикови проучвания, като например на видния френски славист
Роже Бернар, който въз основа на термините във
връзка с облеклото и накитите на тракийските
българи, описани от Вакарелски, прави интересно
етимологично и сравнително изследване.
Трудно е да си представим българската етнографска наука без името и научните трудове
на Христо Вакарелски. Той е от онова поколе-

НАУКА – кн. 1/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

ЛИЧНОСТИ
ние, което израства и се развива след двадесетте
години на ХХ в. Неговите многобройни статии,
студии, отделни трудове са на брой около 950. Ще
изброим само някои от тях: „Българските празнични обичаи“ (1943), „Българското народно изкуство“, „Нашите народни занаяти” (1940), „Бит и
култура на Странджанската област“, „Добруджа“
(1964), „Български народни гатанки“, „Българската историческа песен“, „Кавалът в нашия бит и в
народната ни песен“ (1932), „Сватбените обичаи
у българите“ (1935), „Принос към естетиката на
българския народ“ (1957), „Пластиките на обредните хлябове у българите“ (1960), „Погребални
обичаи и обреди на българите“ и много други.
Плод на неговата дългогодишна дейност е
капиталният му труд „Етнография на България“
(1974), който представлява първи опит в българската етнографска наука за всестранно и систематично изложение на традиционната народна
култура. В предговора Христо Вакарелски пише:
„Една празнина в областта на нашите хуманитарни науки досега стоеше незапълнена – цялото
изложение на бита на наследената от векове култура, в която е проявен историческият гений на
българския народ... Излизайки от правилото: „За
да обикнеш народа си, трябва да го опознаеш“,
от близо половин столетие написването на такава етнография, разкриването на творческия лик
на българина през вековете, бе необходимост и
ръководна задача... Нашата задача най-вече е да
дадем по възможност, макар и в сбита, но точна
и цялостна картина на традиционната ни народна култура и битови прояви... Убедени сме в една
положителна страна, че пъртината е проправена, тия, които крачат след нас, ще я разширят,
по-добре отъпчат, па ще прокарат и по-прави варианти“ [2].
Преди да излезе у нас, книгата на Вакарелски е отпечатана на полски език през 1965 г. и на
немски през 1969 г., което говори за голямото уважение и европейските измерения към научното му
дело.
На 18 януари 1938 г. в София се създава Българско народно научно дружество по инициатива
на Христо Вакарелски. Поставя се началото на
народно-научен архив. Дружеството започва да
издава свой печатен орган – „Български народ“,
списание за проучване на българската култура с
редактор Вакарелски. Той подарява на дружеството изработената от него и Георги Петров карта на
българските носии, която се продава и носи приходи за родолюбивата организация. В списанието публикуват свои статии изтъкнати учени като:

проф. Михаил Арнаудов, Иван Дупчев, Никола
Мавродиев, Юрдан Вакадинов, проф. Васил Стоин, музиколозите Васил Стефанов, Райна Кацарова, Иван Камбуров; проф. Иван Батаклиев, проф.
Ан. Иширков, проф. Кр. Миятев, В. Захариев и др.
За съжаление, през 1954 г. дружеството престава
да съществува. Едно голямо народополезно дело е
ликвидирано.
На два пъти Христо Вакарелски в свои статии се обръща и към личността и заслугите на
проф. Марин Дринов като фолклорист и етнограф,
подчертавайки неговите приноси. През 1938 г. излиза първата му статия, където той пише: „Друга
възможност – и то твърде важна – на записаните и обнародвани от него песни е голямата за
онова време точност на текстовете... Интересът на Дринова към фолклора е бил винаги жив...
Той следи всичко, каквото излиза в тази област,
това показват няколкото основателни отзиви
и критики на сборници. Такава е студията върху Ястребов „Обичаи и песни турецких сербов“
(1886), в която Ястребов с пристрастие причислява дебърските и други западни македонски българи към сърбите. Тази критика, която съдържа
един основен историко-етнографки увод за Македония и нейното население, е подробен критически очерк за езика и фолклора на българите и изобщо е цяла етнографска студия от 61 страници
върху Македония. Тя е преведена на български език
в сп. „Труд“, т. III, 1888 г., и на френски в сборник.
Друга подобна основна критика Дринов
дава върху „Етнографическите наблюдения на А.
Ф. Музиченко над българските колонисти в Теодосийска околия (Крим)“, населението на която
произхожда от Малкотърновско... Все така под
неговото перо е намерил преценката си известният сборник от западнобългарското народно
творчество на Вл. Качановский (1882) в Период.
списание, София, кн. IV… Не по-малко характеристично за Дринова е „Писмото до българските
читалища“, обнародвано още през 1870 г. в Дановия „Летоструй“. Той дава подробни справки
за събиране на песните и приказниците, които,
ако и да са повече с езиков оглед, все пак имат
и интересна фолклорна важност... Именно тази
бележита черта в трудовете на Дринова прави
малкото му чисто фолклорни приноси като примери, като образци за работа на неговите пишещи съвременници и изследователи...“ [3].
Към темата за приносите на Марин Дринов
Вакарелски се обръща отново през 1956 г. в друга своя статия. Там той отбелязва следното: „Една
от големите личности в нашата история и кул-
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тура е българският професор от Харковския университет Марин Дринов... Марин Дринов написа
капитални трудове за нашето ранно минало на
Балканския полуостров... Като историк той проявява голям интерес към бита и творчеството на
съвременния българин от онова време... Във всяко
фолклорно проучване той вижда отражение на
миналата народна култура и история... Твърде
ценни от етнографско гледище са неговите пътни записки от Южна България в годината преди
Априлското въстание (обнародвани в Петербург
през 1877 г.)... В българската етнография още
дълго време ще заемат видно място двете студии на Дринов „Сказанието за Святогор и за тежестта на земята в южнославянската народна
словесност“ (1895) и „Медният тон в славянските и гръцки народни умотворения“ (1900). В първата е разгледан общият за българските и руски
юнашки песни мотив за изгубване на юнашката
сила (у Святогор и Крали Марко), а във втората
– общославянският митологически мотив за медното гумно...“ [4].
В „Етнография на България“ на Вакарелски
Марин Дринов е представен в историческия развой на науката. Отпечатана е негова снимка с подходящ текст, част от който гласи: „...Марин Дринов
има големи заслуги и за българската и по-общо за
южнославянската етнография... На него принадлежи идеята да се създаде в България общ исторически музей, включващ и етнографски материали...“ [2].
Трябва да посочим и голямото отличие, с
което е удостоен Христо Вакарелски с връчването
му на 30 април 1965 г. във Виена на Хердеровата
награда, отнасяща се за същата година. Хердеровата награда е създадена в съдружие с Гьотевата
фондация в Базел от общополезната фондация F.
V. S.
Наградата е посветена за грижи и насърчение за културни отношения между източноевропейските народи и се определя за личности, които
са допринесли образцово за поддържане и увеличение на европейския културен живот в смисъл на
мирно разбирателство между народите. В дипломата, която му дават, е записано: „Христо Вакарелски има най-голяма заслуга за опознаването и
запазването на народната духовна и веществена
култура на своята страна като учен и организатор. При това той изследва и изнася на показ не
само слоевете на традиционната култура, но и
проявите на новото време. Обектът на неговите
трудове се движи от вещественото благо на селото и от домашната индустрия, та чак до на-
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родния език, до народната поезия, до народната
музика. Дълги години той изследва всички тези
области, като в класически трудове ги прави
достояние на специалистите широко в света...“
Това признание му се прави в деня на тържественото връчване на наградата [5]. Същата година
той е носител на званието „Заслужил деятел на
културата“ в България.
За своето разбиране за ролята на етнографията за побратимяване на народите говори изнесеният от него доклад през 1966 г. на Първия конгрес
по балканистика на тема: „За единно етнографско
проучване на Балканите“. Докладът му дава повод
да се създаде комисия от етнографи при международната асоциация за проучване на Югозападна
Европа с цел да се ратува за сближение на балканските народи.
Ученият е уважаван широко в чужбина и за
безкористната помощ към много млади етнографи
и фолклористи от разни европейски университети. Той проучва и съхранява много прояви на българската материална и духовна култура за нашата
и европейската наука.
В спомените си „Моят път към и през етнографията“, излязла от печат след неговата смърт
едва през 2002 г., Вакарелски завършва с думите: „Мога да кажа само следното: никога не съм
кръшкал по пътя си, никога не съм заобикалял
пречките с хитрост и безчестие – към себе си,
към хората, към етнографията и към Родината.
Катерил съм се по пречките с търпение, с разранени може би пръсти, но не съм криволичил...
На такова поведение и подобна откровеност съм
учил и много мои ученици – преки и косвени...“ [5].
Такова признание може да направи в края
на живота си човек, който има ясна представа за
своя голям и оригинален принос в науката, на която е посветил сили и знания, която е била негов
живот и верую. Такава изповед може да направи
само човек, огрян от светлия пламък на своето непреходно дело, човек с горещо сърце и чисти ръце
[6], подчертава в уводните думи към спомените на
Христо Вакарелски Елена Огнянова.
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HRISTO VAKARELSKI – SCIENTIST OF EUROPEAN RENOWN
Raina Kableshkova

Abstract
In this scientific paper I emphasize the personality of Hristo Vakarelski as a scientist of European
renown. It contains the contributions of Hristo Vakarelski, that identify him as one of the leading folklorists
and ethnographer of the twentieth century. On April 30, 1965, Vienna he was awarded the Herder Prize. The
same year he is also the winner of the title „Honored Culprit of Culture“ in Bulgaria.
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Първата университетска и най-голямата научна библиотека в България e съвременен библиотечноинформационен, културен и образователен център. Университетската библиотека осигурява достъп до
електронни, библиотечно-библиографски и информационни ресурси и услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Единствената библиотека в България, която предлага търсене в електронен каталог, съдържащ
над
2 621 822 библиографски записа на адрес: http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F
интегрирано търсене в Националния академичен своден каталог, съдържащ над 3 500 000
библиографски записа на адрес: http//unicat.nalis.bg
ползване на пълнотекстови дигитализирани библиотечни материали на адрес:
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/94
достъп до водещи научни пълнотекстови и реферативни бази данни – Science Direct, Scopus, Web
of Science, EBSCO, ProQuest, JSTOR, С.E.E.O.L и др.
изготвяне на писмени и устни библиографски справки;
целогодишни курсове за повишаване на информационна компетентност на студенти и докторанти;
услуги за хора в неравностойно положение;
доставка на документи по електронен път (Document Delivery Service );
междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане;
копиране и дигитализиране на документи.
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ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЦИПА НА „АКАДЕМИЧНАТА
АВТОНОМИЯ“ ПРИ ОСПОРВАНЕ ПО СЪДЕБЕН РЕД НА
АКТОВЕТЕ НА ОРГАНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ
НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Гл. ас. д-р Щерьо Ножаров*,
УНСС – София
Въведение
През 2018 г. бяха направени съществени промени в двата основни закона, регулиращи обществените отношения в областта на висшето образование и науката: Закон за висшето образование
(ЗВО) и Закон за развитие на академичния състав
в Република България (ЗРАСРБ) [2, 3]. Въведоха
се нормативно установени минимални национални изисквания за заемане на академични длъжности и придобиването на научни степени, които
важат на територията на цялата страна. Дадоха се
редица нови дефиниции. Създаде се механизъм за
административнодисциплинарен контрол и санкции при установяване на академично плагиатство.
Това показва високата актуалност на настоящото
научно изследване, посветено на тази проблематика.
Също така, анализът на съдебната практика показва, че преобладава броят на съдебните
актове, които отхвърлят жалбите срещу заповеди
и решения, издадени по реда на ЗРАСРБ, като недопустими във връзка с принципа на „академичната автономия“ [3]. Но Решение №11/2010 г. по
к.д.№13/2010 г. на Конституционния съд на Република България (обн. ДВ бр.81/2010 г.) поставя необходимост от определяне на границите на принципа на „академична автономия“, защото според
съда този принцип не може да създава „бяло петно“ в правото или да има примат над други висши
конституционни принципи, като тези, съдържащи
основните права на гражданите [12].
Принципът на „академичната автономия“ е
уреден в чл. 53, ал.4 от Конституцията на Република България, чл. 19 – 22 от Закона за висшето
образование, чл. 1, ал.2, т.1 от Закона за развитие
на академичния състав на Република България [2,
3, 9].
Целта на настоящото изследване е да бъдат
определени границите на принципа на „академичната автономия“, като бъде изяснено над кои

конституционно прогласени основни права на
гражданите той има примат (върховенство, превъзходство). Подходът за постигане на тази цел
ще бъде практически ориентиран нормативен анализ. Ще бъде използвана методологията на правния институционализъм, като се търси връзката
между правните норми и регулираните от тях обществени процеси.
Основните задачи на изследването са: да се
изясни кои актове на органите на управление на
висшите училища са допустими за съдебен контрол, без да се нарушава принципа на „академичната автономия“, и да се определи кои лица от академичния състав имат правен интерес да обжалват
по съдебен ред тези актове.
Значението на публикацията в теоретичен
аспект е свързано със запълване на липсващата
празнина в правната теория относно юридическия
анализ на принципа за „академичната автономия“.
Не са открити правни научни публикации, които
да го анализират теоретично. Публикацията има
значение и в практически аспект. На първо място
тя ще подпомогне членовете на академичния състав на висшите училища и научните институти да
защитят по добре своите конституционни и граждански права. Също така ще подпомогне правните
отдели на висшите училища в тяхната работа и
може да послужи на административните съдилища, които са компетентни по този вид дела.
1. Институционален преглед на нормативната база
За да може висшите училища да осъществяват своята нормална дейност, чл. 37 от Закона
за висшето образование (ЗВО) им предоставя възможност да регламентират всички въпроси, които не са уредени в Закона в техни вътрешни правилници [2]. Такива са: правилникът за учебната
дейност (чл. 37 от ЗВО), правилници, уреждащи
допълнителните изисквания за заемане на академични длъжности (чл. 15 от ЗРАСРБ), правилни-

* Авторът е и хоноруван преподавател в Националния институт на правосъдието (създаден с чл.249–
263 от Закон за съдебната власт) [7].
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ци за обучение на докторанти (чл. 8 от ЗРАСРБ) и
други [2, 3].
На основание чл. 38 от ЗВО и чл. 32, ал.8
от ЗРАСРБ актовете на органите за управление на
висшето училище подлежат на обжалване пред
съда по реда на Административно-процесуалния
кодекс (АПК) [1, 2, 3]. Според съдебната практика, този факт не обосновава автоматично възможността за съдебно оспорване на всеки акт на орган
за управление на висшето училище. Съдебното
обжалване по реда на АПК във връзка със ЗВО и
ЗРАСРБ е средство за защита срещу актове, издавани от органите на управление на висшето училище, но само когато те действат в качеството им
на орган по §1, т.1 от АПК [1, 2, 3]. Според чл. 120,
ал.2 на Конституцията на Република България,
гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги
засягат, освен изрично посочените със закон [9].
Квалифицирането на обжалвания университетски акт като административен акт е задължителна
предпоставка за допустимостта на търсената съдебна защита. В противен случай жалбата ще бъде
отхвърлена като недопустима.
Когато органите на висшите училища действат като органи за управление и ръководство на
учебната дейност, техните актове са издадени в
приложното поле на принципа на „академичната
автономия“ по чл. 19 от ЗВО и жалбата срещу тях
ще бъде отхвърлена като недопустима (изключение ще бъде само хипотезата на чл. 22, т.4 от ЗВО)
[2]. В съответствие с това е и разпоредбата на чл. 2,
ал.2, т.3 от АПК във вр. с чл. 21, ал.1 от ЗВО, която
води до недопустимост на обжалването [1, 2]. В
този случай съдът приема, че актовете на висшите
училища се квалифицират като вътрешнослужебни актове, които уреждат организационно-технически въпроси, касаещи функционирането на
учебното заведение, и не засягат пряко правата и
законните интереси на жалбоподателя.
2. Изясняване характера на правилниците уреждащи заемане на академични длъжности във висшите училища, които са издадени
при законовата делегация на ЗРАСРБ. Имат
ли качеството на административни актове по
смисъла на АПК или са правни ненормативни
актове.
Като отправна база на анализа могат да послужат мотивите по т.2 на Решение №11 от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от
2010 г. – Конституционен съд на Република България (Обн. ДВ. бр.81 от 15 октомври 2010 г.) [12]:
„От друга страна, недопустимо е да се обвързва

