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Позиция на учения

ЗОВ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ
В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Светът преживява тревожни събития с опасни дългосрочни последици, които няма да отминат и нашето
Отечество. Същевременно в държавата се наблюдават разпри, а авторитетът на институциите не е на
необходимото ниво. Всичко това води до нарастване
на напрежението и ожесточението в обществото. Насилието се простира от дома през училищния двор до
улицата, а новините все повече приличат на криминална хроника. Република България е обявена за найбедната и корумпирана държава в Европейския съюз. Загубили вяра да направят живота си в Родината
по-добър, младите хора продължават масово до купуват еднопосочни билети към уредените държави,
което предвещава мрачно бъдеще на нацията още през
текущия ХХІ век.
Когато четем безжалостните числа на статистика, то сякаш се примиряваме с тяхното горчиво предсказание. От близо 9 000 000 през 1989 г., ние днес
наброяваме малко над 7 000 000 в пределите на Отечеството! Причините са ясни: ниска раждаемост, висока смъртност и постоянна емиграция. Семейните
ценности се наричат „отживелица”, макар че точно
семейната задруга ни спасява в най-страшните времена. Близо 2 000 000 предимно млади сънародници
трайно са напуснали Република България. Затъвайки
в острастеното дребнотемие на деня, ние все някога
ще се озовем неизбежно пред пропастта на демографската катастрофа.
Началото на „Великото преселение” на мигранти
от Близкия изток и Северна Африка завари Европейския съюз неподготвен и безпомощен. Намирайки се
на неговата външна граница, България е застрашена
от нахлуване и промяна на етническия и верския състав на населението. Орязването на въоръжените сили е достигнал критичен предел, когато погрешно разчитаме други да ни пазят. През Балканската война
Третото българско царство мобилизира 600 000 действаща армия при 4,5 милиона народ и побеждава
Османската империя.
Българското село винаги е спасявало българите.
Днес е тъжно да гледаш буренясалите поля и развалините на селскостопанските постройки. Ние, българите, които сме научили половината Европа на градинарство, сега ни тъпчат с некачествени зеленчуци и
плодове от съседни и далечни страни. Имитациите
„ментета“ на храни са вредни, но хората са принудени
да ги употребяват само поради по-ниските цени.
Вместо да произвежда продукти с висока принадена стойност, България днес изнася суровини и работна ръка. Не достигат и професионалните кадри,
които могат да работят пълноценно в полузакритата
индустрия. Образованието произвежда т.нар. „интелигентно безработни“, които не са полезни нито на
себе си, нито на държавата. Отделяните средства за

наука не позволяват поддържането дори на средно европейско равнище. Духовната криза обхваща обществото с по-трудно преодолими последици от тези на
икономическата, защото културата изисква непрекъснато натрупване на постижения. Социалните помощи
се превръщат в поминък за хора неграмотни и неуки.
Здравните реформи следват една подир друга, но
здравният статус на застаряващата българска нация
се влошава. Броят на неосигурените гони този на осигурените и заплашва да срине системата. Насажданата догма „Държавата е лош стопанин“ води до злонамерени опити да се приватизират и болниците, като
здравните услуги се предоставят според паричните
знаци. Необходимо е да се напомни, че в Царство България има и държавни, общински и ведомствени болнични заведения.
Преди 100 години в Народното събрание се разгарят люти спорове по намесата на България в Първата световна война и след остри прения се стига до
съгласието, че в съдбовните за Отечеството времена трябва да бъдат свити партийните знамена и всички
да се наредят под националния трицвет. Нека бъдем
достойни потомци и да обединим сили за:
а) спасяване на чезнещата нация;
б) съживяване на разореното село;
в) възстановяване на индустрията;
г) укрепване на въоръжените сили и опазване
на границите;
д) развитие на здравеопазването;
е) по-качествено и съобразено с потребностите образование;
ж) издигане ролята на науката и технологиите;
з) съхраняване на духовните ценности чрез
културен възход;
и) нормално правосъдие за всеки гражданин.
Нашите предшественици са ни оставили един завет – да пазим и браним Отечеството. Никога в съвременната история Родината не е била изправена пред
толкова големи предизвикателства и опасности. На
нас ни трябва единение и толерантност, да загърбим
различията и пристрастията, защото нацията е силна,
когато е единна. Нека да имаме една обща върховна
цел – добруването на народа, преодоляването на бедността и осигуряването на доброто бъдеще на младото поколение.
Както нашите предци са жертвали дори живота
си, за да живеем днес на тази благословена земя, така и ние трябва да положим поне възможните усилия,
за да продължи вековната история на българите и
след края на ХХІ век на тази географска ширина. Ние
не избираме Майка и Отечество и ето защо не ни
питайте защо обичаме най-много тях!
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ И НИЕ В НЕЯ!
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НОБЕЛОВАТА ПРЕМИЯ ПО ИКОНОМИКА
ЗА 2015 Г.: ЗА АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ
НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО, БЕДНОСТТА И
СОЦИАЛНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Проф. д.ик.н. Росица Чобанова,
Лауреат на наградата на Шведската държавна
банка в областта на икономическите науки в памет
на Алфред Нобел, известна също като Нобелова награда по икономика, за 2015 г. стана англо-американският специалист в микроикономиката Ангус Дийтън (Angus Deaton) за анализ на проблемите на
потреблението, бедността и социалното благосъстояние. Ангус Дийтън е роден през 1945 г. в
Единбург (Шотландия). Образование и докторска
степен получава в Кеймбридж, където е работил в
Катедрата по приложна икономика, заедно с Нобеловия лауреат от 1984 г. Ричард Стоун (Richard
Stone). От 1983 г. досега работи в университета в
Принстън като професор по икономика и международни отношения, Ню Джърси, САЩ. Работил за
Световната банка, той има важна роля за по-добро
обясняване на данните за развиващите се страни, за
разбиране и оценка на световната бедност.
Ангус Дийтън посвещава изследванията си на
едни от най-важните проблеми в съвременното развитие на обществото – намаляването на бедността
и насърчаването на хуманното отношение. За разработването на икономическа политика, която да решава тези проблеми, според Дийтън, на първо място е необходимо да се разбере индивидуалния потребителски избор. Във връзка с това той фокусира
изследванията си в търсене на отговор на следните
три основни въпроса:
Как потребителите разпределят разходите си за различните стоки? Значението на
отговора на този въпрос е не само за обяснение и прогнозиране на действителните

Институт за икономически
изследвания при БАН,
председател на секция
„Икономически науки“ при СУБ
модели на потребление, но също така и за
оценяване на политически реформи като
въздействие на промените в данъците върху потреблението и как тези промени влияят върху благосъстоянието на различните социални групи.
Каква част от доходите на обществото се
изразходват и колко се спестяват? За да
се обясни образуването на капитала и
стойностите на характеристиките на бизнес цикъла, е необходимо да се разбере
взаимодействието между доходите и потреблението в течение на времето.
Как да измерим и анализираме благосъстоянието и бедността? Дийтън идентифицира важни проблеми при сравняване на
степента на бедност по време и място. За
решаването им той умело използва анализ
на данни за бита (Фигура 1).

Фигура 1. Линията на бедността. Illustration: ©
Johan Jarnestad /The Royal Swedish Academy of
Sciences (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
economic-sciences/laureates/2015/)
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Ангус Дийтън получава Нобеловата награда за
три постижения, резултат на отговора на горните
въпроси: за система за оценка на търсенето на различни стоки, които той (заедно с Джон Мюлбауер/
John Myullbauerom) разработва в началото на 1980
г.; за многобройните изследвания върху връзката
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между потреблението и доходите, както и за работата му в периода 1990–2000 г., посветена на измерването на жизнения стандарт и бедността в развиващите се страни (чрез изследвания на домакинствата).
Първото постижение на Дийтън е разработването заедно с Мюлбауер от Харвард на „почти идеалната система на търсенето“ [1, р. 312-326 ]. Тя е
основана на икономическата теория на потребителското поведение, като се оценяват разходите на потребителя в зависимост от цените на стоките, влизащи в потребителската кошница. Този модел се използва при изследване на потреблението и при анализа на конкуренцията между фирми на еднороден
пазар – например за косвена оценка на силата на пазара в зависимост от това как реагират продажбите
на ценовата политика на всяка от компаниите в даден отрасъл и как отделните семейства разпределят разходите си за различните продукти за определен период от време.
Подходът на Ангус Дийтън за решаване на поставения проблем е нов за икономическата теория.
Той налага да се преосмислят основните модели,
описващи зависимостта на потреблението (и спестяванията) от равнището на доход, разработени от
други нобелови лауреати – Милтън Фридман през
1976 г. и Франко Модиляни – 1985 г. Хипотезата за
постоянния доход в стандартната теория е, че хората с рационално поведение във времето следва да
изравняват потреблението с приходите си, както и
с изплащане на дълговете си. Например, ако един
студент очаква след дипломирането си доходите му
значително да се увеличат, за него би било рационално сега да вземе кредит и увеличи потребление-

то си – например да си купи днес къща или кола,
като изплати дълговете след това, когато получи
очаквания доход. Дийтън се ангажира да тества дали е вярна една от основните последици от тази теория – че колебанията на потреблението трябва да
бъдат по-големи от колебанията в приходите. Той
убедително показа, че това твърдение не е подкрепено емпирично [2, 3]. Този извод е известен като
„парадокс на Дийтън“, но той е парадокс само от
гледна точка на неокласиците.
Важният извод е, че стандартната теория тук не
работи. По всяка вероятност хората не са толкова
рационални, колкото тази теория прави опит да ги
представи. Тя може да е справедлива, но не за всички, а само за някои хора. Тогава емпиричните проверки трябва да се правят на качествено ново равнище – като се работи с индивидуални микроданни,
а не с агрегирани данни за спестявания и потребление. Освен това, определена роля може да играят и
ограниченията в движението на капитала: даже в найбогатите страни хората не винаги могат да вземат
кредит за покупка на мечтания джип или спортна
кола, а какво остава за развиващите се страни. Тези
въпроси предполагат търсене на микроосновите на
икономическото поведение, които се изследват и тестват на равнище индивидуални данни, за осъзнаването на чиято важност значително допринася Дийтън.
На трето място, Дийтън получава премията за
неговото многостранно изследване на поведението
на потребителите, доходите и богатството в развиващите се страни. Тези изследвания се отнасят до
въпроси като храненето и здравето, влиянието на икономическия растеж върху неравенството и оценка

Фигура 2. Фокусът на изследване на Дийтън: Глобалното развитие през призмата на благосъстоянието на
„малкия човек“. Illustration: © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences (http://
www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2015/)
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на равнището на бедността. Той доказва, че последните не се намаляват при икономически растеж [4,
р. 5-34]. Неравенството между половете Дийтън оценява, като прилага интересен подход за обяснение
на промените в типа на потребление в зависимост
от това, дали в семейството е родено момче или
момиче [5, р. 1-15].
Последната книга на професор Ангус Дийтън е
публикувана през 2013 г.: „The Great Escape: Health,
Wealth and the Origins of Inequality“ [ 6]. Тази работа
се характеризира с оптимизъм. В нея той отбелязва, че никога в историята на човечеството не е имало такъв мощен напредък в здравеопазването и растежа на доходите, както през последните 200 години. Тези процеси обаче не намаляват, а по-често разширяват пропастта между развитите и развиващите
се страни. Последните, според Дийтън, има всички
шансове да се измъкнат от порочния кръг на болестта и бедността. Обаче за тази цел не трябва да се
предоставя финансова помощ за бедните страни, а
да се премахват митническите бариери, да се разрешава влизане на трудови мигранти и да се създават лекарства за тропически болести, продажбата
на които не носи особени печалби на фармацевтичните компании.
Заключение
Със своите изследвания Дийтън задълбочава познанието за различните аспекти на потреблението, като акцентира върху връзките между решенията за
индивидуално потребление и резултатите за икономиката като цяло. Неговите изследвания в областта на теорията и емпиричните изследвания на поведението на потребителите трансформират съвременната микро-, макро- и икономика на развитието.
Теорията на потребителското поведение, разбира се,
не е създадена от Дийтън, но той допринася за подоброто му разбиране, като поставя въпросите: До

каква степен са валидни основните подходи на неокласическата икономика към анализа на човешкото
поведение? Достатъчно ли е тестването на теориите за потреблението и спестяването чрез анализ на
обобщени данни или е необходимо да се отиде подълбоко и да се вземе предвид хетерогенността на
индивидуалното поведение? И какви данни са необходими за истинската проверка на тези теории?
Отговорът на тези въпроси Дийтън намира чрез
прилагане на нов подход – базиране на изследванията главно върху проучването на микроданни, описващи поведението на индивида, на „малкия“ човек и
неговото благосъстояние. Резултатите от изследванията му дават научно обосновани отговори на важни проблеми на развитието, а именно каква икономическа политика да се формира за намаляване на
бедността и насърчаване на хуманното отношение
в обществото.
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ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА,
ЕЛИТИ И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
(КРОСКУЛТУРАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ)
Проф. д.п.н. Сава Джонев,
Членството на България в Европейския съюз означава сближаване – сближаване на пазарите, икономиките, доходите, стандартите на живот, културите и т.н. Очевидно има още много време и предстоящ дълъг път, преди това да се случи. Но си заслужава от време на време да се тества достигнатото
равнище и диагнозира съществуващата дистанция.
Първостепенно място в процеса на сближаване
се пада на политическите системи на държавите от
съюза. Целта на настоящата разработка е да се направи сравнение между политическите култури и политическите елити на България и някои други държави – преди всичко от Европейския съюз.
В контекста на тази цел са дефинирани следните
задачи:
• Да се разработи теоретична платформа за
две важни в политическата психология понятия: политическа култура и политически елит.
• Да се разработят емпирични методи за изследването им.
• Да се проведе сравнително изследване на
състоянието на тези категории в България
и страни от Европейския съюз.
• Да се разкрият категориите на мислене на
тези понятия в различните общности –
България и някои страни от Европейския
съюз
ИЗВАДКА:
Данните по изследването са събрани между студенти – политолози, обучаващи се по програмата
„Еразмус“ в България и в страните от Европейския
съюз.
Изследването е проведено на два етапа – в началото и в края на 2015 г. В него участват 201 изследвани лица от 29 държави от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Близкия изток.
За целите на настоящото изследване са анализирани данните за четири държави: България, Германия, Испания, Франция.
ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО:
Две ключови стратегически категории стоят в
основата на настоящото изследване: политическа
култура и политически елит.
Политическата култура:
Според една обща дефиниция на културата на

Даниел Томов,
Яница Петкова,
Йоана Игнова,
Василена Цветкова,
Ели-Даяна Панчева –
студенти от IV курс,
специалност „Политология“
към Философски факултет
на СУ „Св. Кл. Охридски“
М. Шериф, тя представлява „композиция от голям
брой модели, намиращи се на дадено еволюционно
ниво на развитост, взаимно съгласувани и свързани
функционално, практикувани масово в дадено общество“ [3].
Политическата култура като атитюд:
Понятието политическа култура е въведено в
социалните науки от американския политолог Г.
Алмънд [7, с. с. 455] през 1956 г. в книгата му със С.
Верба „Гражданска култура“ – със значението на
„тип човешка ориентация, отразяваща спецификата
на една или друга политическа система“. В друго
произведение на двамата автори – „Политическа култура и политическо развитие“ – политическата култура на обществото се определя като „политическата система, интернализирана в знанията, чувствата и оценките на неговите членове“ [1]. Това определение дава добра възможност политическата култура да бъде изследване като атитюд – нагласа към
политическата действителност:
1. Когнитивен компонент – политическа осведоменост.
2. Оценъчно отношение към политическата действителност.
3. Емоционално отношение към политическата
действителност.
Степен на активно включване
в политическия живот;
Конфликтност и скандалност
4. Поведение: или популизъм в политическия
живот;
Ефективна политическа
активност.
Основните обекти, към които са насочени нагла-
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сите на субекта на политическата култура, са многобройно. Между тях изпъкват:
– политическата система, политическият режим на управление, текущите политически процеси;
– по-важните актьори на политическата сцена – политически институции, партии, политически елит, лидери, маси;
– наличието на господстваща култура, субкултури, контра-култури;
– равнище на демокрация или авторитаризъм, плурализъм или идеологически монополизъм;
– характер на нормативния контрол, политическите ценности, господстващи идеологии;
– степени на свобода, политическа активност, динамика или инертност на политическия живот.

6. Гражданско общество.
7. Плурализъм.
8. Политически морал.
9. Откритост и прозрачност.
10. Ефективна политическа активност.
11. Оценъчно отношение към политическата действителност.
12. Емоционално отношение към политическата
действителност.
13. Символи и ритуали.
На тази база е разработен въпросник със 88 въпроса, обединени в 13 скали.
В тази част задачите пред изследването са: да
се направи сравнение между политическите култури на четирите държави, обект на изследването –
България, Германия, Испания, Франция; да се идентифицират категориите на мислене, в които се възприема политическата култура в четирите политически общности на Европейския съюз.

Политическата култура като структура
В крайна сметка, работната дефиниция на политическата култура, използвана в настоящото изследване [8, с. 560], представлява едно разширение на
дефиницията на М. Шериф. Тя гласи, че „политическата култура представлява съвкупност от модели на
поведение, норми, ценности, идеологии, символи и ритуали, намиращи се на различно равнище на развитост, които масово се следват в политическия живот на дадено общество“.
На практика свеждането на голямата категория
„политическа култура“ до емпирично наблюдавани
индикатори премина през поредица от понятия от втори порядък, обединени в четири категории:
1. Нормативна обезпеченост и контрол.
2. Ценности.
демократизъм;
гражданско общество;
3. Мироглед и идеологии: плурализъм;
политически морал;
откритост и прозрачност.
4. Символи и ритуали.
За целите на настоящото изследване в резултат
на горния анали са дефинирани тринадесет скали с
презумпцията, че съществува теоретичен идеал, доближаването или отдалечаването спрямо който е оценка за равнището на политическа култура на дадено
общество:
1. Степен на активно включване в политическия
живот.
2. Когнитивен компонент – политическа осведоменост.
3. Нормативна обезпеченост и контрол.
4. Безконфликтност и скандалност или популизъм в политическия живот.
5. Демократизъм.

Политически елит
Характерът, профилът и поведението на политическите елити са важен компонент на политическата култура, поради което в настоящия анализ на този въпрос е обърнато специално внимание. Изследването на политическия елит е част от цялостното
проучване на политическата култура.
По отношение дефиницията на политически елити в политологическата литература се отстояват няколко становища:
Според В. Парето [5, 6] – един от основателите
на теорията за елитите и популяризацията на това
понятие, всяка група в обществото произвежда свой
елит, съставен от индивиди, които притежават найголеми способности по отношение на практикувания
в тази група аспект на човешка дейност. Това са хората с „най-висок индекс в сферата на своята
дейност“. Съществува политически, културен, научен, икономически и други елити. Между тях политическият е измежду най-важните. Съществен аспект на изследването на елитите са техните взаимоотношения.
В схващането на Р. Михелс [4] елитът е управляващата класа. Според него, дори когато демокрацията победи, винаги по необходимост от масите
възниква едно организирано малцинство, елит, който
обсебва управлението. Това Михелес нарича „железен закон на олигархията“. Това са хората, които
са се „изтикали“ напред и са заели високи командни
позиции в обществените институции и държавната
власт.
Дж. Хигли [2] изразява убеждението, че елитът
е неформален слой от обществото, притежаващ
авторитет и влияние да въздейства на управляващата класа, без да има достъп до официалните лостове на властта. В този контекст той може да функционира и като контраелит, когато действа като опозиция. Социалният профил на елита
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включва висок обществен престиж и позиция, богатство, интелектуално превъзходство и висок морал и
отговорност към другите.
Важен аспект на изследването на елитите е тяхната циркулация: когато един консервативен, западащ елит, под натиска на масите отстъпва мястото
си на друг, по-прогресивен, чиято съдба е постепенно на свой ред да се износи, за да отстъпи мястото
си на следващия и т.н., и т. н. Тук тясно свързан с
темата е въпросът за обновяването на политическите елити, за тяхната откритост и оздравяване, което може да преодолее временната им дисфункционалност по пътя на еволюцията и да предотврати катаклизмите.
В контекста на казаното по-горе, в настоящото
изследване ще се потърси отговор на следните въпроси:
Каква е представата за социалната функция на
елита в общественото съзнание?
Каква е представата за произхода и структурата
на елита?
Каква е степента на откритост на елита за обновяване?
Какъв е имиджът на елита в общественото съзнание като елемент на политическата култура?
Кои са категориите, в които се мислят елитите в
различните общности на Европейския съюз?
За отговора на последния въпрос в изследването
са разработени 12 скали за оценка на политическия
елит.
1. Доверие към елитите в обществото.
2. Взаимоотношения вътре в елита.
3. Чувства към елита.
4. Как елитът реагира на обществените интереси.
5. Хомогенност/хетерогенност на елита.
6. Културно ниво/образованост на елита.
7. Равнище на морално разсъждение.
8. Връзки с икономически среди и групировки.
9. Проводник на интереси на чужди държави.
10. Връзки с престъпността и мафията.
11. Професионализъм, политическа компетентност.
12. Корумпираност.
Изследователски методи
На базата на теоретичния анализ и изведените
скали за оценка на политическата култура и политическия елит са разработени два въпросника:
Въпросникът за политическата култура съдържа 88 въпроса, обединени в 13 скали, проверени за
степен на консистентност с коефициент б на Кронбах (от 0,615 до 0,859).
Въпросникът за политическите елити съдържа 20
въпроса: един за представата за социалната функция
на елита, един за произхода и структурата им, един
за откритостта на елита за обновяване и 17 по съответните скали за имиджа му.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ
Изследване на политическата култура
Първият резултат от изследването касае политическата култура в България в сравнение със съвкупната й оценка в трите западноевропейски държави (Фигура 1). Разликата е очевидна – всички показатели по 13-те скали са по-ниски у нас в сравнение
с тези в западноевропейските държави (със статистическа валидност под 1% риск за грешка).
Този анализ потвърждава една широко обсъждана истина за ниското равнище на политическата култура, морала, политическата активност, идеологическата платформа, обществените нагласи у нас в сравнение със западноевропейската традиция.

Фигура 1. Сравнение на политическите култури:
България – 3 страни от Европейския съюз

Скучната картина на тотално превъзходство на
европейските държави предизвика задълбочаване на
анализа и разкриване структурното различие в политическата култура не само между България и блока
страни от Европейския съюз, но и отделно с всяка
от тях.
Съотношението между политическата култура на
българина и гражданите на отделните западноевропейски държави в общи линии се запазва – тотално
превъзходство на западноевропейската политическа култура. Правят впечатление и някои особености:
На първо място, монолитността на немската политическата култура. Освен това тя доминира както над българската, така и над испанската и френската. Не случайно Германия е привлекателен център и крайна цел на всяка бежанска вълна.
Испанската политическа култура е доста по-неравномерна по различните показатели. Нащърбеният й профил я отличава от всички останали страни в
изследването и изразява вътрешна нееднородност и
противоречивост. По степен на демократичност тя
превъзхожда всички останали, но по показателите
си „безконфликтност“ и „позитивна оценка“ показва
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Фигура 2. Политическата култура. Сравнение: България, Германия, Испания, Франция

Фигура 3. Политическата култура – сравнение по категории: България, Германия, Испания, Франция

резултати, по-ниско дори от тези за България.
Като цяло френската политическа култура превъзхожда българската по всички показатели, проявява компактност, подобна на германската, но £ отстъпва като цяло.
Резултатите от изследването на политическата
култура в четирите страни дават възможност за още
по-нагледна илюстрация на различията – и то найвече по отношение на България. На Фигура 3 е
представено сравнението по категории. Тотално
превъзходство на страните от Западна Европа. Но
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надеждата все пак да се открият някакви предимства
и на България в крайна сметка се увенчават с успех. Българската политическа култура показва превъзходство над испанската по отношение на три показателя (макар и статистически с риск за грешка,
по-висок от допустимия). Това са категориите: „безконфликтност“, „позитивна оценка“ и „позитивни емоции“.
Освен като качество, настоящата работа си поставя за цел да разкрие и „структурата на категориите на мислене, в които се възприема политическата
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Таблица 1. Категории на мислене на политическата култура (Факторен анализ)

култура в четирите политически общности на Европейския съюз“. Става дума за задстоящи категории
на мисленето, често пъти неосъзнавани, но определящи отношението на индивида по множество от избраните индикатори. Тази цел е постигната с помощта на факторен анализ, който обединява отделните
скали на въпросника в сходящи клъстери, указвайки
на обща категория на мисленето (Таблица 1).
Прави впечатление малкият брой фактори, извлечени от факторния анализ, което говори за доста консолидирана система на мислене в сферата на политическата култура. За българите факторите са три,
за немците – два, за испанците – 1, за французите –
3. Още повече, че във всички системи на мислене
„демократичният политически ред“ присъства задължително, независимо от степента, в която той е
налице. Това е общокултурна политическа ценност,
в която мислят всички изследвани общества. Наподобява отношението към парите – всички ги ценят,
макар че едни ги имат, а други ги нямат…
За България се появяват още два фактора: „активно гражданско общество“ и „позитивен политически климат“. Гражданското общество, защото у
нас то прохожда и вече завоюва първи успехи със
сваляне на правителства; и позитивен политически
климат, защото е част от политическите въжделения на цялото общество.
За Германия факторите са два: „демократичен
политически ред“ – защото там демокрацията е на
високо равнище; и „позитивна нагласа към политическата реалност“ – естествено последствие от високата политическа култура, която цари в тази държава.
За Испания факторът е само един – „демокра-

тичният политически ред“. Без да
търсим по-дълбоки причини за този
факт, можем само да посочим, че
равнището на демократизъм в
Испания има най-висок показател в
сравнение с всички останали държави и в сравнение с всички показатели по всички индикатори (Фигура 3).
Общият теоретичен извод, който може да се направи от този анализ, е, че хората мислят света в категории, които или са източник на задоволство, или са важни, но неудовлетворени. В този контекст може да
се направи и друг важен прагматичен извод, че изведените категории
на мислене указват на актуални задачи за разрешаване пред обществото. За България това безспорно
са и трите фактора: „демократичният политически ред“, „активното
гражданско общество“, „позитивният политически климат“.

Изследване на политическите елити
При първото проучване на елитите в началото на
2015 г. посредством t-тест за независими извадки
бяха сравнени средните величини на сумарните резултати по интегрираната скала за „доброкачественост“ на елитите в България, Молдова, Македония
и Турция, състояща се от 15 айтъма (б на Кронбах –
0,827). С риск за грешка, по-малък от 5%, качеството на елитите като цяло в България е по-ниско от
това в Молдова, на равнището на Македония и повисоко от Турция (Фигура 4).
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По две от единичните скали обаче показателите
за България са по-ниски от тези за Турция: степента, в която „политическата класа е омразна в очите
на хората“, и „зависимостта в решенията си от икономическите среди“ (риск за грешка по-малък от
5%).
Във второто проучване платформата на изследването беше разширена значително както по посока
на включените държави, така и по посока на поставените изследователски въпроси.
На първо място, беше потърсен отговор на въпроса: „Каква е представата за социалната функция на елита в общественото съзнание?“ – управленска във властта, референтна и неформална,
или и двете.

Фигура 6.
Произход
на елита

Фигура 5.
Представата
за социалната
функция на
елита

Очевидно теоретичната хипотеза, че политическият елит е прослойка извън властта, не намира сериозна подкрепа – за българските респонденти –
никаква, а за западноевропейските ни партньори в
Европейския съюз – 11,8%. Доминиращо е виждането, че елитът представлява спойка на хора във властта и такива извън нея.
За структурата на тази спойка дава представа
следващият изследователски въпрос – за състава
на елита (Фигура 6).
Няма различие по степента на участие на „управляващите във властта“, „бизнес средата – богатите“ и „потомствения елит – наследствената аристокрация“ – проверено с t-test за независими извадки. Статистически значимо обаче, с риска за греш-

12

ка по-малък от 5%, българската извадка превъзхожда тази от Европейския съюз по отношение участието на „нелегитимните властови структури (мафията)“. Същевременно участието на „интелигенцията“
в политическия елит е силно занижено в сравнение с
участието £ в западноевропейските страни от съюза (рискът за грешка по-малък от 5%).
За западноевропейските страни от Европейския
съюз се появяват и единични отговори от рода: „църквата“, „чужденци“, „целият народ“. Но те са пренебрежимо малко в сравнение с основните категории, приведени на Фигура 6.
Важна характеристика на политическия елит е
неговата откритост за обновяване, или по-конкретно
принципът на възпроизводство на елита.