предоставянето на уредбата относно условията за придобиване на права, особено тези, които
трябва да имат стабилна уредба и действие на
цялата територия на държавата, на правилниците на висшите училища, с правото на академична автономия, което чл. 53, ал.4 от Конституцията им предоставя. Доколкото става дума
за правни последици, които важат за всички висши училища и научни организации, очевидно е, че
вътрешните правилници не могат да създават
такава правна уредба. В тази връзка заслужава
да се отбележи, че твърде неясно и объркващо е
съдържанието на чл. 1, ал.2, т.1 от ЗРАСРБ, който обаче не е предмет на искането на народните
представители“.
В цитираното решение Конституционният съд подлага на съмнение конституционосъобразността на чл. 1, ал.2, т.1 от ЗРАСРБ, като не
я обявява единствено по причина, че не е сезиран
за това [3]. Именно цитираната разпоредба на
ЗРАСРБ посочва принципа на „академичната автономия“ като основен принцип за заемане на академични длъжности, а има съмнение за нейната
конституционосъобразност [3].
На следващо място, следва да се цитира чл.
15, ал.3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) [3]:
„(3) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от
04.05.2018 г.) Преминаването от академична
длъжност на същата академична длъжност
в друго висше училище или научна организация
може да се извършва и без конкурс, с избор по решение на приемащото висше училище или научна
организация и при условия и по ред, определени с
правилниците им.“
Тоест, правилниците на висшите училища по чл. 2„б“, ал.5 във вр. с чл. 15, ал.3 от ЗРАСРБ определят различни по тежест изисквания
в различните висши училища за заемане на една
и съща академична длъжност на територията на
цялата страна [3]. Получените академични длъжности при по-лесни изисквания се признават на
национално ниво и могат да служат за нелоялна
конкуренция между кандидатите за заемане на
академични длъжности в хипотезата на чл. 15,
ал.3 от ЗРАСРБ чрез прехвърляне [3]. Това е дискриминационно.
Във връзка с това, много правилно Конституционния съд в мотивите на вече цитираното свое
Решение №11/2010 г. е установил, че правилниците на висшите училища по ЗРАСРБ имат действие
на територията на цялата страна и поради това не
могат да се разглеждат само като техен вътрешен
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въпрос [3, 12].
Следва да се отбележи, че съдебната практика на Върховния административен съд се отклонява от тази постановка на Конституционния съд.
Върховният административен съд в множество
свои решения е постановил, че:
„Правилникът за условията и реда за заемане на академични длъжности в университет
се приема от академичния състав на висшето
училище, който не е държавен орган и правното
действие на цитирания е ограничено в рамките
на академичната му общност. Следователно
този правилник не е подзаконов нормативен акт
по смисъла на чл. 132, ал.2, т.1 от АПК.
Правилникът за условията и реда за заемане на академични длъжности е правен ненормативен акт, но не е административен акт от изброените в АПК, макар да съдържа някои белези
на такъв акт. Като издаден от недържавен орган (управителен орган на юридическо лице), той
е вътрешен акт на частна администрация, с който се регламентират права, задължения и свободи на персоналния състав на юридическото лице
и на всеки гражданин, който би искал да стане
част от този състав“.
• Определение № 4692 от 12.04.2018 г. по адм. д.
№ 3638/2018 г., 5 чл. с-в на ВАС [14].
• Определение № 8164 от 04.07.2016 г. по адм. д.
№ 7102/2016 г., 5 чл. с-в на ВАС [15].
• Определение № 127 от 06.01.2016 г. по адм. д.
№ 12886/2015 г., 5 чл. с-в на ВАС [17].
• Определение № 9575 от 17.09.2015 г. по адм. д.
№ 9982/2015 г., VІІ отд. на ВАС [18].
Но в същото време има и решения на Върховния административен съд, които могат да се
тълкуват в противния смисъл, макар и те да са
по-малко:
„Съгласно §1 от ДР от АПК административен орган може да е не само органът, който
принадлежи към изпълнителната власт, но и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон. С чл. 27а, ал.2 вр. с чл.
29в от ЗРАСРБ законодателят е възложил на факултетния съвет административни правомощия
да взема решение за избор на „професор“ по предложение на научното жури и с това решение конкурсната процедура приключва. Овластяването с
властнически правомощия става само със закон,
но не и с подзаконов нормативен акт или друг административен акт (вж. определение № 12602
от 21.11.2008 г. на ВАС по адм. д. № 14170/2008
г., III отд.)“.
• Определение № 12958 от 30.11.2016 г. по адм.
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д. № 10729/2016 г., VІІ отд. на ВАС [16].
• Решение № 9861 от 14.07.2014 г. по адм. д. №
1645/2014 г., VІІ отд. на ВАС [13].
Тук следва да се добави и Определение №
435 от 03.07.2014 г. по ч.т.д. № 1075/2014 г., Т.К.,
ІІ т.о. на ВКС, защото то е пряко свързано с тълкуването на принципа на „академичната автономия“
[19].
Може да се приеме, че има противоречие
между съдебната практика на Върховния административен съд сама по себе си, както и с цитираното решение на Конституционния съд. Независимо
от всичко е трудно да се твърди, че висшето училище е просто едно стандартно юридическо лице,
подобно на фирма или НПО, защото то отговаря в
голяма степен на критериите за административен
орган:
• Висшето училище възниква при изпълнение
на условията по чл. 16 от Закона за висшето
образование [2]. То възниква с решение на Народното събрание и след обнародването му в
Държавен вестник. Точно както се създават
част от административните органи (дори министерствата). Докато обикновените търговски дружества и НПО възникват по Търговския закон (ТЗ) или Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛСНЦ) при много
по-лека процедура без гласуването на всеки
отделен случай от Народното събрание [5, 11].
• На основание чл. 13 от Закона за висшето образование, държавните висши училища получават ежегодни трансфери от държавния бюджет и предоставена държавна собственост,
така както всяко едно министерство или административен орган [2]. Това не важи за фирмите и НПО по ТЗ или ЗЮЛСНЦ [5, 11].
• На основание чл. 11, ал.9 от Закона за публичните финанси, висшите училища са второстепенни разпоредители с бюджетни средства,
както повечето държавни ведомства [6].
• На основание чл. 21 и §1, т.1 от ДР на АПК [1]:
„§1, т.1 „Административен орган“ е ... и всеки носител на административни правомощия,
овластен въз основа на закон.“ Висшите училища са овластени да издават такива по силата
на ЗРАСРБ и ЗВО [2, 3].
• „Чл. 21. (1) Индивидуален административен
акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление
на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация...“.
• Чл. 93, ал. 5 от АПК посочва изрично „орга-
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низациите“ като издатели на административни
актове [1]. Висшето училище е организация по
смисъла на т.2 от §1 от ДР на АПК във вр. чл.
6 от ЗВО [1, 2].
• Правният ефект на актовете на висшите училища в определени хипотези (чл. 15, ал.3 от
ЗРАСРБ) има действие на територията на цялата държава и е трудно да се приеме единствено
като организационен вътрешноведомствен акт
с ограничено действие в рамките на едно НПО
или фирма [3].
Предвид гореизложеното, на основание чл.
13 и чл. 16 от Закона за висшето образование, чл.
11, ал.9 от Закона за публичните финанси, чл. 93,
ал.5 и §1, т.1 от ДР на АПК и чл. 15, ал.3 от ЗРАСРБ, висшите училища и техните органи на управление имат белезите на административен орган
[1, 2, 3, 6].
3. Определяне на границите на принципа
на „академичната автономия“ и дефиниране
как тези граници влияят на правния интерес
за подаване на жалба срещу акт на орган за
управление на висше училище.
Видно от Определение № 1869 от
11.02.2014 г. по адм. д. № 326/2014 г., VІІ отд. на
ВАС, границите на принципа на „академичната автономия“ са конституционно гарантираните права
и свободи на гражданите [20]. Когато става въпрос
за тяхното засягане, вече не се касае за вътрешноорганизационни въпроси на висшето училище.
Според цитираното съдебно определение на ВАС
в този случай съдът следва да определи предмета
на спора, като спор за спазване на границите на
„академичната автономия“.
Тази хипотеза намира отражение и в т.6 и
т.11 на Решение № 11 от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г. – Конституционен съд на Република България (Обн. ДВ. бр.81 от
15 октомври 2010 г.) [12]:
По т.6:
„Позицията, която заема Конституцията, следователно е, че ограничението на правата
трябва да бъде съобразено с чл. 57 от Конституцията. От друга страна, щом Конституцията
обявява равенството на гражданите пред закона
за принцип, не всяка цел ще може да бъде годно
основание за ограничаване на права, а само цел
от същия порядък, какъвто Конституцията допуска като основание за ограничаване на права.
Специално целта да се повиши качеството на
образованието или да се гарантира стабилност на трудовите отношения, то трябва да
се посочи, че те нямат характеристиките и

тежестта на основанията, с които Конституцията свързва възможността за ограничаване на права. Подобни цели са по-скоро израз на
управленска политика и са нейна постоянна цел.
Още повече политиките следва да се съобразяват
с Конституцията“.
По т.11:
„Въобще ограничаването на обхвата на контрол върху придобиването на научна степен и заемането на академично звание, който придобива
особено значение в контекста на децентрализация на тези процедури съгласно формулировката
на чл. 1, ал.2, т.1 ЗРАСРБ, според Конституционния съд представлява недопустимо отклонение
от задължение, което Конституцията установява в чл. 53, ал.6 за държавата“.
Във връзка с това трябва да се посочи, че
макар и конституционно прокламиран принцип,
„академичната автономия“ няма примат (върховенство) над другите конституционно установени
принципи. Особено над конституционно установените граждански права и свободи. Тук особено
внимание трябва да се обърне на чл. 57, ал.1 от
Конституцията на Република България, който гласи: „Основните права на гражданите са неотменими“ [9]. Това означава, че никой не може да се
позове на чл. 53, ал.4 от Конституцията, съдържащ
принципа на „академична автономия“, за да ограничи или отмени друго конституционно право на
гражданите, установено в цялата Глава втора на
Конституцията [9]. Границите на „академичната
автономия“ са очертани от всяко едно гражданско
право, гарантирано в Глава втора на Конституцията във вр. с чл. 57, ал.1 от Конституцията [9].
Тълкуването на този мотив в решението на
Конституционния съд показва, че „академичната
автономия“ е управленски принцип, а не основно
гражданско право. Основното гражданско право
е уредено в чл. 53, ал.1 от Конституцията и гласи, че всеки български гражданин има „право на
образование“ [9]. А „академичната автономия“ по
чл. 53, ал.4 от Конституцията е просто управленски принцип, който подпомага постигането на
основното право на гражданите за получаване на
образование [9]. Като управленски принцип, „академичната автономия“ не е в състояние да ограничава основни граждански права. Например, с
принципа за „академичната автономия“ не може
да се ограничи правото по чл. 30, ал.1 от Конституцията на лична свобода и неприкосновеност на
всеки български гражданин [9]. С принципа на
„академичната автономия“ не могат да се ограничават и правата по чл. 37, ал.1 от Конституцията
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– свободата на съвестта, свободата на мисълта и
т.н. [9] Не могат да се ограничават и принципите
и правата по чл. 39, ал.1, чл. 41, ал.2, чл. 45, чл. 54
от Конституцията на Република България [9].
Точно това има предвид Върховният административен съд в свое Определение №1869 от
11.02.2014 г. по адм.д. №326 от 2014 г., VII отд.
ВАС, в което се казва, че когато жалбоподателят
се позовава на нарушени негови конституционни
права, съдът е длъжен да определи съдебния спор,
като спор за спазване на границите на „академичната автономия“ и да допусне разглеждането му
по същество [20].
На база гореизложеното може да се приеме,
че всеки случай, в който жалбоподателят се позовава на нарушени граници на „академичната автономия“ и посочва конкретно засегнато негово
конституционно право, е допустим за разглеждане от съда. Нарушените граници на „академичната
автономия“ са посочени по-горе (чл. 30, ал.1, чл.
37, ал.1, чл. 39, ал.1, чл. 41, ал.2, чл. 45, чл. 54 от
Конституцията на Република България) [9]. В този
случай съдът не може да отхвърли жалбата като
недопустима и да постанови, че висшето училище
с обжалвания правилник си е уреждало вътрешноорганизационни въпроси, които са в съответствие
с принципа на „академичната автономия“. Дори и
съдът да стигне до такъв извод, това ще е по съществото на спора, а не по неговата допустимост.
4. Влияние на принципа на „академичната автономия“ при съдебно обжалване на
правилник за организацията и провеждането
на конкурси за заемането на академични длъжности на висше училище.
Ще бъде разгледана хипотезата на съдебно
обжалване на правилник за организацията и провеждането на конкурси за заемането на академични длъжности на висше училище. През 2018 г.
беше направена съществена промяна на относимата нормативна уредба. С ДВ бр. 30 от 3 април
2018 г. беше изменен и допълнен Законът за развитие на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ), а с ДВ бр. 56 от 6 юли 2018 г. беше
изменен и допълнен Правилникът за прилагане
на ЗРАСРБ (ПП ЗРАСРБ) [3, 10]. Основното в направените нормативни промени е определянето на
минимални национални изисквания за заемането
на академични длъжности, като висшите училища
могат да определят в своите правилници и допълнителни изисквания.
Така, висшите училища, възползвайки се
от правото си по чл. 1 „а“ от ПП ЗРАСРБ, могат
да създадат допълнителни категории изисквания,
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които могат да се окажат дискриминационни и
субективни [10]. В този случай, отделният преподавател дори и да има желание и научни възможности, няма да може да ги изпълни.
Конкретният казус, който ще бъде анализиран, е обжалване на Правилника за организацията
и провеждането на конкурси за заемането на академични длъжности на висше училище към момента
на неговото приемане от преподавател, който не е
участвал в конкретен конкурс. Жалбата ще бъде
подадена на основание чл. 32, ал.8 от ЗРАСРБ с
искане съдът да отмени обжалваните субективни
или дискриминационни разпоредби на правилника, като ще се изтъкнат основания по чл. 146, т.4
от АПК [1, 3]. Компетентен да разгледа жалбата е
административният съд, в чийто район се намира
висшето училище, издало оспорвания правилник.
Основните въпроси, които следва да бъдат
изяснени при този казус, са следните:
Дали жалбата може да се третира като недопустима единствено заради характера на обжалвания правилник, който може да се квалифицира
като вътрешноорганизационен акт на висшето
училище.
Също така, липсата на участие на жалбоподателя в конкретен конкурс за заемане на академична длъжност води ли до липсата на правен
интерес от обжалване на правилника на висшето
училище.
При анализ на така поставените въпроси се
стига до извод, че такава жалба ще бъде допустима на няколко различни основания.
Първо, Правилникът за организацията и
провеждането на конкурси за заемането на академични длъжности в отделно висше училище е
годен за обжалване акт на основание чл. 32, ал.8
от ЗРАСРБ във вр. чл. 24, ал.1 и чл. 30, ал.1, т.14 от
ЗВО [2, 3]. Не би следвало, ал.8 на чл. 32 от ЗРАСРБ да се тълкува единствено във връзка с ал.1
на същата разпоредба [3]. При такова тълкуване
на обжалване по съдебен ред ще подлежат само
актовете на ректора на висшето училище за заемане на академични длъжности. Но при внимателен
прочит на ал.8 на чл. 32 от ЗРАСРБ се вижда, че законодателят е употребил изрично думата „Всички
актове...“ [3]. Така започва и самата разпоредба,
която в пълния си текст е: „(8). Всички актове на
органите на висшето училище, на научната организация за придобиването на научна степен или
заемането на академичните длъжности по реда
на този закон, както и заповедите на министъра
на образованието и науката, издавани във връзка
с осъществяването на правомощията му по глава
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четвърта, могат да се обжалват пред съда при
условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
Това доказва, че разпоредбата на чл. 32, ал.8
от ЗРАСРБ има самостоятелно действие и тя обхваща всички актове на всички органи на управление на висшето училище [3]. Безспорно е, че правилникът на висшето училище, издаден по реда
на чл. 2, ал.5 и чл. 15, ал.1 от ЗРАСРБ, е акт на
висшето училище, който е включен в приложното
поле на „всички актове“, „по реда на този закон“
на разпоредбата на чл. 32, ал.8 от ЗРАСРБ [3].
Второ, жалбата е допустима, защото се квалифицира като повдигане на спор за нарушаване
на границите на „академичната автономия“ чрез
нарушаване на основни граждански права, гарантирани от Конституцията на Република България
[9]. В тази хипотеза преподавателят-жалбоподател
ще претендира за дискриминация, заложена в разпоредбите на обжалвания университетски правилник. Забраната за дискриминация е установена в
чл. 6, ал.2 на Конституцията на Република България [9]. Тя е основно конституционно гарантирано
гражданско право и нарушението ѝ се преследва
от редица международни конвенции на ООН и актове на ЕС. Отказът от правосъдие на национално
ниво по този въпрос е основание за повдигане на
спор пред международни съдилища.
Трето, неучастието в конкретен конкурс на
жалбоподателя не води до липса на правен интерес от обжалване. Правният интерес на отделен
преподавател от обжалване при такива случаи е
свързан с невъзможността при формулираните от
висшето училище нови допълнителни критерии
по силата на чл. 2б, ал.5 от ЗРАСРБ и чл. 1„а“, ал.2
от ПП ЗРАСРБ той да бъде допуснат до явяване на
конкурс по независещи от него причини със субективен или дискриминационен характер [3, 10].
В тази хипотеза отделният преподавател ще бъде
в първоначална невъзможност да изпълни критериите за подаване на молба за участие в конкурс,
именно поради дискриминационно установени
субективни критерии в Правилника за организацията и провеждането на конкурси за заемането
на академични длъжности на висшето училище.
Ето защо не е необходимо за наличието на правен
интерес от обжалване преподавателят-жалбоподател да е участвал в конкретен конкурс за заемане
на академична длъжност.
Примери за дискриминационни и субективни критерии: изискване за научно ръководство на
докторант, което не предвижда нито срок, нито
обективни критерии за получаването му. Тако-