Фигура 7. Степен на проницаемост на политическия елит за „имиграция“
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От едната страна на тази скала стои твърдението, че елитът е „отворена общност, в която се влиза
с качест-ва и конкуренция по пътя на съревнованието“. На другия край на скалата стои твърдението,
че той е „затворената гилдия, недопускаща външни
пришълци“. Скалата е 7 степенна [1–7], биполярна с
неутрална средна точка. Полученият резултат определя българския политически елит като „затворена гилдия в малка степен“; за западноевропейските
страни този резултат е „отворена общност в голяма
степен“. Различието е статистически значимо, проверено с t-test за независими извадки, с риск за грешка
по-малък от 1%.
Следващата стъпка във второто изследване е
свързана със сравнителна оценка на „доброкачествеността“ на политическия елит в България и в западноевропейските страни от
Европейския съюз. Посредством
t-тест за независими извадки са
сравнени стойностите на двете общности по интегрирана скала за
качеството на елитите, съдържаща
17 айтъма (б на
Кронбах – 0,915)
(Фигура 8).

Фигура 8.
Средни
показатели
за качество
на елита

Резултатът показва висока степен на статистически значимо различие в качеството на политическия елит между българската популация и тази от западноевропейските страни в Европейския съюз.
Оценката за качеството на елита в Европейския съюз е два пъти по-висока от тази за България.
Къде са най-големите различия? (Фигура 9)
По всички негативни показатели политическият
елит в България показва по-високи (по-лоши) показатели, отколкото са тези за западноевропейските ни
партньори от Европейския съюз: „икономически ценз
за влизане в елита“, „корупция“, „обслужване на бизнеса“, „проводник на чужди интереси“, „свързан с
престъпността“, „вътрешна враждебност и конфликтност“, „злоупотреба с властта“, „манипулация на обществото“.
По всички позитивни показатели политическият
елит в България отстъпва на Западноевропейския:
„образованост и грамотност“, „висок морал“, „разумен диалог вътре в елита“, „защита на обществените интереси“, „доверие в елита“, „широка представителнист“, „позитивни чувства към елита“.
Рискът за грешка на горните твърдения е по-малък от 1%.
За извеждане категориите, в които се мисли елитът в общественото съзнание в България, отново е
използван факторен анализ. Резултатът е 6-факторен модел на мислене, включващ следните категории:
– незлоупотребяващ;
– високо интелектуално и морално равнище;
– ефективни взаимоотношения вътре в средите на елита;
– благоприятна обществена представителност;
– независима защита на интересите на обществото;
– внушаване на доверие.
За съжаление, по всички от тези категории Бъл-

Фигура 9. Средни показатели за
качество на елита в България
и в страните от Европейския съюз
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гария изостава от своите партньори в Европейския
съюз (Фигура 9). За нея те могат да бъдат единствено актуални задачи за разрешаване, стоящи пред
обществото.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Основното заключение, което може да бъде направено в резултат на настоящото изследване, е че
„политическата реалност в България силно
изостава от тази в западноевропейските държави от Европейския съюз“.
По отношение на политическата култура България се представя по-ниско по всички показатели, което е обезсърчаващо. Но от друга страна,
българинът мисли своята политическа реалност като европеец – в категориите на демократичния политически ред. Това дава надежда
за натиск отдолу, който рано или късно да доведе до
изравняване не само на мисленето, но и на политическите реалности в двете общности. Може да се
твърди, че актуалните задачи пред нашето общество, разкрити от изследването на политическата култура, са по посока на демократизма, активното гражданско общество и позитивния политически климат.
Субектът, който има мисията да се заеме с тези
задачи и да осъществи сближаването на политическите култури, обаче е твърде безпомощен и недоразвит в сравнение със своя еквивалент в Европейския съюз. Политическият елит в България се
оценява като много по-свързан с престъпността
и много по-малко с интелигенцията. За страните
от Европейския съюз това съотношение е обратното и, както може да се предположи, то променя коренно характера на елита. За неговото прочистване
пречи и поддържаната степен на закритост за
обновяване в сравнение с високата степен на откритост в страните от Европейския съюз.
Настоящото изследване показва, че българският политически елит се нуждае от нова идентичност,

нов профил, чиито параметри са ясно очертани: елит,
незлоупотребяващ с властта, с висока ерудиция, интелект и морал, с ефективни взаимодействия вътре между отделните фракции, с широка обществена представителност, защитаващ интересите на обществото, внушаващ доверие.
Ще припознае ли някоя партийна върхушка себе
си в този профил?
Ще припознаят ли избирателите някои от политическите елити в този профил?
Трудна задача, имайки предвид реалната вътрешна и международна ситуация, характеризираща се
със силни центробежни сили, и имайки предвид човешкият материал, от който се произвежда и възпроизвежда политическият елит у нас. Както се вижда, има широко пространство за работа както за политическия маркетинг, така и за израстване на политическата върхушка, а и за размисъл пред избирателите.
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POLITICAL CULTURE, ELITES AND EUROPEAN UNION
(CROSS-CULTURAL STUDY)
Sava Djonev, Daniel Tomov, Yanica Petkova, Yoana Ignova, Vasilena Cvetkova, Eli-Dayana Pancheva
Abstract
The politics is one of the most dynamic spheres in the social life, and this is why it attracts the attention since
Aristotle’s times until our days. The presented research is devoted to two important its aspects: the political
culture and the political elites. The purpose of this paper is to develop the categories in which are thought these
two notions in social conscious, to trace the contours of their real state in the society and these states to be
compared – chiefly between Bulgaria and western countries from European union.
For this purpose, at the base of theoretical analysis are developed and tested two questioners – about the
political culture and about the political elite. Their statistical characteristics are checked up and their suitability is
evaluated, after which are used successfully for gathering empirical material. The further treatment and analysis
of the gathered data give answers to all set above research purposes.
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АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С
МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНАТА УКРАСА НА
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ В
БЪЛГАРИЯ*
1. Увод
Един почти непознат аспект на немско-българските културни взаимоотношения през 30-те и началото на 40-те години на ХХ в. е сътрудничеството между български художници и немски институти и фирми, които развиват дейността си в областта на монументално-декоративните изкуства, в
частност мозайката и витража, между които са
Пул& Вагнер в Берлин и Майерше Хофкунстанщалт
в Мюнхен. Най-мащабните проекти за стъклописна и мозаечна декоративна украса, предназначени
за представителни обществени сгради в София, се
реализират именно в диапазона от началото на 30те до началото на 40-те години на миналия век. По
тази причина, в статията са анализирани архивни
материали от този период, проучени по време на
работата на авторката в берлинския архив на световноизвестния институт за стъклопис, носещ наименованието „Обединени цехове за мозайка и стъклопис Пул & Вагнер Готфрид Хайнерсдорф“, съхраняван днес в Берлинската галерия. Изследването е предимно с архивоведчески характер, което
може да послужи като основа за предприемането
на бъдещи проучвания, отнасящи се до немско-българските културни взаимоотношения през 30-те и
40-те години на ХХ в. От друга страна, статията
предлага и художествен анализ на проектите, запазени в Берлинския архив – дело на българските художници Иван Пенков (1897–1957) [1] и Дечко Узунов (1899–1986) [2], които авторката лично е видяла и фотографирала.
Берлинската галерия е музей за модерно изкуство, фотография и архитектура, основан през 1965
г. [3]. Освен ценната колекция от произведения на
изкуството, създадени след 1870 г. (архитектура,
живопис, графика, фотография), музеят пази в своите депа документи, свързани с живота и творчеството на редица известни художници, а също така и
един много интересен и ценен архив, преживял като по чудо двете световни войни и запазен до днес
в своята цялост – архивът на развилата дейността
си на световно ниво фирма „Обединени цехове за
мозайка и стъклопис Пул & Вагнер Готфрид Хайнерсдорф“. По този начин Берлинската галерия съх-

Д-р Розалия Гигова
ранява и опазва наследството на най-голямата и
известна фирма за стъклопис, работила на територията на Германия през последното столетие.
Докато проучвах историята на тази световноизвестна берлинска фирма за стъклопис и мозайка,
попаднах в процеса на работата си както на забележителни проекти за витраж – дело на именити
художници, така и на документи (предимно епистоларна кореспонденция, технически и организационни отчети), подготвителни скици, фотографии и проекти в мащаб 1:1, реализирани от българските художници Иван Пенков и Дечко Узунов. Днес те се
намират в архива на Берлинската галерия. Тези документи и проекти са доказателство за цялостната
и сложна художествено-творческа, техническа и организационна работа, която съпътства изграждането на такива голямоформатни и мащабни декоративни композиции като витражите и мозайката, които украсяват Съдебната палата в София и витражите, украсяващи вътрешното пространство на Съдебната палата в Русе.
2. Архивът на „Обединените цехове за
мозайка и стъклопис Пул & Вагнер
Готфрид Хайнерсдорф“ в Берлин
Споменатият архив, чието оригинално наименование е Archiv der Vereinigten Werkstätten für
Mosaik und Glasmalerei Puhl&Wagner, Gottfried
Heinersdorff [4], се състои от документи, писма,
фотографии и проекти за мозайка и стъклопис, създадени от 1898 до 1969 г. Той обхваща около 4000
скици и фотографии и голямо количество документи, свързани с художници и архитекти, работили на
територията на Германия от 1900 до 1960 г., чиито
имена се асоциират днес с водещите художествени течения от първата половина на ХХ в.: Карл
Шмит-Ротлуф, Сезар Клайн, Ото Дикс, Хайнрих
Кампендонк, Ян Торн-Прикер, Валтер Гропиус, Отто
Фройндлих [5]. Става дума за една изключително
интересна и богата колекция, която е обработвана
в продължение на години и избрани образци от коя-

*

Текстът на статията е резултат от научна работа в архива на Берлинската галерия, както и в библиотеката на Хумболт
университета в Берлин, благодарение на стипендия, отпусната от немската фондация DAAD и осъществена под научното
ръководство на проф. Адам Лабуда. Благодарение на тази постдокторска специализация в Департамента по история на
изкуството на Хумболт университет в Берлин, имах възможност да проуча архива на световноизвестната берлинска
фирма за стъклопис и мозайка. Тук също така бих искала да благодаря за съдействието на специалистите от Берлинската
галерия, най-вече на Райнер Аполинарски.
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то са подредени в една обширна изложба в залите
на Мартин-Гропиус-Бау в Берлин през 1989 г. Найценната част от архива представляват оригиналните скици, както и подготвителните картони за витражите и мозайките в мащаб 1:1. Някои от тях принадлежат на художниците Иван Пенков и Дечко Узунов. Благодарение на любезното съдействие на специалистите, които се грижат за съхранението на този архив, се запознах с обширната епистоларна кореспонденция между Август и Ханс Вагнер – собственици на берлинските цехове за мозайка и стъклопис през 30-те и 40-те години на ХХ в., и художниците Иван Пенков и Дечко Узунов, а също така
имах възможност да заснема голям брой проекти,
изработени в мащаб 1:1 и запазени в архива.

Фотос 1. Реклама на „Пул & Вагнер“в списание
„Берлински архитектурен свят“ („Berliner
Architekturwelt“,4. Jg., Heft 4, Juli 1901)

Фотос 2. Сграда на ателиета и работилницата на
Пул&Вагнер, Берлин-Нойкьолн

Съгласно запазената в архива документация, в
цеховете на този световноизвестен институт за
стъклопис и мозайка са изработени мозайките,
предназначени за украсата на такива известни сгради като Златната зала на Градския съвет в Стокхолм (1923), Мемориалната църква на Кайзер Вилхелм в Берлин (1906), немската църква в Рим (църквата е основана през XIV в. и обновена през XX
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в.) и немската църква в Йерусалим (1898), на Дома на немското изкуство в Мюнхен (1933–1937), а
също така и декорацията на един от най-големите
универсални магазини в Токио и хотели в Ню Йорк
(последните проекти са реализирани от офиса на
фирмата в САЩ, наименуван „Мозаечна компания
Равена“, който съществува от 1923 до 1988 г.). В
стъклописните и мозаечните ателиета на фирмата
през първото десетилетие на ХХ в. е изработена
украсата на изключително известни берлински хотели и локали от началото на ХХ в. – хотел „Адлон“
(1906), „Какаду“ бар (1927), който е бил едно от
най-посещаваните заведения за забавление в Берлин по време на Ваймарската република (1919–
1933.), хотел „Екселсиор“ (1908), разточително пищно украсеното „Кафе Пикадили“ (1911).
Според запазените в архива документи, институтът „Пул & Вагнер“ е основан в Берлин през 1889
г. Като дворцов доставчик на Вилхелм II (последният германски кайзер и крал на Прусия, управлявал Германската империя от 1888 до 1918 г., след
чиято абдикация Германия е обявена за република) той получава обширни държавни поръчки и се
развива само за няколко години като водеща компания в изпълнението на стъклени мозайки. През
1904 г. компанията се премества в нова сграда, проектирана от Франц Швехтен в Берлин-Трептоу, а
през 1914 г.институтът „Пул &Вагнер“ се слива с
института за стъклопис на Готфрид Хайнерсдорф
[6], който сътрудничи с художници експресионисти,
отваряйки до тогава обвързаните с историцизма мозаечни работилници и към съвременното изкуство.
Към края на 1906 г. Хайнерсдорф започва да си сътрудничи с немския експресионист и график Макс
Пехщайн (същата година той се присъединява към
обединението на художниците експресионисти Die
Brücke). Според запазената в архива кореспонденция Хайнерсдорф поддържа връзка и с белгийския
архитект и дизайнер Анри Ван де Велде във Ваймар (един от съоснователите на Баухаус) и дори
му отправя покана да предприеме пътуване до
стъклописните ателиета в Берлин. Запазената в архива телеграма потвърждава, че Ван де Велде приема предложението. През 1923 г. Хайнерсдорф, от
своя страна, гостува на Валтер Гропиус и се запознава с основаното от него художествено училище
Баухаус. В архива са запазени също така голям брой
проекти и скици на известната нидерландска художничка Якобаван Хемскерк. Нейните проекти за витражи, които се намират днес в Берлинската галерия, са показани в Берлин през 1919 г., когато Х.
Валден работи върху изложба на „Щурм“. Не е малък броят и на произведенията на немския художник експресионист Сезар Клайн, запазени в архива:
проект за стъклен таван на кино в Берлин (1913),
проекти за огледалния кабинет в дома „Волфганг
Гурлит“ в Берлин (1919).
През 20-те години на ХХ в. стъклописният и мо-
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заечен институт преживява изключителен възход.
Допълнителен подем донасят поетите от цеховете
след 1933 г. държавни поръчки, реализирани от
страна на нацисткия режим, но Хайнерсдорф трябва да напусне фирмата през 1934 г. поради своето
еврейско потекло. През петдесетте години компанията осигурява доходите си, изпълнявайки договори за реконструкция на стъклописи и мозайки –
поръчки предимно от частния сектор. Построяването на стената и изолацията на Западен Берлин
довеждат до увеличаване нерентабилността на производството на цеховете, както и до последвало закриване на предприятието през 1969 г.