ва изискване изначално изключва възможността
жалбоподателят да се яви на конкурс за академична длъжност и изобщо да тръгне да събира документи за участие. Това определя като негов пряк
интерес, още на тази фаза – приемане на дискриминационния правилник, преподавателят да го
обжалва. Подобно изискване ще се квалифицира
като наличие на дискриминация по чл. 4, ал.3 от
Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.)
– непряка дискриминация, насочена към лица,
които не са носители на признак по чл. 4, ал.1 от
ЗЗДискр., които са поставени в неблагоприятно
положение, произтичащо от привидно неутрална
разпоредба [4].
Винаги, когато се поставя изискване за „ръководство на успешно защитил докторант“,
трябва да има обективни критерии, по които това
да става. Как ръководителят на катедра предлага
на катедрен съвет научно ръководство на докторант от конкретен преподавател и с какво се мотивира за определянето на научния ръководител.
Например дали това е преподавателят с най-много
научни публикации или най-престижните научни
публикации в катедрата. Или това е преподавателят с най-много завършени научни проекти. Защо
някои преподаватели имат по 2-3 докторанта, а
други нямат нито един, при условие, че липсват
обективни критерии и мотиви за определянето на
научно ръководство на докторант. Със сигурност
не може да бъде критерий тематиката на дисертацията, защото един току-що зачислен докторант
без нито една научна публикация по темата преди
зачисляването му трудно може да бъде определен
като специалист в дадена тясна тематика. Такива
критерии трябва да съдържат измерими индикатори (брой публикации, брой научни проекти и др.),
които да позволяват сравнение на преподавателите, които кандидатстват за научно ръководство на
докторанти. В противен случай научното ръководство се определя по симпатия, което е дискриминационно.
На следващо място, обикновено се записва
в университетските правилници, че за вътрешните кандидати в конкурса се признава единствено
научното ръководство на докторанти, зачислени
от самото висше училище, което също е дискриминационно. Тоест, ако ръководителят на катедра
не желае да даде докторант на определен преподавател, то той не може да получи такъв и от друго
висше училище. От друга страна, ако се яви външен кандидат, то на него му признават докторант
от друго висше училище, а на вътрешния кандидат
в същия конкурс не му се признава такъв докто-
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рант от друго висше училище. Това е дискриминация на вътрешните спрямо потенциални външни
кандидати, защото става дума за един и същи конкурс, за една и съща позиция, като двамата кандидати – вътрешен и външен, са третирани при
различни по тежест условия в полза на външния
кандидат.
Подобно дискриминационно изискване се
въвежда и за наличието на публикувани университетски учебници. В някои висши училища изрично се изисква учебниците, представяни в конкурс за академична длъжност, да са обсъдени на
катедрен съвет вътре в същото висше училище за
вътрешните кандидати. За външните кандидати
това не важи и те могат да представят учебник, издаден във всяко друго висше училище. Това отново е дискриминация, защото става дума за един и
същи конкурс, за една и съща позиция, като двамата кандидати – вътрешен и външен, са третирани
при различни по тежест условия в полза на външния кандидат.
5. Принципът на „академична автономия“ не изключва пълноценното осигуряване
на тайната на гласуването при преки избори за
ръководни органи на висшето училище (Академичен съвет, Факултетен съвет, ръководител
на катедра).
Статистиката сочи, че издигането на конкурентни кандидати при академични избори е изключително рядко срещано явление. Част от обяснението може да бъде липсата на осигуряване на
тайна на вота и предположението за предопределеност на избора. Принципът на „академична автономия“ не изключва пълноценното осигуряване
на тайната на гласуването при преки избори за
ръководни органи на висшето училище (например
изборът по чл. 26„д“, ал.4 от ЗВО – избор на ръководител на катедра или изборът по чл. 26, ал.5,
т.2 и 3 от ЗВО за декан на факултет и членове на
факултетния съвет) [2].
Законът за висшето образование не съдържа
подробни изисквания как висшето училище следва да осигури тайната на гласуването за избори на
негови ръководни органи [2]. Но от друга страна,
тайната на гласуването е изрично предвидена в
Закона за висшето образование (чл. 26, ал.5, т.2 и
3 и чл. 26„д“, ал.4 от ЗВО) и законът изисква тя
да се осигури от висшето училище [2]. Тайната на
гласуването е легален термин в българското право,
нормативно дефиниран в Изборния кодекс, така че
не може да има спор какво е неговото значение [8].
При всички случаи, с правила или без правила,
предвидени във вътрешноуниверситетските пра-
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вилници, нарушаването на тайната на гласуването
води до недействителност на проведения избор
във висшето училище.
Следва да се анализира какъв може да бъде
правният интерес на участник в изборите, който е
гласувал, но не е бил кандидат, да обжалва избор
за ръководен орган на висше училище. Нарушаването на тайната на вота нарушава конституционното право на преподавателя, който е гласувал,
като засяга свободата на неговата съвест, гарантирана по чл. 37, ал.1 от Конституцията [9]. Такъв
преподавател би се страхувал да изрази свободно
своята воля според собствената си съвест от страх
от преследване, ако неговият вот се различава от
вота, желан от неговите атестиращи ръководни
лица. Този преподавател ще се страхува и от преследване, поради разкриването на неговите убеждения заради нарушена тайна на вота, което е друг
конституционен принцип, установен в чл. 38 на
Конституцията [9].
Обжалването на резултатите от академичния
избор ще се реализира чрез жалба до административния съд, в чийто район се намира висшето
училище. Жалбата ще се подаде на основание чл.
38 от Закона за висшето образование, като искането ще бъде съдът да прогласи недействителността
на резултатите от проведения академичен избор
[2].
Като основания на такава жалба могат да се
посочат: нарушаване на тайната на вота, възпрепятстване на номинирането на нови кандидатури за членове на факултетния съвет и декан, съществени процедурни нарушения и конфликт на
интереси. Те ще представляват нарушения на чл.
26, ал.5, т.2 и 3 от ЗВО относно осигуряването на
тайната на гласуването и чл. 36„а“ и чл. 37 от ЗВО
относно процедурата на гласуването [2].
Следва да се изясни ще бъде ли недопустима такава жалба заради принципа на „академичната автономия“. Също така, възможно ли е такова
тълкуване на принципа на „академичната автономия“, според което начинът на осигуряване на
тайната на вота при избори за ръководни органи
на висшето училище да е въпрос на целесъобразност и оперативна самостоятелност. Обичайно, в
правилниците за дейността на висшите училища,
както и в другите техни правилници по чл. 37 от
ЗВО няма никаква конкретна уредба за това, как
да се осигури тайната на гласуването [2]. Не се
включват никакви конкретни изисквания за вид на
бюлетината, задължение за осигуряване на „тъмна
стая“ за гласуване, така, както е направено в Изборния кодекс [8]. Това обаче не освобождава ви-
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сшите училища от законовото им задължение да
осигурят тайната на вота.
Жалбата ще бъде допустима поради следните причини:
Първо, тайната на вота следва да бъде осигурена от висшите училища по силата на чл. 26, ал.5,
т.2 и т.3 от ЗВО, а в жалбата ще се претендира нарушаването точно на това изискване [2]. Налице е
валидно законово основание за подаване на жалба
и посочване на конкретна законова разпоредба,
която е нарушена.
Второ, жалбата повдига спор за нарушаване
на границите на „академичната автономия“. Нарушено е правото на преподавателя-жалбоподател
по чл. 37, ал.1 от Конституцията на свободно изразяване на неговата съвест и воля, защото е нарушена тайната на вота [9]. Това възбужда в него и
страх от преследване, и ограничава конституционно гарантирано негово гражданско право по чл. 38
от Конституцията [9]. На тези основания съдебният спор следва да бъде определен като спор за
нарушаване на границите на „академичната автономия“.
Трето, преподавателят-жалбоподател има
правен интерес от обжалването, защото следва да
се третира като възможен потенциален кандидат за
член на Факултетния съвет. Кандидатите за членове на Факултетния съвет се номинират от катедрите с тайно гласуване. В деня на провеждането на
избора председателят на Общото събрание на факултета обичайно обявява, че се допуска предлагането на нови кандидатури. Но това може да стане
единствено, ако те бъдат публично предложени и
след това подкрепени с поне 20% от гласовете на
членовете на общото събрание на факултета. И
ако съберат тези проценти, те ще бъдат допуснати
до избор с тайно гласуване заедно с номинациите,
предложени от ръководителите на катедри. Такава
процедура разкрива тайната на вота на този, който
ще номинира тези кандидати, и на членовете на
факултетното общо събрание, които ще подкрепят
тяхното номиниране с явно гласуване. Това представлява и самостоятелно основание за разкриване на тайната на вота, осъществено при явното номиниране на нови кандидати по време на общото
събрание на факултета в изборния ден.
Четвърто, дефекти в бюлетината за гласуване, които водят до нарушаване на тайната на вота
(неправилна форма, размер, прозрачност, шрифт
и други). Например бюлетина, представляваща
лентова изрезка от лист А4, която се сгъва на две,
за да мине в процепа на кутията – урна за гласуване. В този си лентовиден минимизиран вид бю-

летината трудно може да се сгъне така, че да не
се разтваря като пада в урната за гласуване, която
обичайно е прозрачна. Предвид задължителното
изискване до урната да има представители на комисията за гласуване, които обикновено са членове на ръководни органи на висшето училище или
техни административно-технически сътрудници,
това е предпоставка за нарушаване на тайната на
вота.
Пето, неосигуряването на т.нар. „тъмна
стая“ за гласуване. Попълването на бюлетините
открито в едно общо помещение без осигуряване
на „тъмна стая“ за гласуване нарушава тайната на
вота. Така се създава възможност или внушение за
разкриване на тайната на вота. Дори и вратата на
помещението да е отключена, това също води до
внушение, че който излезе, го прави с цел да скрие
вота си и иска да гласува против предложените от
ръководството кандидати.
Заключение
Целта на принципа на „академичната автономия“ е да предпази висшите училища от външни
въздействия, които имат политически, популистки
или антидемократичен характер. Както и да запази свободата за критично мислене на тези, които
могат да предлагат алтернативни на държавните
политики във всяка област на обществения живот.
От този обективен научен потенциал печели цялото общество. В същото време обаче този принцип
не трябва да служи като основание за създаването
на академичен феодализъм и капсулиране. Ръководните органи на висшите училища не трябва да
бъдат недосегаеми за съдебен или държавен контрол. Както Конституционният съд казва, принципът на „академичната автономия“ не трябва да се
разбира като някакво бяло поле в правото.
Анализът на съдебната практика показва, че
след приемането на ЗРАСРБ през 2010 г. се увеличава с всяка следваща година броят на делата,
които засягат принципа за „академичната автономия“ [3]. Увеличава се и броят на висшите училища и на преподавателите в тях. В същото време,
в съдебната практика се наблюдава известно противоречие. Както между цитираното решение на
Конституционния съд и решенията на Върховния
административен съд, така и в рамките на постановените актове на последния. Увеличават се също
и случаите на оплаквания от дискриминационни
критерии при конкурсите по ЗРАСРБ, скрити зад
принципа на „академична автономия“ [3]. Може
да се каже, че преобладават прекратителните или
отхвърлящите жалбите съдебни актове и това създава известно напрежение в научната общност.
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Тъй като в правната теория липсват научни
публикации, които да анализират влиянието на
принципа на „академичната автономия“ при делата по Закона за висшето образование и Закона за
развитие на академичния състав в Република България, има необходимост от дискусия по тази тема
[2, 3]. Тя следва да доведе до хармонизиране на
съдебната практика и до изясняване в дълбочина
на смисъла и правното значение на принципа на
„академичната автономия“.
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OF THE BODIES OF THE LAW ACT FOR THE DEVELOPMENT OF THE ACADEMIC STAFF IN
THE REPUBLIC OF BULGARIA
Shteryo Nozharov

Abstract
The goal of the research process is to produce new knowledge or deepen understanding of the principle of „academic
autonomy“. This process takes two main forms: exploratory research, which helps identify and define a problem, and empirical
research, which tests the feasibility of a solution using empirical evidence. The methodology of Legal Institutionalism is used
in the research.
Key words: legal institutionalism, academic autonomy, academic staff
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ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

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

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАЗЕРИТЕ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ
НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Д-р Виктория Атанасова,
Институт по физика на твърдото
тяло „Акад. Георги Наджаков“ – БАН

УВОД
Опазването на културно-историческото наследство е основно етично задължение на съвременното общество, а също и предизвикателство
за науката и технологиите. Паметниците често
са подложени на редица влияния вследствие на
фактори на околната среда и човешката дейност,
които водят до тяхната постепенна физическа деградация и загуба на естетически вид. Това налага
предприемането на реставрационни дейности, целящи възстановяването на материалните останки
от миналото до техния автентичен или близък до
него вид и стабилизирането им, предотвратявайки
тяхнoто по-нататъшно разрушаване [1].
Един от първите етапи в реставрационния
процес е почистването на повърхността, целящо
отстраняването на повърхностни замърсявания до
степен, ненарушаваща физическата цялост на оригиналната повърхност. Съществуват много видове
техники за почистване от механично или химично естество, но обикновено тяхното приложение
е трудно за контролиране и в много случаи липсва
възможността за селективно взаимодействие само
с нежелания слой върху повърхността [2]. Лазерното почистване предлага различен подход, тъй
като дава някои предимства, като безконтактност
и селективност на взаимодействието, контрол,
прецизност, автоматизация на процеса и др. [1, 3].
Лазерният метод за почистване се базира на
явлението лазерна аблация, което представлява
повърхностното отстраняване на материал от даден образец, облъчван с лазерен източник [4]. Основата на процеса е концентрирането на огромно
количество енергия на повърхността на материала
за много кратко време (≤ ns). Това води до бързо
покачване на температурата и изпаряване на вещество от повърхността. Принципът на лазерната
техника за почистване в реставрацията се състои
в селективното изпаряване на нежеланата повърхностна материя. В повечето случаи тази техника

се характеризира с т.нар. самоограничаващ ефект,
т.е. лъчението с дадена дължина на вълната се
поглъща силно от замърсяващия слой, водейки
до неговото отстраняване, и се отразява, когато
достигне до слабо поглъщащата подложка [5]. В
някои случаи този ефект не се проявява, което изисква прилагането на други методи за контрол на
почистването, като например сканиране на лъча с
галво скенер или прецизни моторизирани дву- или
триизмерни позициониращи маси при високочестотните лазери, или чрез различни спектроскопски и акустични методи [6 – 8].
В световен мащаб се използват различни
видове лазерни източници, като най-често цитираните в литературата са Nd:YAG лазерът, генериращ лъчение на основната и различните хармонични честоти, Er:YAG, CO2, ексимерните лазери,
Ti:Sapphire и др., прилагани успешно за реставрацията на камък, керамика, метали, картини,
хартия, текстил, дърво и др., за отстраняване на
багрила, мастила, стари лакове, графити, биологични замърсители; консервиране на патина или
други повърхностни покрития и др. [4].
В България тази проблематика не е достатъчно проучена и развита, а нуждата за усвояването и прилагането на нови и алтернативни методи
за опазване и възстановяване на културното ни
наследство все повече нараства. Това е мотивацията от 2010 г. в Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ при БАН да
започнат систематични изследвания в тази насока
в рамките на различни проекти в сътрудничество с археолози и реставратори, както и с колеги
от Института за изследване и развитие на оптоелектрониката (INOE 2000) в Букурещ, Румъния.
Поставената цел е да се създаде методология за
лазерно почистване, която да се оптимизира при
разглеждането на различни случаи. В статията са
представени някои от получените резултати.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА
Методологията за лазерно почистване
включва предварителна оценка на замърсяването
и оригиналния материал, въз основа на която се
прави подбор на оптимални лазерни параметри
(дължина на вълната, продължителност на импулса, честота на повторение, плътност на потока на
енергията на лъчението, брой импулси, попадащи
в една точка и др.) за лазерно почистване, задава
се безопасен диапазон от плътности на потока на
енергията на лазерното лъчение, така че замърсяването да се отстрани, а оригиналната повърхност
да се запази, и накрая последваща оценка на ефективността от третирането [9].
В представените случаи оценката за морфологията на повърхността преди и след лазерното
третиране е направена чрез дигитална микроскопия. Като предварително охарактеризиране на
оптичните свойства на материалите в няколко от
разглежданите случаи е направено спектрофотометрично измерване на пълното дифузно отражение (R) на материалите за дължините на вълните
на облъчване. Така може да бъде определено оптичното поглъщане А = 1 – R, съответстващо на

частта лазерно лъчение, ефективно погълната от
материала. Когато оптичното поглъщане на замърсяването е по-високо от това на оригиналната повърхност, може да се зададе безопасен работен диапазон от плътности на потока на енергията, като
по този начин се осигуряват условия за постигане на самоограничаващия ефект на лазерното
почистване [10]. Качественият и количественият
химичен състав на материалите е определен чрез
рентгено-флуоресцентен (XRF) анализ.
Експерименталната база, използвана за лазерното почистване, включва две лазерни системи.
Едната се състои от лазер с пари на меден бромид
(CuBrVL), окомплектован със сканираща глава с
възможност за движение на лъча в произволни
контури и с различни скорости. Доколкото ни е
известно, в световен мащаб този лазерен източник
се използва за първи път за приложение в реставрацията на паметници на културното наследство.
Другата се състои от Nd:YAG лазер в режим на
модулация на доброкачествеността. Работните параметри на двете използвани лазерни системи са
показани в Таблица 1, а на Фигура 1 е показана
примерна схема на експериментална установка за
лазерно почистване.

Таблица 1. Параметри на лазерните системи

Параметри
Дължина на вълната [nm]
Продължителност на импулса [ns]
Честота на повторение [Hz]
Енергия в импулса/ Ср. изх. мощност
Метод на контрол

CuBrVL
511
30
Мах 20 k
250 µJ/ 5W
Сканираща глава

Фигура 1. Примерна схема на експериментална установка за лазерно почистване
РЕЗУЛТАТИ
Сажди, мазнина и прах върху мрамор
Тъй като замърсяванията, съдържащи сажди,
са силно поглъщащи, а мраморната повърхност е
слабо поглъщащ материал за целия спектрален
диапазон, този случай е избран за първоначално
тестване на работните режими на лазерните сис-
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QS Nd:YAG
1064; 532
8
1 и 10
500 mJ; 80 mJ
Отслабител на енергия

теми. Тези замърсявания са типично срещани в
религиозните храмове в резултат на горенето на
свещи и тамян. Част от резултатите са представени на Фигура 2. Ефективно лазерно почистване се
постига и с двата лазера, както се очаква. Също
така микрофотографиите показват, че оригиналната мраморна повърхност е сравнително гладка.
Относно по-бързото и равномерно почистване на
големи площи, лазерът с пари на меден бромид е
по-ефективен поради високата честота на повторение на импулсите и сканирането на лъча. Това е
основно предимство при избора на подходящ лазерен източник за почистване.
Резултатите от прилагането на конвенционален метод в случая не са по-добри, тъй като се
наблюдават остатъци от сажди, проникнали между отделните кристалчета калцит, а и е забелязана
частична загуба на повърхностния блясък на мрамора.

НАУКА – кн. 1/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Фигура 2. Почистване на сажди, мазнина и прах от
мрамор. А – В: лазерно почистване; Г: конвенционален метод. Увеличение 50 пъти

Фигура 3. Спектри на пълно дифузно отражение от
полусфера на мрамора и графити боите
Таблица 2. Качествен и количествен XRF анализ

Химичен елемент [%]
Мрамор
Ca
Ti

99.9
–

Графити върху мрамор
Графитите са широко разпространен проблем, застрашаващ не само естетическия облик на
градската среда, но и икономическата и културна
стойност на архитектурното наследство [11]. За
целта на разглеждането са подготвени няколко
тестови образци от различни видове камък, които
се срещат най-често като градивен материал на паметници, сгради и фасадни облицовки, върху които са нанесени пет различни аерозолни графити
бои: черна, червена, синя, зелена и бяла. На всеки
образец е оставена по една незамърсена област за
сравнение.
На Фигура 3 са показани спектрите на пълното дифузно отражение на петте цвята графити
бои и мрамора за спектралния диапазон 320 –
2000 nm. Вижда се, че може да се зададе безопасен работен диапазон от плътности на енергията,
но в някои случаи физичните свойства на камъка и боята като твърдост, порьозност и адхезия
имат преобладаваща роля за ефективността на почистване. Като оценка на химичния състав на повърхността преди и след почистването е направен
качествен и количествен XRF анализ. Резултатите
са представени в Таблица 2. Показано е, че и двата материала съдържат калций, но само в състава
на графити в боята присъства титан. Следенето
на процентното съдържание на тези два химични
елемента в материалите дава информация за степента на почистване, която в случая е висока и при
двете лазерни системи.
На Фигура 4 са показани микрофотографии
на част от почистените области, като не се забе-

Преди
Зелена графити
боя
62.9
19.7

лязват морфологични изменения на повърхността.
Резултатите, получени с двата лазера, са сравними, но поради високата честота на повторение на
импулсите и възможността за сканиране на лъча
при CuBrVL системата, тя е за предпочитане, защото по този начин се осигурява бързо и равномерно отстраняване на замърсяванията. Процесът
е контролируем, тъй като се осъществява постепенно премахване (слой по слой) на нежелания
материал.
Сравнението с конвенционалния метод на
почистване показва, че той не е по-ефективен от
лазерния. И в този случай се забелязват частици

След
QS Nd:YAG,
1064 nm
97.6
1.0

CuBrVL
98.8
1.1

боя, проникнали на границата между кристалчетата калцит, но за разлика от саждите, графити
боите имат по-силна адхезия, което възпрепятства
пълното им премахване и с двата метода.
Автентичен мраморен образец
Работните режими и на двете лазерни системи за почистване са тествани върху автентичен
мраморен образец – плочка, намерена при разкопките на древния град Сердика (II в. от н.е.).
В резултат на дълготрайното излагане на екологични фактори като атмосферни влияния, дъждове, климатични промени, кристализация на соли,
киселинност на почвата или морето и т.н., на по-
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Фигура 4. Почистване на аерозолни графити бои от
мрамор. А – В: лазерно почистване; Г: конвенционален метод. Увеличение 25 пъти

върхността се образуват химически изменени слоеве, покрити с други замърсявания като прах, кал,
частици от почвата и др. Стратиграфията може
да бъде много сложна, включително отлагания и
слоеве с различна дебелина и морфология [12].
И при двата лазера са постигнати оптимални работни режими, като са отстранени замърсяващите слоеве и е запазена естествената патина на камъка. Ефективността на почистването е оценена
с дигитална микроскопия и лазерно-индуцирана
флуоресцентна образна диагностика, направена в
CERTO – INOE 2000, Букурещ, Румъния (Фигура 5). Анализът ясно показва областите с повредена от лазерното почистване повърхност.

ка „Св. cв. Кирил и Методий“ са подготвени хартиени образци от целулозна каша без пълнители и
проклейки. Те са изкуствено замърсени с печатарско мастило и мастило от химикал. На всеки образец е оставена незамърсена област за сравнение с
оригиналната повърхност.
На Фигура 6 са показани спектрите на пълното дифузно отражение на мастилата и хартията
за спектралния диапазон 200 – 2200 nm. Показано е, че процентното отражение на хартията и замърсяванията се различават, което предполага, че
може да се зададе безопасен работен диапазон от
плътности на енергията, но ефективността на почистването зависи от физикохимичните свойства,
както на замърсяванията, така и на хартията.
Тъй като в този случай плътността на енергията на CuBrVL е постоянна, важна роля за работните режими играят честотата на повторение
на импулсите, скоростта на сканиране и броят
сканирания, които определят броя импулси, попадащи в една точка и времето на експозиция.
Това влияе на натрупващия ефект на импулсите и
топлината в материалите. Част от резултатите са
представени на Фигура 7. На пръв поглед най-добро почистване се получава с CuBrVL, но при печатарското мастило се забелязва мастилено петно
на гърба на хартиения образец, което може да се
дължи на стопяване на мастилото в следствие на
взаимодействието му с наносекундния импулс и
неговото проникване по-дълбоко в структурата на
хартията. Също така поради порьозния характер
на хартията замърсяването от печатарско мастило
прониква в дълбочина в образеца, което допълнително затруднява почистването му.

Фигура 5. Лазерно почистване на автентичен мраморен образец, открит при разкопките на древния град
Сердика (II в. от н.е.). Увеличение 50 пъти

Мастила върху хартия
Петната от мастило са често срещани замърсявания върху хартия в библиотечните фондове и
архивите. За целта на изследването в сътрудничество с реставратори от Националната библиоте-
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Фигура 6. Спектри на пълно дифузно отражение от
полусфера на хартията и мастилата
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Ефективността на лазерния метод е сравнена и с други конвенционални техники за почистване с механично и химично естество (Фигура 7, В
и Г). Въпреки че резултатите от химичното третиране са задоволителни, лазерите предлагат някои
предимства, които биха взели превес при избора
на подходящ метод за почистване, като скорост,
селективност и контролируемост на процеса. От
друга страна, използването на високочестотни
лазерни системи с възможност за сканиране на
лъча позволява плавно отстраняване на слой по

слой със субмикронна разделителна способност,
хомогенно и много прецизно почистване на повърхността, избягвайки елементи като букви, орнаменти и т.н. Това е предпоставка за оптимално
и безопасно възстановяване на обекти на културно
наследство, направени от хартия. Въпреки това, в
зависимост от вида на хартията и замърсяването,
са подходящи различни режими на работа и е възможно да се приложи комбинация от няколко техники за постигане на оптимален резултат.
Корозионни слоеве върху метал
Хлорната концентрация в корозионните
продукти е един от най-често срещаните проблеми при предмети, съдържащи мед, медни сплави
и желязо. Затова важна стъпка при реставрацията
на такива обекти е извличането на хлорните йони,
без да се засегне ценната повърхност [13 – 15].
Изследването е проведено с няколко тестови
образци от мед, месинг и стомана, върху които по
изкуствен начин е създаден корозионен слой чрез
третиране с оцетна киселина и натриев хлорид. На
всеки образец е оставена незамърсена област за
сравнение с оригиналната повърхност.
Като оценка на химичният състав на повърхността преди и след почистването е направен качествен и количествен рентгено-флуоресцентен
(XRF) анализ. Резултатите са представени в Таблица 3.

Фигура 7. Почистване на аерозолни графити бои от
мрамор. А и Б: лазерно почистване; В и Г: конвенционален метод. Увеличение 50 пъти
Таблица 3. Качествен и количествен рентгено-флуоресцентен (XRF) анализ

Химичен елемент [%]
Cu
Cl

Преди
Чист метал
Корозионен слой
99.9
–

52 – 55
37 – 46

На Фигура 8 са показани микрофотографии
на част от третираните области. XRF анализът
показва, че почистването и с двете лазерни системи е ефективно. На пръв поглед оригиналната
метална повърхност при облъчените области изглежда гладка и незасегната, но под микроскоп
се забелязва награпавяване, следи от корозионни
продукти, стопяване и дори малки пукнатини.
Повреждането на металната повърхност показва
необходимостта от по-ниска плътност на потока
на енергията, както и оптимизация на другите работни параметри като дължина на вълната, продължителност на импулса, честота на повторение,
плътност на припокриване на импулсите и т.н.
Следите от корозионни продукти, от друга страна,
могат да бъдат причинени от недостатъчна плътност на потока на енергията или силна адхезия

След
QS Nd:YAG,
1064 nm
92
7

CuBrVL
94
5

Фигура 8. Лазерно почистване на корозионен слой
върху меден образец. Увеличение 50 пъти

на корозионния слой към металната повърхност,
което предполага прилагането на друга техника/и
заедно с лазерното почистване (химична и/или механична). В някои области се забелязва последващо окисление, което подсказва необходимостта от

НАУКА – 1/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

57

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
по-нататъшно нанасяне на защитни слоеве върху
почистената повърхност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ефективността на почистване на системата
с лазер с пари на меден бромид е сравнима и в някои случаи по-добра от конвенционално използвания Nd:YAG лазер. Показано е, че лазерната техника е подходяща за почистване на замърсявания,
присъщи на интериора на църковните храмове,
като сажди, мазнини и прах от мраморни повърхности. Също така е подходяща за ефективното отстраняване на аерозолни графити бои от мраморни паметници и почистване на петна от мастило
от химикалка върху хартия. Успехът на лазерното
почистване зависи от физикохимичните свойства
както на материала, който се отстранява, така и на
материала, който трябва да се запази. Показано е,
че в някои случаи, като хартия, зацапана с печатарско мастило, не се постига подходящ режим на
почистване поради естеството на материалите, а в
случая на корозионни слоеве върху метали е необходимо по-задълбочено изследване за постигане
на оптимални параметри за почистване. Демонстрирано е, че и двете лазерни системи успешно
премахват замърсявания, запазвайки автентичния
слой патина.
Използването на високочестотни лазерни
системи с възможност за сканиране на лъча дава
предимството на плавно отстраняване на слой по
слой със субмикронна разделителна способност,
както и хомогенно и много прецизно почистване
на повърхността.
Ефективността на лазерния метод е сравнена с други конвенционални техники за почистване
с механичен и химичен характер. Макар че повечето от резултатите, получени с тези техники, са
задоволителни, лазерите предлагат някои предимства, които биха взели превес при избора на подходящ метод за почистване като скорост, селективност и контролируемост на процеса. Въпреки
това, в зависимост от вида на материалите, са подходящи различни режими на работа и е възможно
да се приложи комбинация от няколко техники за
постигане на оптимален резултат.
БЛАГОДАРНОСТИ
Представените резултати са получени с финансовата подкрепа на Програма за подпомагане
на младите учени и докторанти в БАН – 2016 и
2017, договори ДФНП-227 и ДФНП 17-77.
Спектрофотометричните измервания са
направени на апаратура, закупена по договор
BG161PO003-1.3.04-0027-C0001, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на конкуренто-
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способността в българската икономика“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Фонда за европейско регионално развитие и националния бюджет на Република България.
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LASER APPLICATION FOR RESTORATION
OF CULTURAL HERITAGE MONUMENTS
Victoria Atanassova

Abstract
For the first time in Bulgaria, a systematic study of laser cleaning for restoration of cultural heritage monuments is
initiated. Several cases of cleaning of stone, paper, and metal samples from various common contaminants are presented. The
performances of a copper bromide vapor laser and a Q-switched Nd:YAG laser are compared. The study aims to optimize the
proposed laser cleaning methodology so that it could be applied to authentic historical cultural heritage monuments.
Key words: Laser cleaning, copper bromide vapor laser, Nd:YAG laser, digital microscopy, spectrophotometry, XRF, marble,
paper, metal.

СТИПЕНДИИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“

ЗА ИЗЯВЕНИ В НАУКАТА И ТЕХНИКАТА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“

		 За 29-ти път фондация „Еврика“ предостави стипендии на даровити и изявени в науката и
техниката ученици и студенти. Сертификатите на
стипендиантите за учебната 2018/2019 г., определяни по регламент чрез конкурси или за получени
медали в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия
и биология, бяха връчени на 12 декември 2019 г. на
церемония в Националния политехнически музей
от българския еврокомисар г-жа Мария Габриел
– почетен гост на събитието. Церемонията беше
уважена от инж. Таня Михайлова – зам.-министър
на образованието и науката; ректорите на Софийския университет, Техническия университет – София и Медицинския университет в София проф.
д.ф.н. Анастас Герджиков, чл.-кор. Георги Михов,
проф. д-р Виктор Златков, както и проф. Борислав Беджев – председател на Общинския съвет в
Шумен; членове на специализираните комисии за
определяне на стипендиантите, представители на
университети и на академичната общност, с които
фондацията поддържа добри партньорски взаимодействия на базата на съвместни инициативи и
проекти; родители и ръководители на отличените
млади хора, гости.
В приветственото си слово българският еврокомисар по цифровата икономика и общество
г-жа Мария Габриел, която за втора поредна година връчва сертификатите на талантливите млади
хора, ги нарече посланици на България със силен глас, с които се гордеем и от които България
и Европа имат нужда. Тя благодари за поканата
на фондация „Еврика“, която повече от 25 годи-

ни дава възможност за откриване, насърчаване и
изграждане на цяло едно поколение от успешно
реализирали се в различни области специалисти,
както и за възможността да сподели с младите
таланти на България техния успех. Г-жа Габриел заяви, че днес цифровите технологии са във
всички сфери на живота и за да могат да реализират пълноценно своя потенциал и идеи, младите
хора трябва да имат умения, за да боравят с тях.
Тя покани стипендиантите да кандидатстват в
програмата за трансграничен стаж „Цифрова възможност“, която дава възможност на студентите
от всички специалности да натрупат практически
опит в цифрова компания в друга държава членка
на ЕС.
Благодарност към учителите и преподавателите в училищата и университетите, на чиято
упорита работа се дължат постиженията на учениците и студентите, изказа в приветствието си
зам.-министърът на МОН инж. Таня Михайлова.
Тя изрази надеждата, че сред стипендиантите освен бъдещи учени и откриватели, които ще управляват процесите, има и бъдещи млади учители,
които ще увлекат след себе си следващите поколения*. Защото талантът се открива в класната стая,
но за да се развие, са необходими допълнителни
занимания и целенасочена дейност. Зам.-министър Михайлова заяви, че политиката на Министерството на образованието и науката е да стимулира
заниманията по интереси, за които през 2019 г. в
бюджета са предвидени 25 млн. лв., и предложи
партньорство на фондация „Еврика“ в тази програма и с учителите-иноватори.

* Бившият стипендиант на фондация „Еврика“ Никола Каравасилев на 16.01.2019 г. стана първият носител
на наградата на Ученическия институт на БАН за специален принос в откриване и развитие на таланта на
млади българи в областта на физиката и нейните приложения (бел. ред.).
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Приветствия към участниците в церемонията отправиха и проф. Анастас Геджиков – ректор
на СУ „Св. Климент Охридски“; чл.-кор. Георги
Михов – ректор на Техническия университет – София и акад. Кирил Боянов – председател на Съвета
на фондация „Еврика“.
Стипендиите на фондацията, присъдени
чрез конкурс, носят имената на изтъкнати учени
и общественици с принос в развитието на българската и световната наука, техника и технологии.
Носителите на именните стипендии за уч. 2018–
2019 г. са 14, всеки от които по думите на г-жа Габриел е достоен последовател на труда и усилията
на онези български учени, на чието име са учредени отделните стипендии:
• За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –
Здравко Красимиров Донев от НБУ – София.
• За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков – Велина Тодорова Иванова от СУ „Св.
Климент Охридски“.
• За постижения в овладяването на знания
в областта на физиката на името на акад.
Георги Наджаков – Сабина Светланова Василева от ШУ „Епископ Константин Преславски“ и Цанимир Ангелов Ангелов от СУ „Св.
Климент Охридски“.
• За постижения в овладяването на химията
и химичните технологии на името на акад.
Ростислав Каишев – Валентин Росенов Карабельов от Медицинския университет – София.
• За постижения в овладяването на знания
в областта на медицината и биологията
на името на акад. Методий Попов – Мила
Димитрова Кайрякова и Мария Василева
Динкова. Двете стипендиантки са от Медицинския университет – София.
• За постижения в овладяването на аграрните
науки, вкл. ветеринарните науки и горското
стопанство на името на акад. Дончо Костов
– Севен Ружди Мустафа от Лесотехническия
университет – София.
• За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката,
автоматизацията и електротехниката на
името на акад. Димитър Мишев – Иван Антонов Тонев от Техническия университет –
Варна и Петър Стефков Генов от ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“ – Варна.
• За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроител-
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ните технологии на името на акад. Ангел
Балевски – Драгомир Спиров Маламов от
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна и Александър Красимиров Стойчев от Техническия
университет – София.
• За постижения в овладяването на знания в
областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето – Кристин
Динчева Джалова от УАСГ – София.
• За постижения в овладяването на знания в
областта на икономиката на името на акад.
Евгени Матеев – Петя Красимирова Маркова от Стопанската академия „Д. Ценов“ – Свищов.
Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология
получиха 32 ученици и студенти: 3 – носители на
златни медали (Димитър Каразапрянов от Медицинския университет – София, Борислав Антов от
СМГ „Паисий Хилендарски“ и Александър Кръстев от МГ „Д-р П. Берон“ – Варна), 8 – носители
на сребърни медали, и 21 – носители на бронзови
медали. Най-много са стипендиантите от СУ „Св.
Климент Охридски“ – 17, следвани от Медицинския университет – София – 7, СМГ „Паисий Хилендарски“ – 5, по 2 – от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
– Варна и НПМГ – София, и по 1: от Техническия
университет – София, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ШУ „Еп. Константин Преславски“,
УАСГ – София, НБУ – София, Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов, ЛТУ, ТУ – Варна, ПМГ
„Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив, МГ
„Д-р Петър Берон“ – Варна, ЕГ „Пловдив“. Общият брой на стипендиантите за уч. 2018 – 2019 г.
е 46, а за изминалите 29 години от създаването
си фондация „Еврика“ е предоставила стипендии
или добавки към стипендии общо на 2692 студенти и ученици, спечелили чрез конкурс именни
стипендии и стипендии на носители на медали от
международни олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология.
През 2018 г. стипендианти на фондация
„Еврика“ са сред спечелилите в международните
средношколски олимпиади и състезания по математика, информатика, физика, химия и биология
18 златни, 32 сребърни и 18 бронзови медала.
През годините стипендиантите на фондация
„Еврика“ са доказали, че са достойни млади хора,
които имат дръзновението да продължават традициите в областта на българските научни постижения. От своя страна, фондацията, с подкрепата на
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съмишленици от МОН, университети и научни
организации, ще продължи да казва: „Еврика“ и
да стимулира, търси, открива и подпомага младите хора, които имат талант и доказани изяви.
От името на стипендиантите благодарност
към фондация „Еврика“ за подкрепата изказа Петър Генов, курсант-мичман, пети курс от ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“ – Варна, специалност „Организация и управление на военни формирования
на тактическо ниво“, удостоен със стипендията
„Акад. Димитър Мишев“ и носител на наградата
„Студент на годината“ на Националното предста-

вителство на студентските съвети за 2018 г. „Знанието е инвестиция за цял живот, с което изграждаме своя път в живота“, заяви той, като призова
стипендиантите да го надграждат, да мечтаят, да
участват в конкурси и по морски обичай пожела
„Попътен вятър!“ на всички.
Към пожеланията на стипендианта Петър
Генов ще добавим пожеланието на ректора на ТУ
– София чл.-кор. Георги Михов: където и да са, да
не забравят, че България има нужда от тях и че те
имат нужда от България!