Фотос 3. Мозайки от Кайзерския фонтан (днес Немския фонтан) в Истанбул,подарък от кайзер Вилхелм II на султан Абдул Хамид II. Изпълнение: Пул
& Вагнер

Фотос 4. Централният вход на сградата на Памучната борса в Бремен. Мозайки: Пул &Вагнер, 1906

3. Документи, свързани с монументалнодекоративната украса на представителни
обществени сгради в България,
съхранявани в архива „Обединените
цехове за мозайка и стъклопис Пул &
Вагнер Готфрид Хайнерсдорф“
От 30-те и началото на 40-те години на ХХ в.
датират витражите и мозайките, които немската
фирма изработва за редица частни и новопостроени репрезентативни държавни сгради в София. Те
принадлежат на двама известни български художници – Иван Пенков и Дечко Узунов. Без съмнение,
това не е техният първи досег с немската култура
и изкуство – приятели още от Казанлък, те се обучават в Художествената академия в София, а покъсно заедно заминават за Мюнхен. Иван Пенков
учи в Мюнхенската художествена академия при

проф. Хенгелер и проф. Маерсхофер, а Дечко Узунов учи в същото учебно заведение при проф. Ханс
фон Маар. В архива се пазят писма, както и скици,
фотографии и проекти, които художникът Иван Пенков рисува – стъклописни и мозаечни проекти, предназначени за украсата на Министерството на правосъдието и Съдебната палата в София и в Русе,
както и мозайката „Св. Иван Рилски“ за вилата на
Поборников в София, а също така скици и проекти
на художника Дечко Узунов – проекти за стъклопис и мозайка, предназначени за софийските вили
на Поборников и на д-р Кръстю Кръстев. Въпреки
че по това време (края на 30-те години на века)
фирмата не е в зенита на своето развитие, нейното
име се ползва все още с престиж в Германия и Европа и е гаранция за качество и прецизност на изпълнението. От друга страна, през 30-те и началото на
40-те години на ХХ в. голямото обществено строителство поставя на преден план нуждата от представителна монументална украса, която обаче технически не може да бъде реализирана в България.
В архива на берлинската фирма за стъклопис се
пазят писма, чрез които от българска страна се осъществява връзка с института „Пул&Вагнер“ – инж.
Борис Стоилов става представител на немските цехове в София, като от неговото първо писмо е видно, че той решава да осъществи връзка с тях след
едно свое посещение в Стокхолм, където е възхитен от прецизното изпълнение, реализирано от
Пул&Вагнер на мозайките в Златната зала на Градския съвет, който се намира в шведската столица.
Инж. Б. Стоилов също е немски възпитаник – дипломира се в Техническия университет в Мюнхен.
След неговото първо писмо до Берлин следва дълга кореспонденция относно всяка една от поръчките през 30-те и 40-те години на ХХ в., която понякога продължава с години. От страна на немската
фирма – по това време тя вече се назовава „Август
Вагнер – Обединени цехове за мозайка и стъклопис Берлин – Трептоу“ (след като съдружникът Готфрид Хайнерсдорф през 1936 г. е отстранен от фирмата, обявен за „полуевреин“ по време на нацисткия режим), кореспондент е Ханс Вагнер, който е
син на собственика на цеховете – Август Вагнер.
По-голямата част от кореспонденцията, която
е изцяло на немски език, е осъществена от инж.
Борис Стоилов, но също така писма изпраща и Иван
Пенков – и двамата немски възпитаници, поддържащи приятелство и професионален контакт още от
средата на 20-те години на ХХ в., когато учат в
Мюнхен. Те си служат с езика достатъчно добре,
за да обсъдят на немски както художествената и
техническата, така и финансовата страна на поръчките. Писмата свидетелстват за прецизността и дори педантичността на техническото и художественото изпълнение – обсъждат се тоналните хармонии, орнаментите, шрифта на надписите, композицията. От друга страна, посредством тази корес-
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Фотос 8. Иван Пенков, витраж за фоайето на ІІІ ет.
на Съдебната палата в София, 1940 (детайл).
Изпълнение: Пул&Вагнер

Фотос 6. Иван Пенков, витраж за Съдебната палата в Русе (детайл), 1940. Изпълнение: Пул&Вагнер. Фотография Розалия Гигова

ва (за мозайката, оферта на Вагнер) до 9480 лева
(за мозайката, оферта на Цетлер), като при все това
на Вагнер е предложено да намали цената.
Безспорно най-интересните материали, запазени в архива, са проектите в мащаб 1:1 – за Съдебната палата в София и Русе и за Министерството
на правосъдието. Някои от тях представляват леко
колорирани рисунки, за които от запазения и публикуван Дневник на художника Иван Пенков [7] разбираме, че са създадени чрез акварелна техника.
До нас е достигнал и картон – проект за стъклопис
за Съдебната палата (частен архив в България),
който е оцветен с акварел, туш и молив. Друга част
от картоните, запазени в берлинския архив, са изцяло графично и линеарно изведени.

Фотос 7. Проект в мащаб 1:1 на Иван Пенков за
витражите във фоайето на ІІІ етаж на Съдебната
палата в София, 1940. Архив Пул&Вагнер. Фотография Розалия Гигова

Фотос 9. Иван Пенков, витражи в зала № 15 на Съдебната палата в София, 1940. Изпълнение:
Пул&Вагнер

понденция детайлно се организира транспортът, пакетирането, застраховката и монтажът на мозайките, който се е извършва на място – в София, като
до България е пътувал работник, изпратен от немската фирма. Цената на поръчката също става тема на кореспонденцията: така например цялостната стойност на мозайката за вилата на Поборников
в София възлиза на 4920 германски марки, а за Съдебната палата в София се обсъжда цена, варираща
от 4500 лева (оферта на Вагнер) до 4070 лева (оферта на стъклописната фирма на Цетлер) и от 9500 ле-

5. Художествен анализ на реализираните
стъклописи и мозайки, дело на
българските художници Иван Пенков и
Дечко Узунов, запазени в Берлинската
галерия
В края на 30-те и началото на 40-те години на
миналия век в цеховете на фирмата са изработени
цветните стъкла и мозаечните кубчета за декоративните композиции, които украсяват редица обществени сгради според проектите на художниците Иван Пенков и Дечко Узунов: Съдебните палати
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Фотос 12. Иван Пенков, витражи във фоайето на
ІІІ ет. на Съдебната палата в София, 1940. Изпълнение: Пул&Вагнер

Фотос 10. Проект в мащаб 1:1 на Иван Пенков за
Съдебната палата в София, 1940. Архив Пул&Вагнер. Фотография Розалия Гигова

Фотос 11. Проект в мащаб 1:1 на Иван Пенков за
Съдебната палата в София, 1940. Архив Пул&Вагнер. Фотография Розалия Гигова

в София и Русе, Министерството на правосъдието,
композицията „Св. Иван Рилски“, предназначена за
частната къща на индустриалеца А. Поборников в

София (проекти – Иван Пенков), мозайка за къщата на А. Поборников и мозайка и стъклопис за къщата на д-р Кръстю Кръстев в София (проекти –
Дечко Узунов). От дневника на Иван Пенков е видно, че художникът работи паралелно върху тези поръчки в продължение на няколко години – проектира витража „Темида“ и композиции с религиозно съдържание за Съдебната палата в Русе, мозайка „Темида“ и стъклописи за Голямата заседателна зала
и прозорците в Съдебната палата в София. Още
един витраж, изобразяващ древногръцката богиня
Темида с превръзка на очите и държаща в едната
си ръка везни, Пенков проектира за Министерството на правосъдието. Голяма част от тези декоративни композиции удовлетворяват нуждата от представителна монументална украса през 30-те и началото на 40-те години, провокирана от голямото
обществено строителство [8].
Относно техническото изпълнение, а и в стилистично отношение, немската фирма получава от България споменатите многобройни писма, изпълнени
с точни инструкции и примери. До нас са достигнали папки с кореспонденция, пазена в архива
„Пул&Вагнер“. Така например в едно писмо до Берлин, което коментира изображението на „Темида“,
инж. Борис Стоилов съветва немските изпълнители да се придържат към стиловите особености на
ландшафтите, така както са изобразени в книгата
„The Fine Arts of Bulgaria“ (Lоndon, 1907) на Андрей
Протич. В друго свое писмо, след проведена консултация с Иван Пенков относно стилистиката на
изображенията, той коментира контурите на човешките фигури, контурите на архитектурата, изявява
желание ръцете и лицето на „Правосъдието“ да бъдат изобразени „по-примитивни“, а също така и в
съответствие със стиловите особености на средновековната българска иконопис. От друга страна,
докато проектира витражите за Съдебните палати
в София и Русе, Иван Пенков търси вдъхновение в
миниатюрите на Четвероевангелието на Цар Иван
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Александър (Лондонското евангелие, 1355–1356),
както по отношение на стилистиката, така и в иконографско отношение. Позата, жестовете, стиловите
характеристики на одеждите, линеарно изведения
силует на „Темида“, са до голяма степен повлияни
от изображенията на Христос от Лондонското евангелие и от иконописта (икони на Христос, изобразен на трон, и икони на Богородица на трон). Художникът проектира и четири големи стъклописни
прозореца, намиращи се в Съдебните палати в София и Русе (те са почти идентични в двете Съдебни палати), както следва: Грехът: Каин убива Авел,
Съдът, Наказанието, Разкаянието и Изкуплението.
В Берлинския архив са запазени голям брой проекти в мащаб 1:1 именно за тези стъклописни прозорци. Те са изцяло графично изведени посредством
техниките на акварела, туша и моливната рисунка.
Освен тях, в споменатия архив се съхраняват, също така, и някои цветни работи на Иван Пенков (например стилизираното изображение на лъв – проект
за витраж във фоайето на ІІІ ет. на Съдебната палата в София).
Иван Пенков и Дечко Узунов изпълняват и поръчки за няколко частни вили. Документи и снимки
се пазят отново в архива на Берлинската галерия.
Асен Поборников, който притежава една от най-големите софийски спедиторски къщи, носеща названието „Express“, през 1940 г. наема Иван Пенков
да изработи проект за стенна мраморна мозайка:
Св. Иван Рилски, който е светец закрилник на неговия дом – фигурална композиция, състояща се от
образа на светеца на преден план и Рилския манастир на заден. Тази мозайка, чиито стилови и иконографски характеристики напомнят онези, познати ни от иконописта, е запазена и до днес. Около
две години по късно, през 1942–1943 г., А. Поборников се връща към идеята за украса на своя дом
с декоративни мозайки, чието изпълнение този път
възлага на Дечко Узунов, а техническата изработка отново на Август Вагнер. За градинския павилион на неговата къща художникът проектира идилична пасторална сцена (мозайка) – пастир, покачил на раменете си агне, обкръжен от две женски
фигури, облечени в национални одежди, държащи в
ръцете си стомни. В архива на Берлинската галерия са запазени снимки на двете, споменати по-горе мозаечни композиции, заснети по време на работния процес – номерираните картонени сегменти със залепените върху тях мозаечни кубчета.
През същата 1942 г. д-р Кръстев решава да украси
дома си със стилизирана мозаечна композиция,
изобразяваща женска фигура – коленичила млада
жена, носеща в ръце фруктиера с плодове, задният
план на композицията представлява пейзаж, вижда
се кораб и българска национална къща, а предният
план е зает от море и няколко изображения на риби. Запазени са снимки от работния процес, които
се намират в анализирания архив. Разработеният в
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двете мозайки на Дечко Узунов мотив: жената, видяна в нейните различни аспекти (майчинство, пазителкана националните традиции), е мотив, освободен от фабулно-сюжетното начало, изведен до
степен на определена пластическа формула, който
се среща в цялото творчество на художника [9, с.
167-170]. Дечко Узунов проектира и един стъклопис, предназначен за украсата на дома на д-р Кръстев, който изобразява мома и войн, изпълнен с линеарно-декоративна стилизация, чийто тематичен
диапазон се намира между фантазийното и приказното. Изпълнителят на витража е берлинската фирма на Август Вагнер, а в нейния архив се пазят
някои документални снимки.
4. Заключение
Като ценни документални свидетелства, свързани с развоя на българските монументално-декоративни изкуства през 30-те и началото на 40-те
години на ХХ в., анализираните архивни материали
свидетелстват за това, че немско-българските
връзки в областта на изобразителните изкуства като цяло през тези десетилетия са активни. Контактите, осъществени през разглеждания период, са
продължение и следствие на културните отношения между България и Германия през 20-те години
на миналия век, когато редица български художници получават художественото си образование в Германия, между които са Иван Пенков и Дечко Узунов. Не само през 20-те години, но и в продължение на следващото десетилетие редица български
художници учат в немски художествени академии,
а през този период някои от тях се установяват завинаги в Германия. 30-те и 40-те години на миналия век са времето, когато културните връзки между двете страни се задълбочават и намират изява
както в областта на изящните изкуства, така и в
монументално-декоративните изкуства, архитектурата, градоустройството и организацията на български изложби в Германия.
Всички архивни материали, свързани с българското изкуство, свидетелстващи за развоя на монументално-декоративните изкуства през 30-те и началото на 40-те години на ХХ в., са запазени забележително добре. Това е постигнато най-вече благодарение на усърдието на музейните специалисти
от Берлинската галерия. Архивните единици, които
имах възможност да прегледам, са изключително
многобройни, тъй като това са не само проекти, но
и снимки, както и много обширна епистоларна кореспонденция. Ситуирани на фона на целия архив,
съдържащ документи и проекти, реализирани по цял
свят, свързаните с България представляват само
една малка част. Художествените достойнства на
запазените картони и скици са безспорни. Несъмнено е и тяхното значение за българското изкуствознание. Ето защо съм убедена, че архивните материали, които се намират в Берлинската галерия,
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днес представляват добра основа за едни бъдещи
детайлни проучвания на немско-българските културни отношения през разглежданите десетилетия,
и в частност, на немско-българските връзки в областта на монументално-декоративните изкуства.
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ARCHIVAL MATERIALS RELATED TO THE MONUMENTAL DECORATION OF
REPRESENTATIVE PUBLIC BUILDINGS IN BULGARIA
Rozaliya Guigova
Abstract
This article investigates an almost unknown aspect of German-Bulgarian cultural relations in the 1930s and
the early 1940s: the artistic cooperation between famous Bulgarian artists and German stained glass institutes
that develop their activities in the field of monumental decorative arts, particularly mosaics and stained glass
(among them are the institutes Puhl& Wagner in Berlin and Mayer’sche Hofkunstanstalt in Munich). Almost all
large-scaleprojects for stained glass and mosaics, which are destined to adore numerous representative public
buildings in Sofia, are realized in the workshops of the mentioned German companies. This text analyzes multiple
archival materials and is mainly based on my work in Berlin where nowadays is situated the archive of one world
famous institute for stained glass entitled „United Workshops for Mosaics and Stained Glass Puhl& Wagner
Gottfried Haynersdorf” (today in Berlinische Galerie). The purpose of this article is to inform about the current
state and location of the archive. Furthermore, the article offers an art historical analysis of the projects preserved in the mentioned Berlin archive and created by the Bulgarian artists Ivan Penkov (1897–1957) and
DechkoUzunov (1899–1986).
СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ” КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН

ПОКАНА

„СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2016“
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
(21– 22 април 2016 г., ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" №. 2, София)
ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И КОНСЕРВАЦИОННА БИОЛОГИЯ
БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА И МЕХАНИЗМИ НА АДАПТАЦИЯ
ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УСЛУГИ И ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГИЯ
ЕКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
ДРУГИ КОРЕСПОНДИРАЩИ НАПРАВЛЕНИЯ

Официалната покана на Организационния комитет, регистрационен талон за участие и подробна информация за
семинара можете да намерите на: http://www.iber.bas.bg.
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Материалите в рубриката са от Кръгла маса на тема:

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

АСПЕКТИ НА КРИТИКАТА В НАУКАТА
Ще се опитам да осветля четири обособени аспекта, в които може да се обсъжда днес критиката
в научната сфера.
Първият от тях е критиката в процеса на самото
правене на наука. Това е, ако мога така да се изразя,
„дейностният аспект“ на научната критика, който
съпътства самото функциониране и развитие на науката. Вторият аспект е свързан с ефективността на
така нареченото blind peer review, т. е. „сляпо“ рецензиране, осъществявано при оценката на статиите, насочвани към международни реферирани и индексирани списания, в чийто кръг попадат и списанията с имтакт фактор. Третият – това е както
„сляпото“, така и откритото рецензиране у нас
в България. Четвъртият аспект е разглеждането на
критиката като специфичен писмовен жанр. Ще
разгледам накратко тези четири аспекта на научната критика по реда на тяхното открояване.
С изключение на първия аспект, който е от основно методологично значение за развитието на самата наука като специфична творческа теоретическа и практическа дейност, останалите три аспекта
ще коментирам от гледна точка на философските изследвания, в които съм и участник, и наблюдател.
Тезата ми, която се отнася към третия и четвъртия аспект на критиката в сферата на научните
изследвания у нас, е, че се налага постепенното
утвърждаване на консенсусно възприет културен климат на изява и възприемане на научната
критика. Това е така, защото едва ли би могло да
се очаква задоволително състояние на научната критика при законово регламентираната рецензентска
дейност, свързана с придобиването на научни степени и академични длъжности, ако критиката като жанр
в научната периодика е деформирана, както и обратно.
Първият, или както го нарекох дейностният аспект на критиката, е според някои философи на науката conditio sine qua non в процеса на функциониране и развитие на самата наука. Не е необходимо човек да е запознат с философията на Карл Попър например, за да се съгласи заедно с него, че „критиката
е сърцето на научното начинание“1. Тази алегория е
монограм на известния методологичен модел на растежа на научното познание в рамките на критическия реализъм. Този философски модел представя ди1

Чл.-кор. Ангел С. Стефанов,
Институт за изследване
на обществата и знанието при БАН
намиката на научното познание като процес на предлагане на нови оригинални хипотези за строежа и
свойствата на предмета на научното изследване, последвано от тяхната критика както чрез целенасочени експерименти, така и чрез рационален анализ.
Вторият аспект визира ефективността на сляпото рецензиране, осъществявано при оценката на статиите, постъпващи в международните реферирани и
индексирани списания, в това число в списанията с
импакт фактор. Това рецензиране изглежда среща
напоследък известни затруднения. Като техен отговор се (само)конституира съвсем наскоро така нареченият SciRev Team, поставил си за цел да следи
и да оценява рецензирането в научните списания чрез
свой специален уебсайт. Там можем да прочетем,
че основната му цел е да направи процеса на сляпо
рецензиране по-ефективен, както и че:
„Процесът на сляпо рецензиране е твърде бавен.
Този процес е най-слабото звено във веригата на производство на научни знания. Ценно ново знание лежи недокоснато по бюрата на рецензентите в издателските офиси за продължителни периоди от време“ [2].
Поради тази причина SciRev Team се е заел както със задачата да събира данни за процеса на сляпо рецензиране от всички реферирани и индексирани
списания, за които има информация от публикувани
и непубликувани автори, така и да набира нови рецензенти, доказали се като автори в своята научна
област, с цел подобряване и съкращаване на процеса на сляпо рецензиране.
Навлизането в третия аспект предполага оценка
на състоянието както на сляпото, така и на откритото рецензиране у нас. Похвално е, че редакциите на
повечето философски списания у нас са прибегнали
до сляпото рецензиране с оглед повишаване качеството на публикуваните материали. Има обаче един
специфичен проблем с подаваните статии на български език; и той е, че кръгът на пишещите философи, макар и с достатъчно голям диаметър за страната, има достатъчно малък периметър, за да позволи в голяма степен разпознаваемост на авторите

Тази оценка на ролята на критиката, която К. Попър й отрежда, принадлежи на Имре Лакатош [1].
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от страна на рецензентите. Ако статиите се предлагат на чужд език, използван от международната научна общност (като например на английски, немски,
френски, испански, или руски), то редколегиите биха
имали далеч по-добра възможност да потърсят специалисти за сляпо рецензиране извън страната. Публикациите на чужд език обаче в наличните български списания са малък процент от всичките постъпили материали, като броят им зависи от редакционната политика на всяко отделно списание.
Този трети аспект визира обаче и откритото рецензиране у нас, което е от изключителна важност
при академичното израстване на учените чрез придобиването на научни степени и академични длъжности. Преобладаващата част от откритото рецензиране е регламентирано чрез Закона за развитието
на академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ), като изготвянето на реценции и становища се вменява на членовете на Научните журита
(НЖ). Критичното си отношение към ЗРАСРБ съм
обосновал на друго място и тук нямам намерение
да обсъждам неизкоренимите слабости на този закон, прилаган при нашенските традиции за академично израстване [3]. Трябва обаче ясно да се каже, че
недъзите на този закон неминуемо се отразяват при
осъществяването на научната критика, която трябва да става чрез рецензиите и становищата на членовете на НЖ. Тук нямам предвид дежурните бележки, които се съдържат в рецензиите на очевидно
слаби в теоретично отношение и/или компилирани материали, и които минават за критика, но които имитират или заместват възможната съдържателна критика на оценяваните трудове.
Защо обаче често в рецензиите и становищата
отсъства тъкмо уместната критика на оценяваните
трудове? Защо например за една компилирана работа не се подчертава, че тя е наниз от преразкази на
чужди постижения и не предлага оригинални авторски постановки? Причината за това се крие в начина
на предлагане и утвърждаване на състава на НЖ.
Твърде често този състав покрива идейни съмишленици и приятелски настроени към оценявания автор колеги. Специалистите с потенциал за обективен поглед и критична оценка на трудовете на кандидатите за научни степени и за академични длъжности или не се предлагат за членове на НЖ, или те
самите се отказват от такова членство, за да се разминат с бъдещи неприятности, предизвиквани от извъннаучни мотиви, но имащи негативни междуличностни резонанси.
Ако откритото рецензиране, свързано с работата
на НЖ, има ясни целеви функции, то онова, което ни
гледа от страниците на научната периодика има дори по-голямо културно значение, защото остава като пример за научна оценка за поколенията. Имам
предвид четвъртия аспект на критиката, а именно
разглеждането £ като специфичен писмовен жанр.
Настанил се по традиция в края на броевете на научните списания, той обхваща представяния на но-

вопоявили се книги и информации за научни събития. Проблемът обаче е там, че тъкмо критиката
при тези представяния в обсега на философските списания се е оттеглила, за да отсъпи място на изтъкването на достойнствата на рецензираните книги или
отразяваните научни събития. Отдавна читателят
привикна на дежурни оценъчно надути изрази от сорта на тези, че рецензираната книга е крупно интелектуално начинание, че е научно усилие, заслужаващо несъмнена похвала, че отваря нови и неочаквани оптики към някакво тематично поле и пр. и пр.
Но дори и подобни похвални оценки да са напълно
уместни, дори позитивният отклик да съставлява преобладаващата част от рецензията, той рядко би
следвало да запълва целия неин обем.
Едва ли научният живот печели много от подобни рецензии. Ако те се оперират от хвалебствените
квалификации, ще остане само информативната им
стойност, за която обемът на този сорт публикации
става твърде обширен. Онова, което липсва на публичния критически жанр са не хвалебствено-информативните материали, а авторски статии, които се
извикват на живот поради появата на една стойностна книга, или провеждането на конференция, породила сериозна теоретична дискусия. Така дори в тези
статии да няма отрицателни оценки за съдържанието на дадена книга, или за проведена конференция
или семинар, то със сигурност те ще предлагат контратези, алтернативни виждания, надграждания върху
визираните теоретични постановки.
Вероятно причината за казионните и безинтересни
рецензии се крие до голяма степен в това, че наличието дори на уместни и обосновани критики се тълкува от авторите на рецензираните трудове като нанасяне на лична обида, а не като културно предложение за дискусия, за дообосноване на ключови постановки и развитие на идеи. Поради тази причина,
както и поради отбелязаните слабости, присъщи на
рецензентската дейност при присъждането на научни степени и на академични длъжности, моята теза
е, че се налага постепенното утвърждаване на
консенсусно възприет културен климат на изява
и възприемане на научната критика. Постигането на такъв климат, обаче, изисква много време, както за промяна на утвърдени настроения и поведенчески стереотипи, така и промени в законите, отнасящи се до функционирането на науката и образованието у нас.
ЛИТЕРАТУРА
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ASPECTS OF CRITICISM IN SCIENCE
Anguel Stefanov
Abstract
I try to delineate four aspects of the criticism related with the work of scientists today. The first one is the
criticism inherent in the very process of theory formation and assessment; the second and the third aspects
concern the blind peer review process both in international and in Bulgarian journals; and the fourth aspect
represents the critique as a genre at home. My claim is that a gradual endorsement of a cultural climate is needed
for launching and accepting of criticism in the sphere of scientific research in our country.
Key words: aspects of criticism, blind peer review, critique as a genre.

НАУЧНАТА КРИТИКА КАТО ФАКТОР
ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Развитието на академичния състав във висшите
училища е регламентирано в Закона за развитие на
академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ), в Правилника за неговото прилагане и в
правилниците на висшите училища (ВУ) за прилагане на закона. Вече пет години тези регламентиращи
документи са в основата на подготовката на преподавателски и научни кадри в страната. През това
време много колеги с доказани качества защитиха
дисертации за ОНС „доктор“ и научната степен „доктор на науките“, хабилитираха се и намериха своето
заслужено място в структурите на висшите училища и на научните институти. В същото време, пак
същите регламентиращи документи са използвани и
за придобиване на научни степени и академични
длъжности от лица, които нямат необходимите качество и използват възможностите, които им се предоставят, за да направят кариера в науката или за
да използват научното си звание и академичната си
длъжност като трамплин за кариерно развитие.
Този двоен стандарт, осигурен от ЗРАСРБ, е причина в статията да се обърне внимание преди всичко
на втората група преподаватели и научни работници.
Защото съществуването £ създава впечатление у останалите, че в науката просперира агресивната посредственост, че е по-добре да си траеш и мълчиш
при среща с нея, че развитието на академичния състав в крайна сметка зависи не толкова от качествата
и възможностите на личността, а от волята на някой
фактор във висшето училище, че на практика у нас е
много трудно да съществува обективна критика в науката, без критикуващият да понесе последствия заради това, че е дръзнал да критикува.
Представената схема е на основата на ЗРАС и
представя пътя, по който става развитието на академичния състав във ВУ. Това е направено не защото
процедурите, заложени в Закона и Правилниците не
се знаят, а по-скоро, за да се обърне внимание на фак-
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торите, които влияят на целия процес.
Този процес има своите корени и своите предпоставки. Налице са обективни и субективни условия, за
да може той да протича. Поради редица причини ВУ
са принудени за понижат критериите си при кандидатстване за висше образование. Освен това, за да
получава държавна субсидия, всяко от тях има интерес да акредитира повече специалности, с които се
увеличават получаваните от държавата средства.
Оттук нататък процесът е в ръцете на преподавателите. Много често те са принудени вместо да преподават материала по учебната програма, да компенсират пропуските от средното образование, което пък
се отразява на качеството на висшето образование.
За да не бъдат намалени държавните средства,
отпускани за брой студенти, преподавателите са принудени да завишават изкуствено оценките при изпитите. Същите тези студенти един ден трябва да защитават дипломни работи за ОКС „бакалавър“. Тук
е следващото понижаване на критериите. Темите на
дипломни работи и научните ръководители безкритично се приемат в съответните звена, рецензентите формално подхождат при написване на рецензиите, без
да критикуват очевадни слабости, членовете на държавните изпитни комисии се задоволяват да зададат
няколко формални въпроса и с това защитата се изчерпва. Студентът в най-лошия случай защитава с
държавна оценка „Слаб“ (4), т.е. написаното и защитата му е за „Слаб“, но за да не се компрометира
университетът, комисията пише „Добър“.
Част от тези студенти след това се записват за
придобиване на ОКС „магистър“ и този процес се
повтаря.
Но обучението продължава и на следващия етап
за придобиване на ОНС „доктор“. То се извършва
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по акредитирани докторски програми. Това, както и
при акредитирането на специалностите и магистърските програми, се извършва в Националната агенция за оценяване и акредитация, чиято мисия е „да
съдейства за повишаване на качеството на висшето образование чрез периодично институционално и програмно оценяване и акредитация на
висшите училища в България“ *. Т.е. това е едно
много възлово, основно звено в системата на висшето образование, от което до голяма степен зависи качеството на обучението, но и броят на специалностите, магистърските и докторските програми във
ВУ, следователно и броят на студентите, т.е. размерът на отпуснатите средства от държавния бюджет.
Затова е много важно всяко ВУ да има свое лоби
в тази агенция, в нейните структури – Акредитационен съвет, постоянни комисии, експертни групи и пр.
Не случайно някои ВУ имат по няколко души, участващи там. Чрез тях много по-лесно се извършва приемането на доклада по самооценка за институционално и програмно акредитиране, много по-лесно преминава следакредитационното наблюдение и контрол.
За обучение в акредитираните докторски програми кандидатстват доскорошни студенти, завършили
образованието си по описания по-горе начин. И понеже тук бройката отново е важна, обявяват се толкова
места, колкото сигурни кандидати ще има за тях. Знае
се кой преподавател зад коя бройка стои и, ако тя не
се попълни, се обявява отново през пролетта на същата учебна година. Ако и тогава не се попълни, следващата година не се обявява бройка за конкретното
обучаващо звено. А ако има повече от един кандидат
за едно място, то за него се класира този, който вече
се е договорил със съответния преподавател или с
някой от ръководните фактори във ВУ. Конкурсните
изпити преминават при занижени критерии, за да се
попълнят бройките още на първия тур.
Подготовката на спечелилите конкурса се извършва в обучаващите звена (катедрите и секциите) на
съответния факултет (институт). Тук отново има
място за критичен подход – при определяне на темата на дисертацията, при годишните отчети за изпълнение на индивидуалните планове на докторантите, при предварителните защити. Но това много
често не се получава. Причините са известни – или
за да не се конфронтираме с колегата ръководител
на докторанта, или защото и на наш докторант предстои предварителна защита и не бива да настройваме критично колегите, или защото се знае кой стои
зад ръководителя или докторанта, или се знае, че
докторантът е представител на някоя важна държавна институция или бизнесмен, спонсориращ ВУ, или
журналист, който може да бъде използван, когато му
дойде времето.
Но и това не е всичко. ЗРАС позволява научният
ръководител и докторантът да участват при обсъж-