НАГРАДА „ПРОСПЕРИРАЩ МЛАД УЧЕН В
ОБЛАСТТА НА НЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ“

Доц. д-р Васил Нейчев,
секретар на СХБ

Една от основните цели и задачи на Съюза
на химиците в България (СХБ) е да активизира,
привлича и стимулира младите учени в областта
на химическата наука и да популяризира дейността на Съюза. Една от формите за това са наградите
за изявени млади учени, първата от които – за изявен млад учен в областта на полимерите на името
на проф. д.х.н. Иван Шопов, през 2018 г. отбеляза
10-годишния си юбилей. Последвана беше от наградата на името на акад. Иван Юхновски – за изявен млад учен в областта на органичната химия,
а през пролетта на 2018 г. СХБ по предложение
на проф. д.х.н. Христо Баларев взе решение да се
учреди ежегодна награда за проспериращ млад
учен в областта на неорганичната химия и на неорганичните материали на възраст до 35 години за
изследвания в областта на неорганичната химия,
извършени изцяло или в по-голямата си част в
България, но по български проект, чрез провеждане на национални конкурси. В документите по
кандидатстването се прилагат научни публикации
в областта на неорганичната химия, излезли от печат през последните три години, и задължително
поне една публикация, отпечатана в списание с
импакт фактор, данни за участия в международни или национални научни конгреси или симпозиуми, вкл. и в младежки научни конференции,
на които кандидатът е изнесъл устен доклад или
постер (ако има такива участия). Представят се и
доказателства за практическата приложимост на
научните постижения, например участие в патентовано изобретение или полезен модел, договор

със стопанско предприятие, свързан с решаване на
някакъв технологичен проблем или разработване
на материал и др. подобни (ако притежава такива).
Наградата е индивидуална и се състои от грамота,
плакет и парична сума от 800 лв.
Оценяването и класирането на кандидатите
за участие са възложени на Института по обща и
неорганична химия (ИОНХ) – БАН, където проф.
Христо Баларев е бил дългогодишен служител.
Научното жури се сформира от Научния съвет на
ИОНХ от хабилитирани лица в различни химически институции у нас. СХБ е приел предложението на ИОНХ наградата, учредена с лични средства
на проф. Христо Баларев, да носи неговото име.
Първият конкурс бе обявен през м. май 2018
г. и на него се явиха 6 кандидати: Иво Олег Бърдаров от ЮЗУ – Благоевград, Мария Лазарова
Калъпсъзова от ИОНХ – БАН, Мартин Петров
Цветков, Надежда Ангелова Ангелова и Нина
Веселинова Кънева от Факултета по химия и фармация (ФХФ) на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и Цветелина Калинова Банчева от ХТМУ.
Задачата на журито, назначено от Научния
съвет на Института по обща и неорганична химия
при БАН и съставено от представители на ИОНХ
– БАН, ФХФ на Софийския университет и ХТМУ,
бе много сложна, защото се оказа, че и шестимата
кандидати напълно заслужават наградата. Журито
с тайно гласуване направи класиране на кандидатите на базата на наукометрични показатели и
с единодушно решение предложи за носител на

НАУКА – 1/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

61

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
първата награда Мария Лазарова Калъпсъзова от
ИОНХ – БАН.
Д-р Мария Калъпсъзова завършва висшето
си образование в Химикотехнологичния и металургичен университет – София, специалност „Органични химични технологии“. По-късно започва
работа в Института по обща и неорганична химия
към БАН, където през 2017 г. защитава докторската си степен по направление „Химия на твърдото
тяло“ с дисертация на тема: „Натриеви интеркалационни оксиди като катодни материали за екологични йонни батерии“. По време на докторантурата си специализира във водеща група в областта
на алкалните йонни батерии в Университета на гр.
Кордоба, Испания. Досега Калъпсъзова е автор на
7 публикации в списания с импакт фактор и над
30 цитата. Участвала е в редица научни форуми (8
международни и 9 национални); 2 международни
кристалографски школи; 5 проекта на ИОНХ, на
2 от които е ръководител. Има награди за най-добри постери, най-добра устна презентация, за отличен проект в съвместната програма на МОН и
БАН за „Подпомагане на младите учени и докторанти в БАН“. Характерно за нейното представяне
е високото качество на научните ѝ трудове, които са намерили отражение при отпечатването им
в международни списания с изключително висок
рейтинг. В повечето от трудовете тя е първи автор,
което показва нейната компетентност в изработването и оформянето на крайните резултати, което е
от съществено значение в науката. Нейният личен

h-index е 4.
Връчването на наградата се състоя на 1 ноември 2018 г. – Ден на народните будители, на
Тържествено събрание в сградата на Научно-техническите съюзи, като на всички кандидати бяха
връчени сертификати за отлично представяне на
конкурса. Поради отсъствието на д-р Калъпсъзова, която понастоящем е в Германия като стипендиант на Немската служба за академичен обмен
(DAAD) като постдокторант в Хелмхолц институт
Улм, една от водещите световни изследователски организации в областта на електрохимията и
енергийните системи, отличието получи нейният
научен ръководител проф. д.х.н. Радостина Стоянова.
В приветствието си към участниците в конкурса проф. Христо Баларев подчерта, че работата
на журито е била силно затруднена поради високото качество на научните приноси на кандидатите и че всеки от тях заслужава наградата. Идеята
на конкурса е тези млади химици да могат да се
представят на национално ниво и да бъдат оценени. Материалният израз на наградата е символичен и не е най-важен. Не трябва да се забравя и
ролята на научния ръководител за израстването на
младите учени – тя е като на градинаря, който се
грижи за да може цветето да расте и да разцъфне.
Той призова останалите 5 кандидати през 2019 г.
отново да участват в конкурса за наградата „Проспериращ млад учен в областта на неорганичната
химия“.

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“  
ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ В УТВЪРДЕНИ АКЦИИ ПО ПРОГРАМА COST
Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерството на образованието и науката (МОН) отправя
покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие
на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта
на научните изследвания и технологии COST (www.cost.eu). Целта на процедурата е да създаде
условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската
програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на
академичната общност в тази програма.
Максималният размер на съфинансирането е до 20 000 лв. на година. Mаксималният срок на
договора за съфинансиране е две години.
Срок за подаване на предложенията – безсрочно.
Допълнителна информация, подробна покана за участие и необходимите документи ще намерите
на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/874
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СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ И ОЧНИ ПРОЯВИ
ПРИ СИНДРОМ НА REITER

Доц. д-р Красимир Коев, д.м.,
Катедра по спешна медицина,
Медицински университет – София

Синдромът на Reiter, реактивният артрит
(ReA) или болестта на Reiter, е автоимунно заболяване, описано за пръв път от немския военен лекар Ханс Рейтер през 1918 г., който открива тази
болест, докато преглеждал пруски войник от Първата световна война, възстановяващ се от чревно
разстройство [1].
Трите характерни черти, описани от Ханс
Рейтер, включват възпаление на ставите, уринарния тракт и очите [2]. След това е идентифицирана четвърта основна характеристика – улцерации
(образуване на язви) на кожата и устата.
Синдромът или болестта на Reiter е известна
с няколко имена, също и като „реактивен“ артрит,
тъй като артритното възпаление при това състояние обикновено е резултат от инфекция, засягаща
друга част на тялото [3]. Болестта се характеризира
предимно с триада прояви – конюнктивит, артрит
и уретрит [2]. Въпреки че уретритът обикновено
се появява на първо място, клиничните прояви са
доминирани от полиартрит и се характеризират с
болка, зачервяване, подуване и топлина в ставите.
Някои от другите разстройства, свързани с
болестта на Reiter са са анкилозиращ спондилит
(автоимунно заболяване), псориатичен артрит и
възпалителен процес на червата. Близо 40% от
пациентите с болестта на Reiter развиват артрит,
бъбречно или сърдечно заболяване или нарушено
зрение [4].
Етиология
Етиологията все още е неясна, но се счита,
че това автоимунно заболяване се предизвиква от
вирусна пневмония или Chlamydia [5]. Проявява
се след период на инфекция, засягаща стомашната лигавица, гениталиите или уринарния тракт.
Той е свързан с гастроинтестинални инфекции с
Shigella, Salmonella, Campylobacter и други организми, както и с урогенитални инфекции (особено с Chlamydia trachomatis) [5, 6, 7, 8]. Влизането
в контакт с бактериите и развиването на инфекция
може да предизвика това заболяване. Лечението на
болестта на Reiter е насочено към контролиране на
симптомите и елиминиране на микробната инфекция. Болестта обикновено засяга мъже на възраст
между 16 и 42 години, въпреки че е известно, че се
среща и при възрастни хора и по-малки деца. Една

пета от жените са засегнати толкова често, колкото мъжете, като за жените също са характерни
артритни симптоми. Полово предаваната форма е
по-разпространена сред сексуално активните млади мъже. Болестта е рядкост сред черните мъже.
Патофизиологията все още не е изяснена, макар
че вероятно причините са свързани с инфекциозни и имунни фактори. Клиничното представяне,
тежестта и прогнозата варират значително. Лечението е трудно, особено при ХИВ-позитивни
пациенти [9]. Прогнозата е променлива – 15% до
20% от пациентите могат да развият тежки хронични последици.
Тъй като жените могат да бъдат недостатъчно диагностицирани, точната честота на реактивен артрит е трудно да се прецени сред тях и като
цяло. В Норвегия между 1988 г. и 1990 г. установената честота е 563,3 случая на 100 000 за реактивен артрит, индуциран от хламидии и 5 случая
на 100 000, предизвикани от ентерични бактерии.
През 1978 г. във Финландия е установено, че годишната честота е 5835,7 на 100 000 [2].
При болестта на Reiter дерматологични прояви са често срещани, включително keratoderma
blennorrhagicum, circinate balanitis, ulcerative
vulvitis, промени на ноктите и орални лезии [10].
Артрит, възникващ самостоятелно след сексуална
експозиция или чревна инфекция, също е известен
като реактивен артрит. Не всички засегнати лица
имат всички проявления [3]. Клиничният модел на
реактивен артрит често се състои от възпаление
на по-малко от пет стави, което често включва колянната или сакроилиачната (става, която свързва
гръбначния стълб и таза) [11].
Реактивният артрит е RF-серонегативен,
свързан с HLA-B27 [12]. Същият най-често засяга
лица на възраст 20-40 години, среща се по-често
при мъжете, отколкото при жените, и по-често
при белите, отколкото при чернокожите. Това се
дължи на високата честота на HLA-B27 гена в бялата популация. Може да се появи в епидемична
форма. Пациентите с ХИВ имат повишен риск от
развитие на реактивен артрит [13].
Признаци и симптоми
Класическата триада на симптомите на ReA
(установена само при една трета от пациентите) се
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състои от следното [2]:
• неинфекциозен уретит;
• Артрит;
• конюктивит.
ReA могат да засегнат следните органи и ситеми [12, 14, 15, 16, 17]:
• Очи.
- Лек двустранен конюнктивит се среща при
около 50 % от мъжете със синдром на урогенитален реактивен артрит и при около 75 % от
мъжете със синдром на артрит при чревна реакция. Конюнктивитът и увеитът (възпалително заболяване на очите) могат да включват зачервяване на очите, болка и дразнене на очите
или замъглено зрение.
- Кератит; склерит; еписклерит; катаракта;
хипотония; глаукома; засягане на роговицата;
ретинален оток; ретинален васкулит; оптичен
неврит; дакриоаденит.
• Мускулно-скелетна система – асиметричен
олигоартрит, засягащ носещите стави, предимно долните крайници.
• Кожа и нокти – Keratoderma blennorrhagicum;
erythema nodosum; оникодистрофия.
• Пикочо-полова система – метален вкус и еритема; простатит; вулвовагинит; цистит; пиелонефрит; бартолинит.
• Гастроинтестинален тракт – диария; болка в
корема; лезии, наподобяващи възпалителна
болест на червата при илеоколоноскопия.
• Други системи
– Сърдечно-съдова (аортит, преходни аномалии
на проводимост, миокардит, перикардит); Около 10% от хората с реактивен артрит, особено
тези с продължителен ход на заболяването, могат да развият сърдечни прояви, включително
аортна регургитация и перикардит. Синдромът на Reiter е описан като прекурсор на други
състояния на ставите, включително анкилозиращ спондилит .
- Отделителна (протеинурия, микрохематура, амилоидни отлагания, имуноглобулин А,
нефропатия).
Причини
Реактивният артрит е свързан с HLA-B27
гена на хромозома 6. Изследванията за скоростта
на утаяване на С-реактивен протеин и еритроцити са неспецифични тестове, които могат да се
направят, за да потвърдят диагнозата на синдрома. Може също да се извърши кръвен тест за генетичния маркер HLA-B27 [15]. Около 75 % от
всички пациенти с артрит на Reiter имат този ген.
Най-честата заблуждаваща инфекция в САЩ е ге-
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ниталната инфекция с Chlamydia trachomatis. Други бактерии, за които е известно, че причиняват
реактивен артрит, които са по-чести по света, са
Ureaplasma urealyticum, Salmonella spp., Shigella
spp., Yersinia spp., Campylobacter spp [5, 6, 7, 8].
Случай на хранително отравяне или гастроинтестинална инфекция може също да предхожда
заболяването (последните четири рода бактерии,
споменати по-горе, са ентерични бактерии). Шигела е най-честият организъм, причиняващ реактивен артрит след диария [8]. Chlamydia trachomatis
е най-честата причина за реактивен артрит след
уретрит [5]. Уреаплазмата и микоплазмата са редки причини. Съществуват някои условни доказателства за други организми, причиняващи болестта, но подробностите не са ясни.
Използва се следната образна диагностика:
• Обикновена радиография (разкрива констатации само в 40-70% от случаите).
• Сцинтиграфия на цялото тяло.
• Емисионна томография.
• Магнитно резонансно изображение (ЯМР),
особено на сакроилиевите стави.
• Компютърна томография.
• Ултразвукова или ехокардиография.
Други изследвания, които се прилагат:
• Arthrocentesis, анализ на синовиалните течности и синовиална биопсия (често необходима,
за да се изключи инфекциозен процес, особено при моноартикуларен артрит с конституционни симптоми).
• Тест за антистрептолизин О (ASO) или анти-ДНаза В (ако има съмнение за постстрептококова инфекция.)
• Електрокардиография.
Лечение [18, 19, 20]
Лечението цели облекчаване на симптомите.
До 30 % развиват хронични симптоми, които се
повлияват терапевтично:
• Антибиотици. Обикновено се прилагат тетрациклините.
• Нестероидни противовъзпалителни средства.
Понижават възпалението.
• Кортикостероиди. Може да се инжектира в болезнени стави, за да се намали възпалението.
• Лекарства, които потискат имунната система,
като сулфасалазин или метотрексат, могат да
се приемат в по-тежки случаи.
• Инхибитори на тумор некротизиращ фактор (TNF). Тези лекарства блокират протеин,
който причинява възпаление в организма. Те
могат да се използват в по-тежки случаи и се
използват също за лечение на ревматоиден
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артрит. Прилагат се следните инхибитори:
Enbrel, Remicade и Humira.
Предписват се лекарства за лечение на специфични симптоми, като стероидни и нестероидни очни капки за възпаление на очите.
Не е посочена специфична хирургична терапия, въпреки че офталмологичната хирургия може
да бъде оправдана за лечение на някои очни прояви на заболяването.
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CONTEMPORARY ASPECTS AND SYMPTOMS OF REITER‘S EYE SYNDROME
Krassimir Koev

Abstract
Reiter‘s syndrome, reactive arthritis (ReA) or Reiter‘s disease is an autoimmune disease first described by the German
physician Hans Reiter. Etiology is still unclear, but it is believed that this autoimmune disease is caused by viral pneumonia
or chlamydia. Chlamydia trachomatis is the most common cause of reactive arthritis after urethritis. Reactive arthritis is RFseronegative linked to HLA-B27 he classic triad of ReA symptoms is: non-infectious urethritis, arthritis, conjunctivitis. Rarely
can be observed – keratitis; scleritis; episclerite; cataracts; hypotonia; glaucoma; corneal involvement; retinal edema; retinal
vasculitis; optic neuritis; dаcrioadenite.
The treatment of Reiter‘s disease is aimed at controlling the symptoms and eliminating the microbial infection.
Key words: Reiter‘s syndrome, non-infectious urethritis, arthritis, conjunctivitis.
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ЧЛ.-КОР. ГЕОРГИ МИЛЕВ НА 85 ГОДИНИ
Доц. д-р инж. Венета Коцева,
секция „Технически науки“ към СУБ
На 22.09.2018 г. известният български геодезист, член-кореспондент на БАН, почетен председател
на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и главен редактор на сп. „Геодезия, картография, земеустройство“ Георги Костов Милев навърши 85 години. Завършва „Геодезия, фотограметрия и картография“ в Инженерно-строителния институт в София, сега Университет по архитектура,
строителство и геодезия, през 1956 г. До 1960 г. работи като старши инженер и ръководител на сектор
„Генплан“ в Металургичния комбинат в родния си град Перник. Оттогава датират първите му изследователски работи и научни публикации по геодезия. През 1960 г. постъпва в Централната лаборатория по
геодезия – БАН.
През 1970 – 1973 г. инж. Г. Милев специализира в Института за приложение на геодезията в строителството на Щутгартския университет, Германия, където през 1973 г. защитава дисертация на тема
„Изравнение, анализ и интерпретация на измерванията на деформациите“ и получава научната степен
„Доктор-инженер“, а през 1974 г. получава награда за високи научни постижения в дисертацията. От
1976 г. е доцент в Централната лаборатория по висша геодезия и в Лаборатория по геотехника на слабите земни основи и терени при БАН, където е ръководител на Секция „Инженерна геодезия и локална
геодинамика“, а по-късно и научен секретар до 1989 г. От 1985 г. е професор по „Приложна геодезия
– инженерна, локална и динамична геодезия“, от 2008 г. – член-кореспондент на БАН. От 2005 до 2010
г. е работил в Института по водни проблеми на БАН, а от 2010 г. и в момента работи в Института за космически изследвания и технологии на БАН. През 1988 г. е избран за член-кореспондент на Германската
геодезическа комисия при Баварската академия на науките в Мюнхен. Владее немски, френски и руски;
ползва английски и други езици.
През 2001 – 2016 г. изнася лекции, води упражнения и учебни практики по „Геодезия“ и „Инженерна геодезия“ на студенти от Хидротехническия и Транспортния факултет – немскоезиково обучение
в УАСГ.
Научноизследователската, научно-приложната, внедрителската и други дейности на чл.-кор. Милев са разностранни, но предимно в областта на приложната и инженерната геодезия, локалната и инженерната геодинамика с разнообразни и съществени приноси в теорията на инженерната геодезия, на
деформациите, на измерванията, на допуските, на геодезическите мрежи, на изравнението по метода
на най-малките квадрати, на рефракцията, приложенията на съвременната електронна и лазерна геодезическа техника, приложните аспекти на фотограметрията и др. Той е участвал и е ръководил много
научноизследователски теми и проекти, свързани с различни геодезически проблеми, някои от които са
с интердисциплинарен характер. Редица негови изследвания са свързани с конкретни райони на България и с важни инженерни обекти от национално значение.
Чл.-кор. Георги Милев е един от най-продуктивните български учени геодезисти. Автор или съавтор е на над 590 публикации у нас и в чужбина. От тях 16 са монографии, студии – 9; учебници – 7;
редактиране и издаване на научни сборници – 30; научни статии – 150; 260 научни доклада, от които
130 са на чужди езици. Автор е на над 115 научно-популярни работи. За негови трудове са публикувани
над 200 отзива и съобщения в Германия, Австрия, бившите СССР и ГДР и др. Над 150 от научните му
трудове са цитирани от чуждестранни и наши учени.
Чл.-кор. Г. Милев е член на НТС от 1954 г. Бил е председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (1990 – 2014), на който след 2014 г. е избран за почетен председател. От 1968 г.
активно участва в работата на Международната федерация на геодезистите. От 1997 г. е главен редактор
на сп. „Геодезия, картография, земеустройство“. Член е на СУБ от 1977 г.
Заслугите на чл.-кор. Георги Милев като учен, изследовател, внедрител, организатор и общественик са добре известни на геодезическата общественост у нас и в чужбина. За тях той е награждаван
многократно с ордени, медали, както и с грамоти от СУБ.
Българската научна общност поздравява чл.-кор. Георги Милев с неговата 85-а годишнина и от
сърце му желае творческо дълголетие и нови приноси в разностранните му изяви като учен, организатор и общественик!
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ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР НИКОЛОВ КОЛЕВ НА 85 ГОДИНИ
Проф. д-р Светла Петрова,
Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Дългогодишният член на Съюза на учените в България (от 1961 г.) професор д-р Димитър Колев
е един от най-изявените преподаватели по биохимия и ензимология в Биологическия факултет (БФ) на
Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ и международно признат учен в областта на
биокаталитичните механизми за разграждането на растителни полизахариди и действието на целулолитичните и ксиланолитичните ензимни комплекси.
Роден е на 8 юни 1933 г. в гр. София в родолюбиво семейство на потомствени офицери, участвали
във войните за националното обединение. Семейната среда и преподавателите от елитната Първа софийска мъжка гимназия, която завършва (1950), определят неговите разностранни интереси.
Първите си публикации прави още като студент във Фармацевтичния факултет на Медицинската академия, където завършва специалността „Фармация“ с пълно отличие като първенец на випуска (1956).
След задължителното разпределение завършва с отличие и специалността „Химия“ (1965) в Химическия факултет на СУ.
В Научноизследователския химико-фармацевтичен институт (1960 – 1966) и в Централната биохимична лаборатория на БАН (1966 – 1969), Димитър Колев получава последователно научните звания
научен сътрудник (III – I степен), а в Лабораторията по радиационна защита и токсикология при Селскостопанската академия – старши научен сътрудник II степен (1974). След пореден конкурс получава
звание старши научен сътрудник I степен и работи в Лаборатория по консервиране на хранителните
продукти при Държавния комитет за наука и технически прогрес (1978 – 1979).
Най-съществената част от професионалната и научната кариера на Димитър Колев е свързана с
Катедрата по биохимия на Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, където работи
от 1979 г. до пенсионирането си през 2001 г. Там е избран за редовен професор по биохимия (1981) и
заедно с проф. Тодор Николов ръководят едно от основните направления на новосъздадения Център по
биотехнологии към БФ. Два мандата (1991 – 1999) е ръководител на Катедрата по биохимия.
Научноизследователските интереси на проф. Колев по биохимия и ензимология са насочени към
фундаменталното и приложното изучаване на ензимите (предимно целулази, ксиланази и др. гликозидази), които катализират хидролизното разграждане на високомолекулни биополимерни субстрати
(предимно целулоза, хемицелулози и др.). Той специализира в тази област във Виенския университет,
Австрия (1962) и като Хумболтoв стипендиант в Германия – Рурския университет, Бохум, (1970 – 1971).
През 1974 г. защитава блестящо дисертация в областта на ензимната хидролиза на целулоза. По късно (1989 – 1990) той е поканен в Германия и работи съвместно с професорите Герхард Браунитцер (в
Макс-Планк-институт, Мюнхен) и Арнолд Вартенберг (в Саарландския университет, Саарбрюкен).
Проф. Колев има 10 авторски свидетелства и е публикувал в наши и международни списания над
120 научноизследователски и 20 обзорни статии от различни области – биохимия, ензимология, фитохимия, биотехнология, органична химия, история на биохимията и ензимологията в България, както и
книгите: „Ензими“ (I изд. 1970 и II изд. 1976), „Хормони“ (1972), „Полизахариди“ (с М. Колева, 1985),
„Технология на лекарствените вещества“ (с М. Топузов, 1960) и „ Ензимология“ (1988). Последната
книга е най-добрият учебник по ензимология за студенти по биология и биотехнология и все още е
пример за съвременно, достъпно и всеобхватно представяне на тази изключително трудна материя.
Той е участвал като изпълнител и ръководител в над 10 национални и международни изследователски проекти, два от които са внесли в бюджета на СУ повече от 154 000 екю (1995 – 1999). Бил е член
на редица научни съвети и редакционни колегии. Шведската Кралска академия на науките (Нобеловият
комитет по химия) на два пъти отправя конфиденциални молби до проф. Д. Колев, които той коректно
удовлетворява – да посочи кандидат за Нобелова награда по химия за 1990 и 1996 г.
Проф. д-р Димитър Колев е един от най-запомнящите се преподаватели по биохимия, ензимология и химия на природните органични съединения за студентите от специалностите по „Молекулярна
биология“, „Биотехнологии“ и „Биология“ и като професор налага високи стандарти в преподаването
и високи изисквания към студентите, откроявайки се с научноизследователски ентусиазъм, с етично и
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колегиално отношение, с почтеност и ерудиция. Бил е и научен ръководител на редица дипломанти и
докторанти.
За цялостната преподавателска и научноизследователска дейност в БФ на Софийския университет професор д-р Димитър Колев е награден с: Юбилеен медал „100 години СУ „Св. Климент Охридски“ – (1988); Почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски“, I степен (1999); Почетен знак на СУ
„Св. Климент Охридски“ със синя лента (2003). След пенсионирането си проф. д-р Димитър Колев
получава възможност да посвети повече време на разностранните си интереси. В една от любимите му
области – военната история той има над 40 публикации, за което е награден от министъра на отбраната
(2017).
С благодарност и уважение ние, неговите възпитаници, му пожелаваме здраве и още дълги години
ползотворна творческа дейност!

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-1.001-0008-С01 Национален център по мехатроника и чисти
технологии
ГЛАВНА ЦЕЛ: Изграждане на устойчив и модерен национален Център, който ще осигури
качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се области: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии и ще допринесе до реализирането на програмата за устойчив
и интелигентен растеж на Република България.
БЕНЕФИЦИЕНТИ: Институт по обща и неорганична химия - БАН – водещ партньор,
Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски“ - БАН, Институт по
катализ - БАН, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и
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технологии „Акад. Й. Малиновски“ - БАН, Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН, Институт по полимери - БАН, Институт по физика на твърдото тяло - БАН,
Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ - БАН, Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, Технически университет-София, Технически университет-Варна, Технически
университет-Габрово, Химикотехнологичен и металургичен университет, Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив.
АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ: БОРИМА АД, Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“,
Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност (СНИРД), Институт по роботика
и интелигентни системи, Лаборатория по мултимащабна роботика, Федерален технически
университет (ETH), Цюрих, Еврейски университет в Йерусалим, Израел (HUJI), Технически
Университет Делфт, със специалното съдействие на Българската стопанска камара.
ОБЩА СТОЙНОСТ: 69 184 530 лева, от които 58 806 850 лева европейско и 10 377 680
лева национално съфинансиране.
НАЧАЛО: 28.02.2018 г.
КРАЙ:
31.12.2023 г.
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ОСОБЕНОСТИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО,
СВЪРЗАНИ С ОБРАЗОВАНИЕТО

Акад. Кирил Боянов

1. Предистория
„Какво прави Интернет с нашия мозък“ –
това е част от заглавието на книгата на Николас Кар
[11]. Според неговата теория с увеличаване обема
на информация и чрез социалните мрежи стават
изменения в нашите възприятия, а заключенията,
които правим, са все по-неподредени, по-неструктурирани. Съзнанието привиква да работи с частична информация, с отделни факти и сведения,
които не са свързани помежду си. В резултат на
това човек все по-трудно се справя с голям текст и
с по-мащабни композиции, които изискват известно време и внимание. Умението за концентрация
и запаметяване на определени текстове, образи и
идеи, за откриването в многото случайни елементи на структура и закономерност постепенно намалява. Социалните мрежи значително отслабват
създадените навици, което постепенно води до
пълната им загуба.
В цялата човешка история на общественото
развитие получаването на повече информация е
позволявало на човека да увеличава своите знания.
Въвеждането на писмеността е етап от този процес, но същевременно и залог за ограничаване на
самостоятелното мислене. Още по времето на Платон се е считало, че паметта трябва да се използва
за увеличаване знанията и способността за конструктивно мислене. Според него паметта е свръхдаденост от природата, която позволява постоянно
усъвършенстване на знанието и дава възможност
за обработка на голямо количество информация.
Практически в дописмените култури паметта е
била свързана много по-малко с личността на човека, отколкото със социалните и културните функции на индивида като член на обществото. Платон
проповядва, че развитието на паметта позволява
усъвършенстване и дава възможност за развитие
на идеи както за натрупване на мъдрост у отделния
индивид, така и за нарастване на неговата роля в
обществото.
В древните времена мнемониката е придобила особено значение като техника на запаметяването. Тази техника е бил длъжен да владее всеки
древен грък, който претендира за кариера на поет,
философ или политик. За него словото било важно
условие да присъства в публичното пространство,
тъй като към речта по записки неговите съвременици се отнасяли с недоверие. Успешното представяне е наложило придобиването на умения за бързо и

ефективно запаметяване. Записването на думи получава по-голямо разпространение впоследствие.
Писмеността като „външна памет“ придобива широко разпространение в съвременното общество.
Използването ѝ в миналото не се е считало за особено предимство. При гърците една от формите на
външна памет е група хора, които използвали мнемониката и работели като живи справочници. Те
имали за задача да запаметяват юридическа, лична
или религиозна информация.
Непрекъснатият информационен поток понякога изисква бърза реакция в зависимост от
конкретния случай, например при извънредни ситуации или при взимане на бързи и ефективни решения при управление на процеси, контролирани
все още от човека – транспорт, спешни операции,
производствени процеси и др. Това предполага, че
съвременният човек следва да увеличи възможностите си както за по-бързо възприемане на информацията, така и за по-бързата ѝ обработка. И
двете изисквания налагат постигане на нови умения и способности посредством нови подходи.
2. Дискусионни прогнози
Развитието или усъвършенстването на човешките сетива се постига с подходящи тренировки и подходящо обучение: бързо разпознаване на
образи, ефективно отсяване на фонова информация, повишаване разделителните способности на
зрението и слуха. Естествено трябва да се имат
предвид индивидуалните способности на човека.
Фактът, че физическите дадености постоянно се
усъвършенстват със системни тренировки и различни похвати, показва, че при системна работа и
индивидуалните сетивни качества могат да се подобрят в съответствие с конкретните изисквания.
Оттук следват два сценария. Единият е създаване на умения чрез целево обучение на хората или
на група хора, т.е. формиране на „интелигентни
командоси“. Другият сценарий е с техниката на
генното инженерство да се „култивират“ съвременните общества. И двата подхода не дават добри
прогнози.
И сега Интернет много бързо разделя хората
на търсещи забавления и на обогатяващи своите
знания. Първата съвкупност доста бързо ще оформи необразована класа или група, която наричаме
„потребителска“. Другата група ще отнасяме към
т.нар. „образован елит“. Това ще доведе до неминуемо разделяне на обществото и в обозрим срок

НАУКА – кн. 1/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

69

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ
може да се очаква разрушителен конфликт, който
би могъл да се забави във времето с оглед на националните особености. Накратко, очакваме „цифрово“ разделение на хората, а кога ще започнат
евентуалните разрушителни социални конфликти,
е въпрос на време. Увеличаващата се „ножица“
между бедни и богати ще ускори този процес.
Вторият сценарий на подобряване качествата
и уменията на хората чрез промяна на генетичния
материал също не вещае добро. Човешките сетива
не могат да се усъвършенстват безкрайно и ще настъпи момент, в който ще започне деформация на
организмите с възможни непредсказуеми последици. Колкото и да се усъвършенства даден организъм, той има предел, така, както е ясно, че сто
метра не могат да се пробягат за една секунда. За
характера на този краен етап, за неговите последствия, както и за предполагаемото му настъпване
навярно могат да се направят по-точни прогнози.
Следва изводът, че за бъдещото развитие
на обществото информационният поток става все
по-важен, ако не и основен. Първоначалното обществено развитие е било основно в посока задоволяване на физиологичните потребности на човека. Съвременното общество обаче ще се доминира
от други потребности.
Може да се изкаже хипотезата, че човешкият организъм ще се развива в посока към
увеличаване възможностите за максимално
възприемане и за максимално бърза обработка
на информацията.
Страховете, появили се през 60-те години
на миналия век [1], че ще настъпи време на „бунт
на машините“, едва ли са основателни. Безспорно
технологиите се развиват стремително и в скоро
време може да се очакват „свръхинтелигентни роботи“, които дори да се възпроизвеждат. Но при
тях ще отсъстват основни цели, които са двигателна сила за развитието на човешкото общество,
като напр. търсенето на храна и инстинктът за продължение на рода, и двете свързани с приятни, но
неприсъщи за изкуствените същества усещания.
Ще липсват и останалите човешки особености,
свързани с чувства, като страх, срам и др. Част от
тях се възпитават в социалното обкръжение и дори
да бъдат заложени от човека в неговия „продукт“,
възпроизводството едва ли ще е възможно поради
липса на целева функция. Подобно разглеждане,
което може да е обект на философски размишления, води до въпросите, дали човечеството има
бариера за познанието и неговото приложение и
може ли да се управлява този процес?
3. Човекът в дигиталното общество
За повишаване умствените възможности на
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човека и неговите умения, за да бъде обработваната информация полезна за неговото развитие,
следва да се решат някои кардинални проблеми.
От една страна, предмет на изследвания са
интелектуалното и културното развитие на човека
в условията на непрекъснато увеличаване обема на
информацията и възможностите за нейното прилагане. От друга страна, човек е свързан с околната среда и трябва да развива своите физически
качества за оцеляване в заобикалящата го действителност. Т.е. той трябва да развива както своята
физическа сила, така и определени умения. Освен
това ежедневието изисква и физически усилия,
свързани не само с поддържане на живота, но и с
подобряване на околната среда.
Дали с получаването на още външна памет с
по-бърз достъп ще се стопи разликата между човека и свръхинтелигентния робот? Възможни са и
други два сценария:
• Създаване на прослойка (групи) от интелектуално развити хора.
• Създаване на прослойка (групи) от хора, непосредствено участващи в трудовите процеси.
Възможно е разделяне обществото на хора
със силно развити физически качества и на други, при които умствените способности преобладават. Тези две големи групи си взаимодействат, тъй
като едните се нуждаят от хранителни продукти, а
другите от високотехнологична апаратура и услуги. Във всички случаи, докато възможностите за
изхранване на човечеството могат да бъдат сравнително лесно пресметнати на база на това, което
се произвежда от нашата земя до и след определено време, то развитието на умствените качества
предполага прецизно изследване на пределното
количество информация, което би могъл да получи определен интелект. При това какви са неговите способности да възприеме това количество информация и дали технологичните възможности, до
които човечеството може да стигне, ще му позволят да доразвие своя интелект, е основен проблем.
Доколкото интелектът на личността е свързан с възможностите на човешкия мозък, важен е
въпросът за връзката между неговото развитие и
въвеждането на нови технически средства. В литературата вече се описват технически средства и
подходи, позволяващи по-бързо въвеждане на информацията и по-рационалното ѝ използване при
управление на реални системи [4, 5, 6, 7].
Така неминуемо ще се достигне до друго
ниво на съществуване на човешкото съзнание.
Какво ще бъде това развитие в групата на непосредствено заетите с физически труд, които не могат да достигнат минимален интелект? Дали ще
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се стигне до разрив между двете групи или ще се
търси споразумение или компромис – въпрос на
изследвания при определени допускания, който е
както технологичен, така и философски.
Какво ще бъде това общество – на високо
развити интелектуалци, използващи модерните
технологични средства за осигуряване на своята
прехрана или неминуемо ще се мине през един
глобален конфликт, при което не е ясно доколко
цивилизацията ще бъде запазена? Как да възпитаваме и образоваме бъдещите поколения?
4. Човекът и социалните мрежи
Интернет навлезе във всички сфери на обществото, създаде нови възможности за комуникации
между хората, промени техния начин на мислене.
Редица изследователи предупреждават, че прекомерното използване на социални мрежи причинява и здравословни проблеми. Всекидневният
контакт между голям брой индивиди на различна
възраст, с различни професии и образование, с
определени социални и обществени виждания ги
откъсва от реалния живот и ги пренася в един виртуален свят. Оценката за влиянието на социалните
и другите мрежи за общуване е положителна или
отрицателна в зависимост от два фактора: доколко
създаденият виртуален свят замества реалното общуване между хората и доколко предимствата от
общуването в мрежите преобладават над негативните последствия.
Възможните негативи са много: мрежите въвеждат хората във виртуален свят, а те не са
подготвени за рисковете, възникващи в реалния
живот; в много случаи се навлиза в деликатния
свят на личния живот, което понякога е причина
за фамилни конфликти; създават се предпоставки
за финансови измами на голям процент доверчиви
хора; в редица случаи се нанасят съзнателни вреди
на нормален бизнес (например целенасочено оплакване от качеството на храна в ресторанти) и др.
Една пета от ползвателите на Интернет считат, че
някои социални мрежи трябва да се забранят, тъй
като водят до фалити на фирми (напр. ресторанти),
до накърняване авторитета на популярни личности (клевети, невярна информация), до финансови
манипулации и т.н. Напоследък се появяват мрежи, поддържани от нереализирали амбициите си
личности, които насаждат силен негативизъм по
актуални проблеми. Те се финансират от заинтересовани организации, от самите тях или дори от
критикуваните, които разчитат на т.нар. отрицателен пиар.
Разпространяваната по мрежата информация
е прекомерно много, за да може да се преработи
ръчно. Затова са разработени начини за автомати-