дане на състава на научното жури, пред което ще се
извърши защитата. Освен тях и членовете на обучаващото звено, в този процес още при подготовката на предварителната защита се намесват от погорните инстанции (факултет, ректорат) за определяне състава на журито, преди всичко на неговите
външни членове. Това трябва да са хора, доказали
безкритичното си отношение в подобни случаи и които няма да предизвикат неприятни изненади. За целта те се „апробират“ по време на предварителните
защити и ако дръзнат да нарушат „генералната линия“, не се предлагат в състава на научното жури.
Не е тайна, че ВУ имат банка от „външни“ членове
на научни журита, с което на практика те реално са
„вътрешни“. Намесата на тези ръководни фактори е
и чрез режисиране на обсъжданията: инструктират
се лица, които да се изкажат правилно и да гласуват
по съответния начин.
Не са редки случаите, в които едни и същи хабилитирани лица са членове на научни журита в процедури по научни направления, които са съвсем различни от тяхната възможност за експертиза. Ако се
направи мониторинг на научните журита в някои висши училища, ще се констатира, че има едни и същи
членове на научни журита, които си дават мнението
по твърде широк спектър от разработки в различни
научни направления, като „специалисти по всичко“ –
от библиотекознание и туризъм до икономика и национална сигурност. За да имат шанс да бъдат предложени и за други журита на висшето училище, те
подхождат безкритично към конкретната обсъждана дисертация или хабилитационен труд.
Занижените критерии към дипломни работи и магистърски тези, към дисертации и хабилитационни
трудове са причина за насаждане на самонадеяност,
небрежност и дори агресивност в отделни млади колеги и те престават да се интересуват от мнението
на специалистите по даден научен проблем, да не
говорим за мнението на читателите. Отсъствието
на критика лишава младите колеги от обективни критерии. Премълчаването на слабостите, липсата на
критика оставя у докторантите погрешното впечатление, че всичко е както трябва. Това подхранва самомнението им, служи като предпоставка за появата у тях на агресивна посредственост. Те започват
да гледат на критикуващите ги като главорези, дебнещи ги по пътя им към върховете на науката, към
славата.
Следващите етапи (във факултетните, научните
съвети) преминават почти формално. След като още
на предварителната защита всичко е подготвено за
безпроблемното протичане на официалната защита,
нейното провеждане е почти формално, с предизвестен край. Рецензиите и становищата са преразкази
на написаното, няма критичен анализ, няма препоръки, премълчават се явни нарушения на изискванията на ЗРАС и пр. Всичко това се обяснява като по-

*

Мисия и стратегия за развитие на Националната агенция за оценяване и акредитиране:
http://www.neaa.government.bg/index.php/about-us/misija-i-strategija
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зитивно отношение към младите колеги, към които
не следва да се поставят високи критерии. Така ставаме свидетели на все по-често срещащ се лицемерен позитивизъм.
Липсата на научна критика в работата на научните журита се обяснява и със зависимостта на вътрешните членове от ръководни фактори във факултета и ВУ. За външните стана вече въпрос, те се
надяват отново да бъдат включени в научно жури.
Но за разлика от това безкритично отношение по време на официалните обсъждания, в друго време и на
друго място, в неформална обстановка, същите хора са твърде словоохотливи и критични към обсъжданите проблеми.
Така защитилите ОНС „доктор“ се реализират
или във висше училище, или в други държавни институции, НПО, в медии, в бизнеса, политиката и пр.
Начинът, по който са придобити тези степени, прави
притежателите им неуверени и зависими от ръководството на висшето училище и е въпрос само на морал дали то да се възползва от това. Т.е., създават
се предпоставки за клиентелизъм.
Тези преподаватели, които се реализират във висшето училище, имат предначертан път: главен асистент, с познатата процедура. Тази позиция му дава
възможност, според ЗРАС, да бъде научен ръководител на докторант. По обясними причини този докторант ще премине по пътя на научния си ръководител.
Следват академичните длъжности „доцент“ и „професор“, в редки случаи – научната степен „доктор на
науките“. Те разкриват нови хоризонти: не само като
научни ръководители, но и като участници в научни
журита на същото или на други висши училища.
Целият този процес се контролира и управлява
преди всичко от ръководството на ВУ. От него зависи кой и кога ще получи „зелена светлина“, за да продължи академичното си развитие. За съжаление, не
са изключени случаите, когато критерият за това не
е дали даден кандидат е кадърен, а дали е верен на
ръководството. Това обяснява защо едни преподаватели изминават пътя от студент до доцент за 4–5
години, от ОНС „доктор“ до академичната длъжност „професор“ за 5 – 6 години, а на други не им
стигат десетилетия за това.
По този начин на практика се получава една своеобразна манифактура с поточна линия за производство: бакалаври – магистри – „доктори“ – доценти –
професори (доктори на науките). Те, от своя страна,
също се включват в този процес и на практика сме
свидетели на нещо като перпетуум мобиле. Но когато на входа на този процес критериите са умишлено понижени, не е реалистично по време на неговото
протичане и на изхода му те да се повишат и да се
подходи критично към научната продукция. Не е реалистично да се очаква чрез научната критика да се
спре тази поточна линия.
Тъй като този процес (от студент до професор) е
твърде продължителен, а и факултетите обръщат
внимание най-вече на развитието на собствения си
академичен състав, по-досетливите и иновативно
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мислещи ръководства на ВУ създават специални основни звена, чиято главна функция е обучението на
докторанти – т.нар. „докторантски училища“ или „институти“. Те не вършат нещо повече от това, което
може да се върши и се върши във факултетите (както е според ЗРАСРБ). Но обособяването и централизирането на този процес позволява дейността да
се разшири, в нея да се включи определен кръг от
академичния състав, който ще привлича кандидат
докторанти, предимно чрез самостоятелна подготовка, т.е. платено обучение. Дейността на това звено е
съсредоточена предимно за подготовка на желаещи
да придобият образователна и научна степен „доктор“ и „доктор на науките“.
Тук отново се повтаря целият процес, за който
стана въпрос в първата схема – принизени критерии
по време на изпитите за докторанти, безкритично отношение при определянето на темите, при отчетите,
при предварителните защити, при определяне състава на научните журита, при официалните защити.
Така след определено време с такива научни степени се сдобиват чужденци, политици, журналисти, бизнесмени, представители на различни държавни институции: МВР, ДАНС, Сметна палата, ФНИ, съдебната власт и пр. Да се очакват повишени критерии
при обсъжданията, критично отношение по време на
процедурите и работата на научните журита, в рецензиите и становищата е твърде наивно.
Обяснението на пръв поглед е логично: хората са
си платили обучението, тези докторантури не са по
държавна поръчка, следователно на докторантите
не трябва да им се създават проблеми. Дали са разработили дисертациите си на високо научно ниво си
е техен проблем, те си знаят за какво им е необходима тази научна степен. От ВУ („докторантското
училище“, „докторантския институт“) се иска да осигури безпроблемно протичане на процедурите. Защото, ако се повишат критериите и се започне формализиране, ако техните дисертации се подлагат на
задълбочена, макар и добронамерена, конструктивна научна критика, се рискува темпото на производство да намалее, други висши училища да се намесят в този процес и да изместят по-критично ориентираните. Това означава и по-малки финансови дивиденти за тези, които участват в този процес. А
всъщност тази структура именно за това е създадена. Така на практика тя се превръща в своеобразен
бизнеспроект, чиято цел не е високо качество на обучението и издигане нивото на образованието, а печалбата. Но това е за сметка на източването на държавния бюджет.
В заключение:
Научната критика е предпоставка за търсене и
намиране на новото. Тя има за цел да развива науката. Това се отнася преди всичко за по-младите колеги, които тепърва започват своя преподавателски
и научноизследователски път. Ако на тях не им си
покаже още от самото начало, че пътят в науката не
е широк друм, по който те могат да се движат напо-
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СХЕМА за зависимостите при развитието на академичния състав във ВУ
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асистент
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Вътрешни
членове

Научно
жури

Външни
членове

Вътрешни
членове

соки или покатерени върху широкия гръб на някой
ръководен фактор във ВУ, има опасност те да останат с впечатлението, че разработването на дисертация е като написването/преписването на дипломна работа/магистърска теза. В такъв случай не може да се очаква, че ще има нещо ново, някакви приноси от дейността на тези колеги.
В системата на висшето образование съществуват условия, в които критиката в научната сфера е
изоставена на заден план. Причините за това са обективни, т.е. такива, които не зависят от академичния
състав на висшите училища: състоянието на средното образование; съществуващата нормативна
уредба (закони, правилници, наредби). И субективни: отношението на ръководствата на ВУ, отношението на обучаемите – студенти, докторанти, длъжностните лица от академичния състав на висшите
училища. Критиката в научната сфера зависи от професионалната подготовка на академичния състав, но
и от неговите нравствени качества и критерии.
Снижаването на критериите на критиката в научната област води до пълна девалвация на академичните длъжности и научните степени. Ставаме
свидетели на ниска професионална и обща култура,
на липса на някои основни качества, необходими за
преподавателската и научноизследователската работа във ВУ. Продукцията на посредствения и агресивния става синоним на високо качество. Долнопробната продукция се обявява като задоволителна,
а за слаба се обявява само тази, която не е съобразена с текущите критерии на ръководствата на ВУ.
Налице е противоречие, което на пръв поглед е
абсурдно, но всъщност е закономерно. Някои ръко-

Научно
жури

Външни

Вътрешни

Научно

Външни

членове

членове

жури

членове

водства на ВУ гледат на повечето от процедурите
за получаване на научни степени и академични длъжности не толкова като заплаха, колкото като възможност за набиране на желани съюзници. Осъзнаващи,
че са безсилни да привлекат уважението на сериозната част от академичната общност във ВУ, те, от
една страна, се стремят да я демотивират, а от друга – да форсират хабилитирането на свои хора с цел
да ги използват за провеждане на политиката си.
Всъщност това е основната опасност за науката. В това се състои основният проблем пред академичната общност. Не става въпрос да се дава
оценка на едно или друго ръководство на ВУ, нито
да се информира научната колегия, която е напълно
наясно с всичко казано дотук, а да се реагира срещу
опасността за постепенно загниване на науката, което е на път да се превърне в съзнателно или несъзнателно провокиран процес. Лишеният от научна и
служебна перспектива човек винаги по-лесно се манипулира и управлява, а при необходимост и по-лесно се приобщава като съмишленик. Дори ентусиазираните привърженици на този тип поведение да не
са много, мълчаливите и покорните също вършат работа.
Смисълът на форумите, провеждани по инициатива на Комисията по етика към СУБ, е, ако не да
се изкоренят, то поне да се намалят порочните практики в областта на плагиатството и критиката в научната област. Но не бива да бъдем и наивници. Докато съществуват условията, създадени от ЗРАС и
субективната нагласа всяко ръководство на ВУ, всеки
член на неговата академична общност, всеки член
на научно жури, дори всеки студент по свой начин
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да прилагат (заобикалят) изискванията на закона при
организирането и провеждането на процедурите за
придобиване на научни степени и академични длъжности, дотогава ефективността от такива форуми ще
е половинчата. Затова ще е необходима и помощта
на държавата с всичките нейни институции. Както и
на НПО, за да се предизвика широка дискусия в обществото и да се активизира гражданското общество.

СЪКРАЩЕНИЯ
ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗРАСРБ, ЗРАС – Закон за развитие на академичния състав в Република България
НПО – неправителствена организация
ОКС – образователно-квалификационна степен
ОНС – образователна и научна степен
ФНИ – Фонд „Научни изследвания“

SCIENTIFIC CRITICISM AS A FACTOR FOR DEVELOPMENT OF ACADEMIC STUFF IN
THЕ ACADEMIA
Sevo Yavashchev
Abstract
The paper deals with effects of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act (2010)
for existing negative practices in some universities, i.e. ignorance of scientific reviewing in the promotion procedures of academic staff. In the paper are discussed some reasons, means and ways of transformation of universities as educational institutions in business projects.
Key words: university, faculty, procedures, scientific criticism.

В ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА
Операцията, с която искам да ви запозная, съставлява предметът на цяла една книга – „По пътя
на труповете“ [1], излязла от печат миналата пролет. Тя е от рядко срещан вид – труден, неблагодарен, но в същото време важен и нужен. Отнася се за
научно-историческа критика във възможно най-скрупульозната £ форма. Взема се съчинение на историческа тема и се преценява неговата достоверност –
или най-малко неговата правомерност, т.е. дали то е
направено в съответствие с меродавните правила.
Влага се необходимото време и експертиза – сиреч
привличат се компетентни и добросъвестни специалисти, които, без да се притискат със срокове, да
проучат въпроса във всичките му детайли и аспекти
и да изкажат своите мнения. Накрая резултатите
плюс цялата свързана с верификационната процедура информация се изнасят пред обществото. Свикнали сме с израза „журналистическо разследване“ – тук по аналогия аз смятам, че не би било неоснователно да говорим за „научно разследване“.
Образно казано, на публиката се сервира не само
готово и апетитно изглеждащо ястие – показва й се
още цялата производствена верига: кухнята и мазето, доставчиците и производителите на продукти, техниките и технологиите на производство, съхранение и
транспортиране и пр., и пр. Заинтересованите могат
да се задоволят само с консумация на крайния продукт. По-мнителните, тъй като сега е твърде модно
да не се вярва на историците, могат да опитат и сами
да се справят с натрупания суров материал – т.е. да
се превърнат в изследователи на миналото и верифи-
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Проф. д.и.н. Илия Тодев,
Институт
за исторически изследвания – БАН
катори на битуващите представи за него.
За какво по-конкретно става дума? За загиналите при обсадата на Плевен през 1877 г. Докато костите на руснаци, румънци и българи били положени
в прекрасен мавзолей, турските трупове били погребани в масови гробове, а по-късно били изкопани –
по подразбиране от българите – и продадени за тор
в британското земеделие. Трудно е да си представим по-стряскаща антитеза. Недвусмислени са внушенията за оскверняване на мъртъвци, неизбежен е
паралелът с нацистките практики за използване на
хора като индустриална суровина. Но истина ли е
това твърдение? Научното разследване, което продължи повече от две години и ангажира много и найразлични хора, показа, че то започва живота си като
неутрален вестникарски анекдот. Въпреки това обаче, статия в том VІІІ на англоезичната „Енциклопедия на исляма“ [3] го представя за действителен случай, сгъстява мрачните му краски и му измисля въздействащ контраст. От това авторитетно
международно издание небивалицата попада у български журналист и издател [2], който й придава още
по-зловещо звучене и я провъзгласява за „малко известен факт“. Т.е. налице е невинна на пръв поглед
наукообразна небивалица, която обаче е в състояние
да поражда силни негативни чувства у мюсюлмани-
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те към България, Румъния, Русия и Великобритания
– а и към християните и християнството изобщо – и
да застрашава етническия и религиозен мир.
Но не само това е основанието да се употребят
много време и усилия, за да се докаже, че 10-ина
реда от една книга са фалшификация. Не по-слаб
мотив е и фактът, че въпросните 10-ина реда са само върхът на айсберга, тъй като в последните години се натрупаха буквално планини от неверни твърдения на историческа тема. При това често пъти
неистините са преднамерено твърде софистицирани
– изглеждат незначителни, случайни, безобидни. Лесно е да ги усетиш, но е трудно да ги разобличиш –
трябва да употребиш много енергия и в най-добрия
случай ще изглеждаш дребнав, заядлив, неубедителен, досаден. Много от тях носят целенасочено антибългарски характер и се превърнаха като че ли в
един вид моден аксесоар – и това прави описваното
явление масово, а критическата задача – необикновено трудна, защото, както е забелязал още Волтер,
да си в крак с модата може и да е лудост, но да
изоставаш от нея е смешно.
Прочее, задачата на историка е не само да създава нови знания за миналото. Той трябва да полага
и непрекъснати грижи за опазване, в т.ч. верификация и разпространение на съществуващите знания.
И в трите тези дейности той е длъжен непрекъснато
да отвява плявата от зърното – т.е. да влага максимална доза здрав критицизъм. Много често рандеманът от тази операция е обезсърчаващо нисък, но,
както се вижда от представенана книга, в мрежата
невинаги попада само цаца – и затова си заслужава
да се рискува с щателни проверки на авторитетни и
привидно безупречно обосновани мнения.
За широко разпространения антибългаризъм в историческата тема има още една твърде съществена причина. Историята, както е известно, не е само
наука и изкуство, тя, независимо от волята на онези,
които са я писали, като правило играе и много важни
идеологически роли. Научна идеология, макар този
израз да бе силно компрометиран през тоталитаризма, според мен може и трябва да съществува. Но
не са малко онези в България, които смятат, че първото условие за научност е изповядване на напълно
антагонистични към официалната идеология възгле-

ди, които обаче по ирония много често всъщност са
част от идеологията на една или друга (обикновено
съседна) страна. Така толкова характерното за нас
априорно недоверие към собствените ценности нерядко прави от историка (волен или неволен) агент
(в свободен смисъл на думата) на чужди интереси.
„Пътят на труповете“ е както case study на
окуражаващ успех за научно-критическата непримиримост, така и своеобразен методологически урок;
той напомня дълга на историка изобщо – и конкретно днешните задачи на българския историк. Разбира се, не става дума за всички, които се опитват да
минават за историци. Живеем в условия на пълна
свобода на словото (което е прекрасно!) и всеки мераклия може на воля да се пробва с коя да е историческа тема. Когато говоря за дълг, имам предвид
професионалистите, онези, които притежават съответните образование, титли, звания, отговорности –
а и признати постижения. Те са най-вече в БАН, чийто устав ги задължава да търсят и бранят истината
в името на общественото благо.
Тук в никакъв случай няма упрек към академичната колегия историци, а само констатация на обстоятелства. Пред школуваната историческа българистика се възправят авгиеви обори – и ако се
очаква тя да ги изчисти, би трябвало да £ се предостави, продължавайки метафората, херкулесовска
сила и мотивация. Но необходимото е далеч от действителното – и БАН от дълго време (дано то да е
свършило!) бива маргинализирана, и българистиката в БАН не е в особена добра позиция (дано това
да се промени!).
Днешната конференция, разбира се, не би могла
да изиграе ролята на митичния герой. Аз се надявам тя да ни вдъхне вяра, че той не е мутирал в
Годо – и така да ни мотивира да не се отказваме да
го чакаме!
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IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH
Ilia Todev
Abstract
The paper presents a newly published book which tests the truth of the following statement of another book:
„The bones of the Russian and Romanian soldiers fallen in 1877 are laid partly in the huge mausoleum,
partly in the vast military cemeteries… The fate of the bones of tens of thousands Ottoman soldiers,
however, is different – they were exhumed and sold to a British company that turned them into fertilizer for
British agriculture.“
The investigation shows that this is not a truth but an attempt to build and distribute a sophisticated antiBulgarian myth.
Key words: Bulgaria, Ottoman Empire, Russian Empire, The Siege of Pleven 1877, myth.
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ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА
И ГЛОБАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА
Д-р Петър Маринов,
Групировката „Ислямска държава“ е известна с
активността си в интернет пространството и действително има ентусиазирана база привърженици в
англоезичния Туитър. Известна е и с това, че е привлякла хиляди чуждестранни бойци именно чрез социалните мрежи. Пропагандата е насочена към определени среди с надеждата да стигне до млади мюсюлмани, на които да се промият мозъците, особено
на такива, които са разочаровани или имат проблеми с идентичността си. Висококачествените видеоматериали, онлайн списанията, използването на социалните медии, терористичните акаунти в Туитър –
всичко това се прицелва в днешните млади хора онлайн, в киберпространството. Това отразява нещо,
превърнало се в общоприета истина с редовните медийни писания за „ловкия“ пропаганден апарат на ИД,
вербуването на „западняци“, които се радикализират чрез социалните медии. Знае се, че ИД има потенциала да влияе, но точно как и в каква степен не
е известно. Трудно е да се намери надеждна оценка
колко от бойците на ИД са били радикализирани и
вербувани предимно чрез социалните медии. В тази
връзка се обръща внимание и на слабо охраняваните граници и лесното пътуване до Сирия. Западните
управници с основание се безпокоят от извършваното от ИД вербуване на джихадисти от Европа и
САЩ.
Безспорно социалните медии помагат на ИД да
разпространи посланието си сред затворени групи,
такива, които вече са податливи към него, но в социалните мрежи няма граници и не може да се предвиди докъде може да стигне това послание извън
тези кръгове.
Съществуват мнения и в друга посока, а именно,
че е трудно да си представим социалните медии като определящ фактор при решението на някой да замине за сирийските бойни полета, дори социалните
медии да са го улеснили при планирането на това
пътуване. Причинно-следствената връзка спокойно
може да е в обратната посока: хора се ангажират с
ИД чрез социалните медии, а не се радикализират
чрез социалните медии.
Безспорно е едно – туитовете на групировката
изглеждат извънредно заплашителни. Причината е,
че действията на ИД в социалните медии са основен източник на информация за един иначе непрозрачен враг. ИД със сигурност е страховита сила. Разрастването й се корени не само в реалното бойно
поле, а и във виртуалното, като доказателство на това
е нейната идея за създаване на собствена социална
мрежа. Такава социална мрежа е в процес на създаване и ще се нарича Килафахбук. Идеята е в мрежата да се регистрират последователите на групиров-
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Военна академия „Г. С. Раковски“ – София,

Елена Вайчева-Несторова,
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
ката, които досега са имали профили в други социални мрежи като Twitter, Facebook или в канали като
You Tube. Но след катo ислямистите неотдавна заплашиха живота на служителите на Twitter, тя закри
2 хил. акаунта, за които се предполага, че са на ислямисти. Други социални медии също предприеха подобни стъпки и ИД е решила, както изглежда, да създаде мрежа, в която никой няма да трие профилите
на потребителите.
Определено ИД постига висока ефективност в
привличането на нови последователи, на източници
на финансирането, както и широкото отразяване на
дейността на терористите в световните медии, което се очертава да бъде основна част от тяхната интернет стратегия.
Интернет стратегията на ИД
Ислямска държава разполага с широка легитимна
подкрепа във виртуалното пространство. Причина е
добре премислената и последователната кампания,
която се води в социалните медии и Интернет, като
цяло. ИД успешно се адаптира от чат-форумите към
социалните медии. В много отношения, увеличаващата се активност на ИД в социалните медии отразява новото естество на съвременните войни и мястото на технологиите в тях. Все по-важно значение
придобива битката „за умовете и сърцата на хората“, в която се използват нови инструменти – онлайн
базираните технологии.
Децентрализираната структура на Интернет подпомага и улеснява усилията за разпространение на
пропаганда, позволяваща на ИД да прокара своята
история по нов начин. Представянето на гледната
точка на ИД пряко и без цензура е от изключително
значение за постигане на влияние в информационната среда. Противодействието срещу тази пропаганда е почти невъзможно, тъй като тя произлиза от
множество отделни източници. Все пак, проследяването на информационното съдържание и разбирането на онлайн стратегията на Ислямска държава е
важна част от успешната борба с нея.
Ислямска държава и социалните мрежи
За разлика от по-изолираните онлайн форуми, които преди бяха най-използвани от радикалните групировки, напоследък Twitter и Facebook са най-предпочитаните инструменти, използвани за комуникация
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от терористичните организации. ИД навлиза в тези
платформи и за всеки неин член става все по-лесно
да създаде информационно съдържание, което може да бъдe видяно от всеки.
Социалните медии заемат водещо място в стратегията на Ислямска държава. Чрез тях се прилагат разнообразни техники за набиране на бойци и разпространяване на пропаганда. Един от популярните
инструменти е приложението Fajr al-Bashaer или Зората на добрите вести, което позволява изпращане
на новини и актуална информация за активността на
ИД в Сирия и Ирак. С негова помощ членовете на
ИД могат да разпространяват информация, да публикуват позиции и да демонстрират способности пряко пред потребителите. Така се създава възможност
много хора да получават информация от Ислямска
държава и евентуално да се превърнат в нейни последователи.
Друга тактика, използвана от ИД, е да споделя
снимки в Twitter на административни услуги в областите под неин контрол. Тези снимки трябва да
демонстрират способността на организацията да управлява. Изследване в Twitter показва че съществуват над 30 000 акаунта, които споменават ИД в положителен план. Освен това има над 700 000 потребители, обсъждащи терористичната група в Мрежата. Противодействието срещу потребителските акаунти е много трудно, тъй като изтриването или блокирането на определен акаунт води до почти моменталното създаване на нови. Тези тенденции илюстрират ключовото значение на информационния елемент в стратегията на ИД.
Друга популярна техника е хаштагването (# hashtag – хаштагът обединява много постове,
туитове или публикации по една тема – бел. ред.).
ИД използва хаштагване за да концентрира посланията си във фокус-групи и да приложи специфично
адресиране към своите аудитории. В Twitter и
Facebook може да се наблюдава такова хаштагване
на информация, свързана с ИД. Така радикалната
организация разпространява свое информационно съдържание в световен мащаб. Освен това се използват и популярни хаштагове като #worldcup2014, където се пускат заплахи с цел да се всее страх сред
хората. Така например, след като президентът Обама одобри въздушни удари срещу ИД в Ирак, онлайн се появява хаштаг #MessageFromISIStoUS, съдържащ заплаха за отмъщение.
При важни събития, като превземането на Мосул например, в Тwitter се наблюдава рязък скок на
посланията, свързани със случилото се. Така организацията се опитва да привлече внимание и да оповести своите мотиви за борба. След като ИД превзе
Мосул, съобщенията на организацията се насочиха
предимно към Запада. Ислямска държава изпраща
послания както на арабски, така и на английски, което показва, че се стреми към по-широка публика.
Трябва да се отбележи, че „западните“ мюсюлмани
са важна цел на социалната медийна пропаганда на
ИД. Групата осигурява превод на повечето си ме-