зирано търсене на информация, които позволяват
чрез специализирани средства и с търсещи системи бързо и лесно да се получава необходимата
информация. В нашата среда наличието на социални мрежи дава възможност на хора, които не се
познават, да общуват помежду си и да обменят определени идеи и мисли. Съвсем естествено е при
такава връзка да се обменят редица предложения,
забележки, работни идеи, което позволява дадени
задачи да бъдат решени по-рационално. Във връзка с това може да се посочи интересен пример от
опита на Исландия, която поради кризата през
2008 г. решава да подготви общонародна конституция, като за целта се реализира социална мрежа
с участието на хиляди граждани, които обменят
своите идеи. Окончателният текст се оформя от
група от 25 човека, която представя за утвърждаване новата конституция. На 23 октомври 2012 г.
след референдум конституцията е приета. Колко
ефективна ще бъде тя, навярно ще се прецени след
по дълъг период от време.
Най-сериозна заплаха за участниците в социалните мрежи е загубата на лична идентичност.
Според [10] изследователите по сигурността са
пресметнали, че към юли 2010 г. подробности от
личните данни на повече от 100 млн. ползватели на
Фейсбук са публично достъпни чрез машините за
търсене. Днес те са многократно повече. Появяват
се и редица допълнителни заплахи, като кражба на
лични идентификационни документи, на данни за
банкови карти и др. Социалните мрежи са атакувани от хакери, защото те:
• обхващат голям брой участници;
• разполагат с изобилие от лична информация;
• осигуряват лесно присъединяване;
• създават доверие между участниците;
• предлагат разнообразие от връзки (links);
• дават възможност за разпространяване на вируси.
Растящите възможности за нарушаване сигурността на информацията предполагат сериозни мерки за защита. В Интернет пространството
реалността получава виртуален компонент. Всяка
личност или обект може да се локализира, адресира и опише. Потребителите на Интернет са подложени на постоянни атаки. Мобилните приложения
дават допълнителни възможности за контакти и
разпространение на информация. Всичко това налага да се създаде солидна основа за защита на информацията, тъй като в противен случай ползите
от все по-съвършените технологии ще са ограничени.
5. Образование в дигиталното общество
В сферата на образованието вече се забеляз-
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ват изследвания, насочени към въвеждане на нови
методи и подходи за обучение, като са налице интересни примери. Прилагат се и нови подходи при
обучението на преподаватели в областта на компютърните науки, предизвикано от широкото им
приложение. В [8] се дискутира не само необходимостта от нарастване броя на преподавателите, но
и на методите за обучение, така че да се отразяват
непрекъснатите технологични подобрения.
Процесите на обучение са важен елемент от
цялата образователна система. Голяма част от завършващите университетско или професионално
образование се научават как да изпълняват работата, за която са получили съответната образователна
квалификация на работното място. В много случаи
обаче това не задоволява работодателите и те отправят искания към университетите и колежите за
повече практическа насоченост на образованието.
От една страна, това е важно за работодателите, но
от друга страна, ограничаването на базови теоретични познания затруднява специалистите при усвояване на нововъведенията, които неминуемо се
появяват след няколко години. Решението на този
ключов проблем е непрекъснато усъвършенстване,
квалификация или обучение през целия жизнен
цикъл.
Как да се създадат необходимите промени в
университетите и колежите, за да се реализира успешно подобно обучение? Време е да започне обучение на специалисти администратори, запознати
с прогнозите за развитие на новите направления и
с изискванията към отделните специалности в съответните университети и колежи. Това е задача с
много параметри. Реалните създатели на политики
в учебните заведения не винаги са добри професионалисти, следящи динамиката на процесите,
пък и едва ли са финансово заинтересувани. Положителното в традиционните дългосрочни мандати
на ръководителите на структурни звена е запазването на традициите и стабилността на колективите,
които не харесват чести промени. От друга страна,
в динамично развиващото се дигитално общество
подобна консервативност е нецелесъобразна както
в технологичен аспект, така и по отношение на начина на мислене и оценка на реалностите.
В настоящия момент особено внимание
следва да се обърне на техническите и икономическите учебни заведения, тъй като динамиката в
технологичните и в бизнес процесите е значима.
Естествено компютърните технологии се въвеждат все по-широко в почти всички направления на
съвременното образование – от естествените, хуманитарните и обществените науки до изкуствата.
Но тяхното широко приложение има както силен
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положителен ефект, така и определени недостатъци.
Важен елемент, който би ограничил част от
тези недостатъци и който отсъства в нашите учебни заведения, е въвеждането на етичен кодекс.
Обучението по етика е наложително поради съществуването на няколко етични проблема:
• Защита на авторските права при копиране на
учебници.
• Разпространение между студентите чрез компютърните мрежи на материали, свързани с
наркотици, алкохол, порно филми и т.н.
• Контрол върху сайтовете на учебните заведения с оглед спазване на етичния кодекс.
• Осигуряване на прозрачност при оценка на
студенти и преподаватели.
Друг съществен елемент от образованието,
който обикновено се подценява, е работата с родителите. Независимо от техния образователен ценз,
те също подлежат на обучение. В дигиталното общество този въпрос има особено значение и налага
сериозни изследвания.
6. Поведение в дигиталното общество
Интернет промени съвременната социално-политическа действителност и създаде нови
възможности за разширяване кръгозора на хората
и за активиране на комуникацията между тях. Социалните мрежи и електронните медии създадоха
предпоставки за изграждане на дигитално общество с по-активни и чуваеми обществени формации. Дигиталното общество се реализира чрез създаване на нови връзки с нов начин на общуване
и нова грамотност. Тази нова грамотност означава
способност за пълноценно общуване. По същество тя е комбинация от техническите и от социалните умения на членовете на това общество. Както
традиционните до момента грамотност и умения
позволяват на хората да участват в трудовите и социални процеси, така и дигиталната грамотност и
дигиталните умения дават определени възможности на всеки човек да стане пълноценен член на това
общество. Мобилните комуникации и мобилният
интернет значително улесняват достъпа на обикновения човек до информацията по всяко време.
Усвояването на компютърните и комуникационните технологии разширява знанията и уменията на
хората още от тяхната детска възраст, което повишава качеството на дигиталното общество.
Достъпът до информация в киберпространството обаче е свързан с два много важни аспекта.
Първият аспект е поведението на самия потребител. Известно е, че при ползването на определени
инфраструктурни обекти – пътища, обществен
транспорт, движение в градски условия и др., се
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спазват определени правила и норми на поведение. Същото се отнася и за определена грамотност
на потребителите на електронна информация. В
различните сфери на дигиталното общество човек
също трябва да има изградено поведение и навици.
В литературата се определят някои насоки, с които
обитателите на дигиталното общество трябва да се
съобразяват: етикет, образование, право на достъп,
търговия, отговорност, права, безопасност и сигурност. Във връзка с това някои автори очертават
четири ключови области: дигитална компетентност, дигитална етика, дигитална чувствителност
и дигитално участие.
Вторият аспект са киберзаплахите и начините за тяхното избягване чрез поведението на
потребителите. Експоненциалното разширение на
Интернет и приложението му в почти всички области на икономиката, обществения и социалния
живот доведе до неимоверно нарастване на хакерските атаки и заплахи. Съществуващите „защитни
стени“ (firewalls) не винаги дават добри резултати,
което обуславя необходимостта от значителни усилия на експертите по сигурността и на обществения контрол по отношение на хакерите и тяхната
отговорност [9].
Заключение
Развитието на човечеството преминава през
много етапи. В началото основен фактор е изхранването. По-късно се появява необходимостта от
търсене на територия с по-добри условия на живот, една от причините за кръвопролитни войни
през вековете. Днес обществото се влияе от редица
нови фактори, свързани с нарасналото потребление, с огромния обем от информация и неограничения достъп до нея. Електронните медии и социалните мрежи, появата на електронна валута и все
по-честите киберзаплахи са фактори, които правят
обществените системи изключително сложни както за управление, така и за съхранение. Глобализацията допълнително поставя още проблеми за
решаване.
Съвременното обществото трябва да проумее, че вече се намира в последния етап от свое-

то развитие, в който не само може, но и трябва да
започне изграждането на дигитално образование,
съответстващо на една дигитална ера. Новото или
т.нар. дигитално образование следва да подготвя
хората за безконфликтен или по-малко рисков живот. То предполага сложен процес, който започва
още от семейството и продължава в детската градина, училището и университета, и който непрекъснато ще се усъвършенства, при което обучението през целия живот на човека ще се превърне в
условие за неговото съществуване. Оттук произтича и отговорността на родители, учители и политици, които постоянно трябва да се съобразяват
с появата на всеки нов фактор.
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SOME ASPECTS OF INFORMATION SOCIETY SPECIFICALLY RELATED TO EDUCATION
Kiril Boyanov
Abstract
This article discusses aspects related to the impact of information on the development of human society. It
provides an insight into popular attempts to identify groups of people who propose to treat information as a tool of
entertainment, rather than as a traditional means of acquiring knowledge. The writer also discusses issues related
to the place of man in modern digital society, as well as the influence of social networks on human behaviour. The
article reflects the writer‘s viewpoint on the role of education in digital society and presents his opinion on issues
which are subject to major studies and provide grounds for futher discussions.
Key words: Digital societies, social network, digital education, Internet,digital behavior, cyber security
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ДИКУСИОННО

ЗА СЛОВОРЕДА, ПЪЛНИЯ И КРАТКИЯ ЧЛЕН В
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Проф. д.ф.м.н. Димитър Пушкаров,
Ако ли пишеме още по-гнусно и отъ тоя обикновенниатъ
nростолюденъ язикъ, каква ли ще полза да учиниме на нашата любезна юность?,,, И защото говори безкнижнiо, зато ли
требуватъ да иматъ неизбежна должность и списателите да
последуватъ това простолюдно произношенiе?
							
Неофит Рилски
Правописът е една културна традиция, която подлежи
само на усъвършенстване, но не и на опростяване [1].
						
Константин Петканов
Става дума за статията на акад. Михаил Виденов в сп. „Наука“, озаглавена „Една словоредна
закономерност в българския език“ [2]. Така и не
става ясно за коя словоредна закономерност иска
да ни съобщи авторът, както и защо тя е намерила
място на страниците на сп. „Наука“, а не в специализирано списание. Всъщност, тя е повторение на
статията „Пак за пълния член в българския език“
[3] от същия автор, също в сп. „Наука“, пет години
по-рано, с незначителни исторически добавки, нямащи отношение към някаква словоредна закономерност. Виденов отдавна воюва срещу правилото
за членуване на съществителните имена от мъжки
род, опитвайки се неуспешно да убеди обществото и научния институт на БАН, че то е излишно
и дори вредно. Било „Напълно излишно да губим
времето на учители, ученици и да тероризираме
целия български народ с това ненужно правило“.
Той бил съгласен великодушно „На защитниците
на сегашното положение да им бъде разрешено да
го употребяват в съгласие с Балановото изискване“. И накрая възкликва: „Представете си само
как ще им олекне на пишещите българи!“. A какво
ще стане с четящите българи, не казва. Как ще четат и разбират вече написаните книги (български
и преведени), без да познават правилото и без „ненужен синтактичен анализ“.
Ето какво пише Неофит Рилски, на когото
принадлежи идеята членуването да се свърже с
падежите:
„А безъ членовете нищо не би вределъ (струвал, бел. моя) болгарскiй язикъ, който со тая
токмо дарба са украшава по много отъ другите
сродни нему язици. И гледаме го защо има некое
преимущество надъ нихъ съ тия токмо лоши или
добри членове. А колко би билъ недостаточенъ и
укоренъ, ако не би ималъ тая превозходна дарба“
Най-съществената разлика между двете
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статии на Виденов e в използваните примери. В
едната камион блъска трактор, а в другата – вълк
разкъсва козел.
Подобен подход за изясняване възможностите и богатството на езика с помощта на изречения,
съдържащи само подлог, сказуемо и допълнение,
винаги съм наричал примитивен. Богатството на
езика се състои в многообразието на неговите
средства.То не се оценява по това дали може да
изрази някаква мисъл, а по колко начина и с какви
нюанси може да го направи. Защо са необходими
органът и симфоничният оркестър, след като съществува пианото? Вярно е, че има песнички, за
които и латерната е лукс. С тях лесно се доказва
не само, че няма нужда от други инструменти, но
и че те излишно оскъпяват музиката. Някои от тях
пък изискват концертни зали и по този начин разделят нацията.
Отново ще цитирам К. Петканов [4]: „Реакционно е да изнасилваш езика, за да го пригодиш към вкуса на неграмотните... Културно е
само онова, което е една стъпка напред и което
споява, а не разединява...“. Последните думи не
са случайни, защото една от политическите цели
на правописната реформа през 1944 г. е била да
отдели българския книжовен език от диалектите
в западните и югозападните области както извън,
така и в рамките на днешните ни държавни граници. Съществуването на македонски език (макар
още без азбука и граматика) е обявено на 02.08.
1944 г. от Антифашисткото събрание за народно
освобождение на Македония (АСНОМ) само месец преди свикването на Правописната комисия.
Член на АСНОМ и участник в това заседание е
Венко Марковски. В книгата си „Кръвта вода не
става“ (издадена от БАН, 1981 г., без да се появи в
книжарниците) той пише: „Заедно с Тодор Павлов
обсъждахме бъдещата македонска азбука.“. Точно
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тогава Т. Павлов пише предговора към поемата
„Орлицата“ (партията) на В. Марковски. Сравнява
поезията му със симфониите на Бетовен. С активното участие на Марковски македонската азбука е
готова през октомври и на нея започват да се пишат не симфонии, а най-гнусните пасквили срещу
България. А Марковски става академик на БАН.
Искам да обърна внимание и на злоупотребата с твърдението, че правилата се отнасяли само
за писмения език. Може ли президент или премиер да си позволи да говори различно, когато чете
написана реч и когато говори? Каква е речта в театъра, киното, радиото и телевизията? Преди много години Петър I забранил на болярите да четат
изказванията си „дабы всем была видна дурь (глупостта) каждого“.
Мнението ми за предишната статия на Виденов [3] и за използването на пълния член е изложено в други мои публикации [5,6], поради което
сега ще направя само някои добавки и уточнения.
Основно твърдение на Виденов и другите
противници на пълния член е, че използването му
по съществуващото правило не променяло смисъла на изрeчението. Оттук следвало, че след премахването му новообразованите българи щели да
четат без затруднения написаните вече книги. Ето
един пример, който показва обратното.
В показанията на свидетел по приключило
дело граматически правилно е записано: „Жената, а не съпруга ѝ уби минувачът и избяга“. Прокурорът чете показанията, когато синтактичното
правило вече е отменено, или просто не иска да
прави „трудния“ синтактичен анализ, т.е. да определи подлога по пълния член. Един академик
му бил казал [2], че „релевантен е словоредът,
а не пълният член“, както и че „субектът заема
по-предна словоредна позиция“, а „пълният член
не носи никаква семантика...“. Прокурорът решава, че жената е убила минувача и е избягала.
Всъщност, жената е мъртва, а убиецът ѝ е минувачът, който избягал. Ако горното показание е в
криминален роман, читателят няма да разбере
защо по-нататък убийцата ще се окаже мъртва, а
убитият – жив. А колко книги са написани и преведени, откак членуването е влязло в граматиката.
Дали да не ги преиздадем? И „където трябва“, да
променим словореда на класиците и да го направим релевантен. Без да ни е жал за редакторите
(които за изпълнението на тази задача ще трябва
все пак да научат синтактичния анализ), а още
по-малко – за класиците.
Виденов обявява: „Новото правило в нашия
език днес е базирано върху това, че субектът зае-

ма по-предна позиция и не е задължително да е
в началото на изречението (курсивът е от оригинала).“ Не знам кой и кога е открил това правило и
колко е ново, но то не изглежда вярно. Например:
Козите изяде вълкът., Крадците лови полицията,
а въоръжените престъпници – жандармерията.,
...че ще стане вълк овцата, а певците – като нея
(Ботев), ... че мъст, мъст кръвнишка жадуват
души (Яворов). Навсякъде в примерите субектът е
на края на изречението. А как познаваме кой е субектът? Като правим синтактичен анализ. Съгласуването на подлога със сказуемото и членуването
на подлога става със синтактичен анализ.
Така стигаме до едно „още по-ново правило“: за да се напише правилно едно изречение,
трябва да се спазва синтаксисът, а това става
чрез синтактичен анализ.
„Кратката историческа справка“ на М.
Виденов има малко общо с „новото словоредно
правило“, а се отнася отново за пълния и краткия
член. Тя започва с езиковата реформа веднага след
9.9.1944 г. Моментът бил подбран много сполучливо, защото започвали революционни промени.
Също както било с руската правописна реформа
през 1918 г. Всъщност реформата в Русия е била
подготвяна още от 1904 г.. Съветската власт само я
е завършила, и то по начин, който е създавал трудности до средата на века. А моментa го е избрала
Червената армия.
У нас е създадена 25-членна Правописна комисия, в която, както и извън нея, се водят и лингвистични, и политически спорове. Някои букви,
създадени от светите братя Кирил и Методий са
обявявани за реакционни, други – за буржоазни и/
или шовинистични. Според Виденов научни доводи давал Вл. Георгиев, за разлика от Ал. Т.-Балан,
който бил в плен на някакво заблуждение. За „научността“ на доводите на Вл. Георгиев може да се
съди от поредицата вестникарски статии [7] през
септември 1944 г.: „Колко струва големият еръ на
България“, „Народно правителство – народен правопис“, „Правописът и пишещата машина“ и др.
Аналогично, през 1918 г. в Русия е имало предложение за премахване на двойните съгласни в
прилагателните (конный), както и на буквата ё, за
да се пестяла хартия и печатарско мастило. Тази
буква вече не се използва в съвременните руски
книги и изцяло е заменена с е (независимо от произношението ѝ), но е оставена в азбуката, защото
никой не се наема да я извади от произведенията на руските класици. Къде и как е използвано
ё е важно за езика, неговото развитие и история.
Статия на Д. Найденов за малкия ер пък завършва
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така:
„Смърть на фашизма! Смърть на хищните
германски грабители, на дръзките плячкаджии,
на подлите завоеватели! Смърть на жестоките
убийци, смърть на международните разбойници
отъ Берлинъ! Но милость, милость за нашия славянски малъкъ еръ!“ [8].
Можел е поне да нарече малкия ер български, но окупацията и интернационализмът не позволяват.
В дискусията се намесва и регентът Т.
Павлов. Той публикува във в. „Отечествен фронт“
статия „За правописната реформа“ [9], в която
пише: „Следователно определената намеса на
компетентните среди и на властта е безусловно
възможна и наложителна. Обратното твърдение би било решително антинаучно, антикултурно и направо реакционно“. Статията е подписана с псевдоним проф. д-р Грозданов. Грозданов
е фамилното име на баща му (Димитър Павлов
Грозданов), професор е от Института за червена
професура в Москва (Институт Красной Профессуры), който се е помещавал в сградите на женския Страстной монастырь заедно със Союз воинствующих безбожников СССР, а степента д-р е за
украшение. Няколко месеца по-късно става академик.
За запазване на еровете и е-двойно е бил и
големият наш интелекуалец и карикатурист Илия
Бешков, автор на известната карикатура „Св. Кириле, Методие, на помощ!“.
Важна роля в проблема за членуването
се пада на най-известния наш езиковед акад.
Ал.Т.-Балан. Малко хора си спомнят кои са били
членове на Комисията, но повечето знаят, че акад.
Балан не е участвал в нея. Според някои – не бил
поканен, а според други – не приел. Според Виденов „Неофициално обаче причината се крие в
сложната ситуация, в която тогава в революционната обстановка е синът му Станислав Балан, който години наред е бил личен секретар на
цар Борис III.“
Подобно твърдение е невярно. Според съвременната историография на 9.9.1944 г. не се извършва революция. Обстановката в България не
е революционна, а е трагична – окупация, терор,
съдебен произвол, изнасяне на архиви, национално богатство и унищожаване на интелигенцията
и политическия елит. Станислав Балан е бил две
години (а не години наред) секретар на цар Борис
III. Брат му Владимир – военен летец, авиоинженер и участник в Първата световна война, е мобилизиран в Македония и изчезва, без да е бил се-
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кретар на царя. И двамата обаче принадлежат към
цвета на нацията. Когато назначават Комисията,
Станислав Балан е мобилизиран, а не подсъдим.
По-късно е осъден първоначално на строг доживотен затвор. Сталин обаче заповядва да се увеличи
броят на смъртните присъди и Станислав попада
в списъка на смъртниците. Баща му, който вече е
загубил съпруга (1923 г.), три дъщери и един син,
отива при някогашния си ученик В. Червенков и
смъртната присъда е заменена отново със затвор.
Станислав и Трайчо Костов са били съученици, но
и това не го спасява.
Статията на Виденов не е нито за словореда,
нито за еровете, нито за Балан, а е опит да провокира нова дискусия за пълния член, без да казва
нищо ново.
Прави впечатление, че „кратката историческа справка“ започва от 1944 г. Историята на българския език, дори само в частта си за пълния и
краткия член, не започва от тази година. Правописната комисия на Д. Осинин е последната, а не
първата по този въпрос.
Първият опит за официален правопис е приетият от Българското книжовно дружество в Браила през 1870 г. Дриновски правопис. След Освобождението е имало 7 правописни комисии, както
и промени в правописа без комисии. Становища
дава и БАН. От 1895 г. всички комисии, с изключение на една (Омарчевски, 1921 г.), свързват използването на пълен и кратък член с падежната
функция. Не става дума за два члена, а за две негови форми – пълна и кратка. Комисиите, естествено, не са се занимавали само с пълния и краткия
член. Балан участва във всички комисии, вкл. в
тази на Омарчевски, която отменя синтактичното
правило и решава пълен член да се употребява,
ако следващата дума започва с гласна, а кратък –
ако започва със съгласна (човекът излезе, човека
падна). Тези правила не успяват да се наложат, поради силната съпротива на културната общественост. Прилагат се предимно в левия печат, който
ги нарича прогресивни. За съпротивата съдействат
и другите промени в правописа – премахнати са
еровете (ь, ъ) от азбуката, звукът ъ се изписва с ѫ,
за омекотяване на съгласните се използва й вместо
изхвърленото ь (Ганйо, Пенйо) и др. Още Найден
Геров в своя речник обяснява защо полугласната
й не може да изпълнява функция за омекотяване
на съгласна. Веднага след преврата на девети юни
1923 г. проф. Ал. Цанков свиква нова комисия (Л.
Милетич), която възстановява (с незначителна
промяна в използването на е-двойно) предишния
правопис, връща синтактичното правило и възста-
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новява изхвърлените букви. Оттогава в средите от
крайната левица тези букви се свързват с режима
на Цанков и са били дамгосвани като реакционни.
Водени са спорове и за прогресивността на буквата щ, а я и ю са обявявани за буржоазни. За да сложи край на препирните и разнобоя в правописа,
Ал.Цанков го налага през 1928 г. със закон.
Връзка между определителния член и падежните функции в българския език вижда
най-напред Н. Рилски. Аналогична връзка има и
в немския език. Определителният член за именителен падеж der се променя в den, dem, des съответно във винителен, дателен и родителен падеж.
Н. Рилски открива три диалектни форми на члена,
които в съвременна транскрипция са -о (човеко),
-а (човека) и –ът, -ят (човекът, конят), като първоначално свързва с именителния падеж окончанието –о (той използва и -от, но не го разглежда отделно). Това е обяснимо, защото Н. Рилски е роден
в Банско. Същото окончание е присъщо не само
на македонския диалект. То е разпространено и в
шопско, Западните покрайнини и др. Имитирайки
езика на Пижо и Пендо, Елин Пелин пише:
Та нема ли кой да палне
плевнико на кмето,
да разпусне това пусто
темнило проклето!
По-нататък това окончание отпада, поради
доминиращото влияние на Пловдивската и Търновската школа и ориентацията на литературния
език към източните говори. Именителният падеж
започва да се характеризира с -ът, -ят, а косвените
падежи – с -а, -я.
Според Виденов, „в плен на своите падежни схващания Балан подвежда (курсивът мой) и
ръководството на Министерството на народното просвещение...“. Подобни обвинения са пресилени. Балан прекрасно е познавал и историята
на езика, и неговите особености, включително
падежните. Наблюдавал е как обществото реагира
на едни или други промени. Познава другите славянски езици. И не само тях. По негово време следите от отмиращите падежи са значителни. Нещо
повече, Правописната комисия решава да отмени
изискването да се пишат окончанията на имената
от мъжки род във винителен падеж: казах на гос-

подина Иванова, Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова. Със сигурност не би могла
да го направи, ако винителен падеж не е имало.
Аргументът, че правилото за членуване на
съществителните от мъжки род било въведено изкуствено, също не е достатъчно основание за премахването му. Деепричастията също нямат такива
корени. Няма ги в народните говори и в дамаскините, а са въведени също по времето на Н. Рилски.
Има и езикови конструкции, които могат да ги заместят. Те обаче са се вкоренили здраво, обогатяват езика и никой не води активна агитация да ги
изхвърля.
Статията ми е призив за по-отговорно отношение към родния ни език. Какво би станало, ако
синтактичното правило отпадне, а „новата словоредна закономерност“ стане задължителна.
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ON THE SYNTAX PATTERN, DEFINITE AND INDEFINITE
ARTICLE IN BULGARIAN LANGUAGE
Dimitar Pushkarov

Abstract
The article is a critical review on the publication „A syntax pattern in the Bulgarian language“ [2]. It is shown
that such a pattern does not exist. Problems concerning the orthography reform of 1944 and the use of the definite
and indefinite article are discussed.
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НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ проведе в Академична зала № 2 на СУ „Св.
Климент Охридски“ заседания:
► На 26 ноември 2018 г. с доклад на тема:
			
„ТУРЦИЗМИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“.
Докладва: проф. д.ф.н. Максим Иванов Стаменов.
► На 17 декември 2018 г. с обсъждане на организирането и провеждането по интернет на научна
конференция на тема: „Образованието на ХХI-ви век – потребности, проблеми и иновации“.
Докладва комисия в състав: проф. Л. Десев, проф. Ст. Иванов и д-р П. Петров.
► На 21 януари 2019 г. при дневен ред:
● Образованието на българчетата по света.
Докладват: К. Генчева и В. Мирчева.
● Обсъждане тематичните направления на научната Интернет конференция с международно
участие на тема:
„ОБРАЗОВАНИЕТО НА ХХI ВЕК –
ПОТРЕБНОСТИ, ПРОБЛЕМИ И ИНОВАЦИИ“.
Докладва: проф. д.п.н. Стойко Иванов.
Секция „Математика“ към СУБ проведе на 30 януари 2019 г. в Заседателната зала на Дома на
учения – БАН, бул. „Шипченски проход“ № 50, заседание, на което беше представена новата монография „Nonlinear Waves: A Geometric Approach“, издадена от реномираното международно издателство
„World Scientific“ (2018), с автори акад. Петър Попиванов и проф. д.м.н. Анжела Славова. Книгата
беше представена от акад. Александър Петров.
С ДВУДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЛОСОФИ И ЕТИЦИ ОТБЕЛЯЗАХА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА
Гл. ас. д-р Севделина Николова,
секция „Философски науки“ към СУБ
С двудневна конференция в София учените от секция „Философски науки“ към Съюза на учените в България и от Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) към БАН отбелязаха 70
години от основаването на първия философски институт в рамките на Академията.
Форумът се състоя на Международния ден на философията – 15 ноември 2018 г., и продължи още
един ден. В зала „Проф. Марин Дринов“ в сградата на Централното управление на БАН и в Института за български език към БАН бяха изнесени близо 60 доклада на учени от ИИОЗ – БАН, СУ „Св.
Климент Охридски“, НБУ, УНСС, ТУ – София, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ и др.
В рамките на събитието беше организира и 14-ата научна конференция по етика „Етиката в България – традиции и хоризонти“.
Във философската конференция участваха член-кор. Ангел Стефанов от ИИОЗ с темата си „Тезата на Хамлет или за научната познаваемост на света“, а доц. д-р Иван Колев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ представи доклади си „Защо Аристотел е основателят на философската
антропология“. Директорът на ИИОЗ – БАН проф. Веселин Петров говори по темата „Методологическата роля на философията за бъдещото развитие на теория на обучението“, а проф. Стефан Пенов от
ИИОЗ – „Философията като метафизика, логика и методология“.
Основен фокус на дискусиите бяха проблемите и перспективите пред философията в България в
съвременната ситуация.
В Четиринадесетата конференция по етика „Етиката в България – традиции и хоризонти“, посветена на 50 години от основаването на първото звено по етика в Българска академия на науките, пред-
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ставените доклади засегнаха норми, традиции и предизвикателства в полето на етическите изследвания.
Сред участниците бяха чл.-кор. Васил Проданов от УНСС с темата „Трансформациите на българската етика в условията на Хегеловата ирония на историята“ и проф. Иван Кацарски от ИИОЗ – БАН с
доклада „Морал и власт: исторически и съвременни аспекти“. Темата на проф. Нина Димитрова беше
за „Етиката и „спорът на факултетите“ от първата половина на ХХ век“, а на проф. Димитър Цацов –
„Българските философи като критици на фашизма“. Доц. д-р Емилия Маринова от ИИОЗ – БАН представи темата „За това как българската марксистка етика допуска обективното изследване на морала в
своя дом“.
Организатори на форума бяха учени от ИИОЗ – БАН и от секция „Философски науки“ към СУБ,
чиито председател доц. д-р Доротея Ангелова оглавяваше Организационния комитет на форума.
Проф. д.г.н. инж. Димчо
Йосифов
Равносметката –
80 години...и след това.
Изд. АВ Дизайн Груп, С.,
2018, 261 с.

Книгата е естествено продължение на обобщението „Равносметката“ (2011), посветена на 80-годишния юбилей на автора. В сравнение с първото издание
на книгата за жизнения и творчески път на проф. Д.
Йосифов, което съдържаше основни биографични данни и описание на жизнения творчески път на нашия
именит колега, второто издание има повече документално представяне на постиженията на един от най-видните български геофизици от нашето съвремие.
Книгата ни удивлява как едно момче, „пръкнало“
се в живописна махала в Кюстендилския край на България, израства до нивото на учен от високо международно ниво. Димчо Йосифов завършва Кюстендилската
мъжка гимназия (1949), след което учи в Националната
минна академия на Украйна, дипломирайки се с титлата
минен инженер-геофизик по специалността „Геофизични методи на проучване на полезни изкопаеми“ (1954).
Солидното образование позволява на Д. Йосифов да се включи с летящ старт в полето на изследователската геофизика в България. Започва работа през
есента на 1954 г., когато е включен в екипа геофизици,
реализирали регионалния сеизмичен профил от Ямбол
до Чирпан с оглед търсенето на лигнитни въглища.
По-нататък Д. Йосифов работи в най-важните и
актуални направления на проучвателната геофизика,
свързани със строежа на земната кора, търсенето и проучването на различни полезни изкопаеми. Това изпълва
творческия живот на Д. Йосифов и до днес, издигайки
го до равнището на учен с международна известност.
Ако първото издание на „Равносметката“ акцентира повече на личностното и професионалното
израстване на Димчо Йосифов, то новата книга представя по-подробно конкретни нови научни резултати и
документи за приносите му в основните направления
на проучвателната геофизика. При това новите резултати са фокусирани в основното и най-значимо за него

направление „Дълбочинен строеж на литосферата и
ендогенното рудообразуване“, в което се открояват
неговите изследвания както на земната кора, така и на
части на горната мантия. В почти всички основни изследователски проекти Д. Йосифов работи в тясно сътрудничество както със свои колеги геофизици, така и
с най-изявените наши геолози. В резултат нашата наука
и геолого-проучвателна практика получават нови данни
и оригинални интерпретации за дълбочинния строеж
и металогенията на територията на най-големите находища на цветни метали в страната – Панагюрския
и Централнородопския руден район. Освен това при
тези изследвания се получени и много нови сведения
за амплитудата на разломното разместване на основните квазихоризонтални граници в литосферата и особено на раздела „Мохо“. Изясняват се също основните
особености в строежа на литосферата, които обуславят
нейния слоесто-блоков строеж, както и наличието на
основни дълбочинни тектонски възли. Тези данни, заедно с известните скоростни, топлинни и плътностни
модели на горната мантия и земната кора имат пряко отношение към изясняване на геодинамичните условия за
възникване и образуване на мантийни рудни находища
и закономерностите в тяхното пространствено-времево
разпределение.
В дългогодишната си изследователска работа
Димчо Йосифов се отличава със забележително сътрудничество с колеги – геофизици и геолози. Винаги
диалогичен, той има дарбата да организира дискусии
по сложни научни проблеми, в които излага убедително
възгледите си, но и изслушва чуждите мнения и доводи. С тънък усет към колективните изследвания, той е
харизматичен водещ изследовател, който умее да привлича съавтори, в сътрудничество с които достига до
забележителни резултати.
В новата книга проф. Д. Йосифов дава в резюме
основните си научни постижения от последните години, придружени с оценки от други учени. Приложил
е опис на свои рецензии на трудове на други учени,
списък на наградите, които е получавал, както и равносметка за активната си научно-организационна дейност
в разнообразни сфери, и особено в дейността на НТС
по минно дело, геология и металургия. Книгата е илюстрирана с множество цветни снимки.
Новата книга на проф. д.г.н. Димчо Йосифов е
ярко явление в българската научна документалистика,
което заслужава внимание на всеки читател, интересуващ се от постиженията на българските учени.
		 Акад. Тодор Николов, акад. Иван Загорчев,
		 секция „Науки за Земята“ към СУБ
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КНИГОПИС
Радослав Мишев
Епизоди от историята на
европейското и българското разузнаване 1878 –
1918.  Балкански и общоевропейски проекции.

ките на направлението за популяризиране на историческите знания.
				
Николай Поппетров,
				
секция „История“ към СУБ

Сборник
10-ти  Юбилеен Семинар
по екология – 2017, с международно участие

Велико Търново, Издателство „ИВИС“, 2018,
335 с., с ил.
Книгата е посветена на много важна, но слабо
разработена в научната литература проблематика –
тази за разузнавателната дейност на българската държава и на Великите сили на Балканите в края на ХIХ и
началото на ХХ в. Авторът много удачно е избрал съпоставката между развитието на българското разузнаване в периода между възстановяването на българската
държавност и края на Първата световна война и действията на руските и австро-унгарските разузнавателни
служби в страната и региона.
Изходна позиция на изследването е разбирането,
че разузнаването е съществена част от съвременната
военна и политическа история и че неговото изследване позволява да се откроят значими аспекти от историята на отделните държави и техните взаимоотношения
с други страни.
Изложението логично започва с една обстойна
картина на европейския шпионаж през последните три
десетилетия на ХIХ в. с примери от организацията и
практиката на разузнаването на Германия, Австро-Унгария, Русия, Великобритания и Франция. Специално
място е отделено и на шпионските афери като специфична илюстрация на духа на времето.
Отделено също така е и подобаващо внимание
на дейността на руската и на австро-унгарските разузнавателни служби в България. Две глави от книгата са
посветени на създаването, на началната дейност и на
утвърждаването на българското разузнаване, както и на
военнотехническото разузнаване на страната.
Последната глава в книгата представя българското разузнаване във войните за национално обединение 1912 – 1918 г. Тук намират място малко известни
и напълно непознати факти от историята на войните.
Акцентирано е например върху ролята на ВМРО в плановете на Австро-Унгария за въвличане на България в
световната война, както и на задкулисната история на
атентата в градското казино в София през 1915 г. Изложението позволява да се направят редица изводи за
„голямата политика“ на Великите сили на Балканите.
В приложение са включени откъси и цели документи, илюстриращи развитието на българските
разузнавателни служби, както и отделни моменти от
дейността на чуждите разузнавателни централи на територията на България. Добре подбрани илюстрации –
фотографии и факсимилета от документи, онагледяват
изложението.
Книгата има значителна познавателна стойност.
Тя е по същество научно изследване, поднесено по
един увлекателен начин, което я прави достъпна за широка читателска аудитория. Тя е пример как сериозна
изследователска работа може да бъде съчетана в рам-
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Изд. „ФАРАГО“, София,
2018, 187 с.

През месец април 2018 г. излезе от печат 10-тият
Юбилеен Сборник на „Семинар по екология – 2017“,
с международно участие. В Сборника са публикувани
представените на научния форум доклади под формата
на пълен текст и кратки съобщения.
Семинарът се организира ежегодно от секция
„Биология“ към СУБ и Института по биоразнообразие
и екосистемни изследвания – Българска академия на
науките. Проведеният на 27 – 28 април 2017 г. 10-ти
Юбилеен семинар беше осъществен с любезната финансова подкрепа на фирмите БУЛГАП ЕООД и Л.К.Б
– България ЕООД.
Поместените в Сборника текстове са рецензирани и редактирани. Част от представените пленарни доклади са публикувани в списание „Наука“, издание на
СУБ (Брой 4 и 5/2017, том XXVІІ; http://spisanie-nauka.
bg/). На 187 страници са отпечатани 22 доклада, от
които 2 пленарни и 6 кратки съобщения. Текстовете са
систематизирани в 6 тематични направления – „Биологично разнообразие и консервационна биология“, „Биотични и абиотични въздействия върху живата природа
и механизми на адаптация“, „Екосистемни изследвания
и услуги и екологично земеделие“, „Ландшафтна екология“, „Екология и образование“, „Други кореспондиращи направления“.
Редактори на Сборника са проф. д-р Стефка Чанкова (ИБЕИ – БАН); гл. ас. д-р Петя Първанова (ИБЕИ
– БАН); гл. ас. д-р Калина Данова (ИОХЦФ – БАН). В
Сборника са изказани благодарности към рецензентите
за проявените коректност и професионализъм. Корицата е изработена от инж. Иван Янчев (ИБЕИ – БАН),
включваща негова авторска снимка. Сборникът се разпространява безплатно сред платилите такса правоучастие и редица библиотеки – ИБЕИ, СУ „Св. Климент
Охридски“ – ГГФ и БФ, НБУ, ЦУ на СУБ, Национална
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Централна селскостопанска библиотека.
Публикуването на Сборника е ползотворно както
за студенти, докторанти и млади учени, така и за утвърдени специалисти в областта на екологията. Страниците му съдържат актуални научни проблеми, интересни
резултати и информативни текстове. 			
			
Проф. д-р Стефка Чанкова,		
			
гл. ас. д-р Петя Първанова,
			
гл. ас. д-р Калина Данова,
			
секция „Биология“ към СУБ
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Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.
Фондацията осъществява пет програми:
Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на школи, летни университети и др.

Научни изследвания
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие

Информация, издания, изяви и международно сътручничество
Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се
организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и
разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането
на изяви за наука и техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари,
кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава
международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им
контакти със сродни организации в други страни.

Насърчаване на стопански инициативи
Чрез програма „Насърчаване на стопански иницитиви“ се насочва и координира
дейността на фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научнотехнически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и
търговски дружества на млади хора, както и на отделни младежи на възраст до 35 години.

Развитие
Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности на
програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации
и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на фондацията.

За делови контакти: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1
					
Тел: 9815181; тел/факс: 9815483
					
E-mail: office@evrika.org

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса
„Св. Константин и Елена“ през 1966 г.
от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,
а именно
Международният дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
е мястото, което търсите. Комплексът
може да приеме прояви с до 300
участници или няколко по-малки
симултантни срещи.
Петте зали разполагат с пълно
стандартно оборудване:
→ озвучителна
система
→ възможности за
запис и прожекции
→ уредба за
симултантен
превод и др.
Хотелът има
95 стаи, а
ресторантът –
400 места.
Инфраструктурата
на Конгресния
център
„Фр. ЖолиоКюри“ позволява
гъвкавост и
пригодимост към
всяка проява.

Адресът е:
Международен дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“
9006 Варна

The first Congress Centre in
Bulgaria, built in „St. St. Constantine
and Elena“ 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 participicians, or several smaller
simultaneous meetings
Full standart 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.
The address is:
International House of Scientists
„Frederic Joliot-Curie“,
„St. St. Constantine and Elena“
9006 Varna, Bulgaria

Тел.: +0359 (52) 361 161
Tel.: +0359 (52) 361 161
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 385 100
+0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg
www.ihsvarna.com
www.ihsvarna.com
За контакти в София:
		 Тел.: +0359 (02) 444 36 44
		 Email: office@usb-bg.org

Contact in Sofia:
		 Tel.: +0359 (02) 444 36 44
		 Email: office@usb-bg.org