дийни продукти на различни (западни) езици.
ИД успешно използва социалните медии, за да
набира членове. Публичният характер на социалните медии е идеална основа, улесняваща достигането до целевите аудитории. Като цяло, поддръжниците £ в социалните мрежи са млади хора между 16 и
35 години, представители на различни националности.
ИД все повече овладява социалните мрежи. Затова успешните действия срещу организацията неминуемо включват и активни мерки в интернет пространството. Разбирането на новите измерения на информационната среда и важното значение на постигането на пропагандни цели чрез Интернет е задължително условие за сполучливото противодействие
срещу организацията.
Интернет списанията на ислямистите
Друг важен елемент на онлайн стратегията на
Ислямска държава са списанието Dabiq и бюлетинът Islamic State Report. ИД започна публикуването
на онлайн списания, следвайки примера на Ал-Кайда (списанията Inspire и Azan). Бюлетинът на Ислямска държава и списание Dabiq предоставят трибуна
както за комуникация, обучение и координация, така
и за разпространение на пропаганда.
Основната част на списанията включва разнообразни статии, интервюта, пропагандни материали
и снимки. Статиите в тях отразяват различни проблеми и спомагат за постигането на широк спектър
от пропагандни цели. Част от тях представляват задълбочени анализи на политическата, военната и икономическа ситуация, отразяващи гледната точка на
авторите и основните лидери на Ислямска държава.
Освен това, в списанията присъстват обръщения от
водачите на организацията, а отделни статии са посветени на загинали бойци или на популяризиране на
успешни военни сражения. Списанията се съсредоточават върху идеите за единство, търсене на истината, свещената война и общността. По емоционален начин се описва битката на организацията за възобновяването на златните години на Исляма. Целта е да се радикализират колкото се може повече
хора и да нарасне подкрепата за организацията. Набирането на кадри е сред най-важните цели, които
постига Ислямска държава чрез използването на
Интернет.
Основната цел
Основната цел на тези медийни продукти е да
представят начина на живот в Ислямска държава и
това, към което тя се стреми. Освен това списанията служат за представяне същността на борбата и
справедливата кауза. Основните аудитории, към които са насочени посланията, са:
общностите, подкрепящи терористичната
организация;
млади хора, призовани да се присъединят
към борбата;
потенциални симпатизиращи местни и чуж-

НАУКА – кн. 2/2016, том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

31

Наука и сигурност
дестранни общности;
членове на Ислямска държава и други радикални групи;
медиите;
противниците на терористичната организация;
световната общественост.
Привличането на вниманието на тези аудитории
е в основата на интернет стратегията на Ислямска
държава. Целта е да се разпространява страх сред
вражеските аудитории и да се вдъхновяват близки
до организацията общности.
Анализите по отношение на интернет списанията (бюлетините) на Ислямска държава са няколко.
– Графичното оформление и качествените характеристики на изданието са на много високо ниво.
Лидерите на Ислямска държава гледат сериозно
на интернет пространството като важна част от
стратегията на организацията. Не бива да се подценяват големите усилия и уменията, които прилагат активистите на Ислямска държава за създаването, оформянето и разпространението на подобни медийни продукти.
– Съдържанието на списанията е насочено към разнообразни аудитории – потенциалните симпатизанти, медиите, вражеските общности и др. Целта е на относително ниска цена организацията да
може да постига силни пропагандни ефекти, възползвайки се от липсата на контрол в Мрежата и
възможностите за пряко споделяне на информационно съдържание.
– Основните цели, които авторите на списанията
опитват да постигнат, са радикализиране, набиране на нови членове, разпространяване на страх
и представяне на своята позиция директно пред
широката общественост. Списанията са един от
компонентите на интернет стратегията на организацията. Чрез тях Ислямска държава се стреми да постига определени политически, пропагандни и оперативни цели, като доказателство за това е внимателната им подготовка и периодичното разпространяване.
Видеоклиповете
Друг важен елемент от медийната стратегия на
ИД в Интернет са видеоклиповете. Тези информационни продукти се отличават с разнообразно съдържание, високо качество и в повечето случаи имат
предварителен и внимателен замисъл. ИД разпространява различни видове видеоклипове, като всеки
от тях спомага в различна степен за привличане на
вниманието, разпространяване на страх, радикализация, набиране на хора и подкрепа. Тези видеоклипове могат да бъдат обособени в няколко групи.
• Продуцентски клипове
За тях е характерно, че са сложни, качествени и
имат най-висока стойност (както по отношение на
характеристиките си, така и като влияние). Обикновено те включват широк спектър от материали и са
обект на дълга подготовка, обработка и продуцент-
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ска работа. В предишни периоди терористичните организации ограничават броят на тези клипове, тъй
като изработването им изисква повече ресурси и допълнително време. В случая с Ислямска държава
това не е така. Все по-често организацията създава
и разпространява именно този тип видеоклипове.
Сред най-актуалните примери за това е клипът „Пламъците на войната“ (The Flames Of War 1) – пропаганден филм на Ислямска държава, създаден в модерен стил, пълен с ефекти, въздействащи образи и
качествено аудиооформление [1]. Филмът е гледан
от близо 9 500 000 потребители на YouTube. Характеризира се и с високи графични характеристики.
Използвани са разнообразни мултимедийни ефекти:
наслагване на образи, музика и религиозни текстове
с цел по-емоционално въздействие. Филмите са придружени от „разказ“, обясняващ какви са целите на
Ислямска държава, каква е каузата на организацията и кои са нейните врагове. Цитира се Коранът, коментират се политически и военни въпроси, свързани с битката, водена от Ислямска държава. Освен
това филмът демонстрира смелостта и непоколебимостта на бойците на организацията, което цели да
сплаши врага и да вдъхнови нови последователи, готови да се влеят в редовете £. Една от основните
цели на филма е привличането на млади мюсюлмани от цял свят, които да се присъединят към редиците на Ислямска държава и да защитават нейната
кауза. Авторите на „Пламъците на войната“ се стремят да повлияят на по-младата аудитория, стимулирайки у нея жажда за мъст и война. Този филм е
доказателство, че съвременните терористични организации не са „изостанали“ и „неуки“ фанатици, а
са отлично подготвени, внимателно планиращи и изключително добре запознати с възможностите на
съвременната информационна среда, т.е. хора, които знаят как да се възползват от нея. Ислямска държава е най-способната и добре развита в това отношение терористична организация.
• Операционни видеоклипове
Те са кратки и отразяват осъществяване на атака или влизане в битка. Поради достъпния и бърз
начин за създаване, този тип видеоклипове се заснемат често. Освен това те оказват значимо влияние, тъй като представят реални кадри от водената
борба или демонстрират смелостта на бойците на
Ислямска държава. Така те вдъхновяват и допринасят за увеличаване популярността на организацията сред младите мюсюлмани и тяхното радикализиране.
• Заложнически видеоклипове
От гледна точка на продуцентските аспекти и
дължината на видеото, те се доближават до операционния вариант на клиповете. Основната им цел е
да се създаде страх, като това се постига на относително ниска цена. В повечето случаи са внимателно организирани и получават широк отзвук в традиционните медии, тъй като притежават редица характеристики за висока новинарска стойност (драма, конфликт, емоции, актуалност, зрелищност и т.н.).
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Подобни видеоклипове се превръщат във важна част
от пропагандната стратегия на Ислямска държава
и са в основата на всяването на страх у противниците на организацията. Заснемането на екзекуциите на
западни журналисти, на иракски и сирийски граждани изпраща послание, че Ислямска държава не признава ограничения в използването на насилие. Стратегията на ИД прославя насилието в създадените
от нея видеоклипове и снимки, независимо дали става дума за насилие над християни или над местни
мюсюлмани. Основната цел е да се привлече максимално широко внимание към каузата на организацията. За ИД всяко внимание е добро. Склонността
на организацията към преднамерено подготвени сцени с насилие, тяхното заснемане и разпространение
отразяват безмилостната природа на ИД и пренебрежението към репутацията, с която се ползва сред
по-широката мюсюлманска общност. Подобни кадри представляват послания, характеризиращи се с
жажда за мъст, непреклонност и желание да се демонстрира сила.
Този тип информационни материали, свързани с
насилие, имат за цел привличане на внимание и всяване на страх. Заснемането на екзекуции демонстрира важното значение, което има разпространяването
на информация и достигането до вражеската общност. Чрез новите технологии Ислямска държава
се стреми към увеличаване и удължаване влиянието на определени реални събития. Заснемането и директното разпространение на екзекуции или успешни операции увеличава ефекта от постигнатите резултати.
В един от клиповете, разпространен от „Ислямска държава“, един човек е изгорен жив, а целият
свят ужасен видя това видео. Злодействата на
„Ислямска държава“ достигат небивал апогей. Йорданският военен пилот Муас ал Касасбех вече не е
между живите. Той е подпален и изгорен. Заключен
в клетка, Муас е подложен на нечовешки мъки. Битката му със смъртта продължава 20 минути. Ислямистките терористи от ден на ден ескалират своите
чудовищни жестокости, но това публично изгаряне е
просто отблъскващо, отвратително, невероятно противно. Тази гледка е насочена към най-низките човешки инстинкти, тя докарва жестокостта до небивал апогей.
Качването в Интернет на информационното съдържание прави невъзможно пренебрегването или отричането на събитието. Новинарската стойност на
подобни клипове е висока и е обект на интерес от
традиционните медии, което е и основната цел на информационната стратегия на Ислямска държава. Така организацията осъществява натиск върху вражеските общности и правителствата им.
• Изявления
Тези видеоклипове отразяват позицията на организацията, изразена най-вече от лидерите. Целта е
да се поеме отговорност за конкретна атака, да се
заплаши противника, да се изрази политическа позиция или да се наберат хора и ресурси. Характеризи-

рат се с висока продуцентска стойност, подготовка
и предварително детайлно планиране на всички подробности за постигане на максимален ефект.
• Тренировъчни видеоклипове
Те са предназначени за вътрешна употреба, но
имат силна пропагандна стойност и ефекти върху
„външните аудитории“. Тези клипове демонстрират
различни начини за подготовка на бойците. Те са
особено ценни, защото спомагат за набирането на
хора, показват тренировките и живота на „моджехидините“. Особено популярен е тренировъчният видеоклип на Ислямска държава от лагера и в Найнауа. Той е внимателно подготвен, като в него се използват различни техники за привличане на внимание. Добавена е и въздействаща музика, а качеството на изображението е изключително високо.
Основната цел е да се радикализират и привлекат
нови членове към организацията. Демонстрира се
готовността, подготвеността и уменията на добре
екипираните бойци от Ислямска държава. Наред с
това, в кадър са включени и големи групи от новопостъпващи бойци, очакващи да започнат бойната
си подготовка. Пример за тренировъчен видеоклип
е „Надпревара към доброто“ (Race Towards Good
1), в който се показват средствата и методите, чрез
които Ислямска държава подготвя своите бойци [2].
В него има два елемента, които заслужават внимание. На първо място, освен възрастни бойци, клипът
показва и подготовката на малки деца, обучавани в
медресета и военни лагери. Това е поредната демонстрация, че Ислямска държава не признава никакви съвременни норми на поведение и е готова да
използва всички възможни средства за постигането
на своите цели. В дългосрочен план, подготовката
на млади хора за водене на джихад срещу „неверниците“ е изключително тревожна тенденция, тъй като
тези деца изграждат ценностна система, базираща
се на омраза, нетолерантност и насилие над другите.
На второ място, хората, които са заснети, говорят на руски език, като през цялото време вървят
комбинирани арабски и английски субтитри. Представянето на рускоезични активисти показва, че
Ислямска държава разширява все повече своята
подкрепа и много мюсюлмани от различни националности вече са част от нея. С други думи, проблемът с Ислямска държава обхваща доста по-широк кръг от националности.
За разлика от списанията, при видеоклиповете може да се постигне много по-силен ефект благодарение на мултимедийните възможности и непосредственото заснемане на терористичните действия. От
друга страна, в списанията намират място по-широки и задълбочени анализи и представяне на позиции.
Затова може да се каже, че различните информационни източници (в случая списания и видеоклипове)
се допълват и служат на обща стратегия за постигане на определени пропагандни цели от Ислямска
държава.
Характеристиките на голяма част от видеокли-
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повете говорят за наличие на умения и знания за боравене със съвременните информационни технологии. Представените съдържания демонстрират, че
Ислямска държава, нейните членове и симпатизанти имат потенциала и уменията да се възползват и
адаптират към новата информационна среда.Терористичните видеоклипове са обект на широко внимание и достигат до многобройни потребители в
Интернет. В Мрежата има много места, където
Ислямска държава качва и разпространява своите
видеопослания. Това означава, че ефективността на
тези информационни източници е висока, а противодействието срещу тях е почти невъзможно. Важно
е да се отбележи, че възможността за непосредствено коментиране и моментална обратна връзка е важна характеристика на Интернет, от която Ислямска
държава извлича немалка полза. Много от симпатизантите на тази организация изразяват откритата си
подкрепа и влизат в дискусия с други потребители,
което, на свой ред, води до радикализация или намиране на съмишленици.
Както изглежда, информационно-пропагандните
операции на Ислямска държава преследват две основни цели: да провокират страх сред нейните противници и да привлекат към каузата мюсюлмани от
цял свят. Тези цели се постигат умело. В първия случай, най-ужасяващите клипове от обезглавявания на
журналисти доведоха до реакция на Запада. В същото време все повече млади мюсюлмани припознават каузите и целите на Ислямска държава или
най-малкото, намират достатъчно причини да се присъединят към нея поради обстоятелството, че социалните медии освен сцена на изява за зверствата,
извършени от бойците на ИД, са и място, от което
може да се набира информации за самите терористи. Най-малкото е, че оттам тайните служби могат
да научат повече за основните начини, по които се
набират нови джихадисти. А в най-добрия случай,
службите наистина биха могли да влязат в контакт
с реални и потенциални терористи и да им подхвърлят подвеждащи информации.
Терористите имат възможност да използват методите за кодиране на електронната поща. По-рано
способите за кодиране или анонимизиране на информацията са били достъпни само на най-рафинираните престъпници или за държави, докато днес те са
общодостъпни, благодарение на това, че кодирането вече се предлага като стандартна услуга. Някои
правителства в тази връзка настояват за пълна забрана на кодирането на информация.
Съвременните технологии позволяват на терористичните организации да се възползват от новите информационни средства за постигане на своите стратегии. Това става най-вече чрез адаптирането им
към Интернет и разпространяване на информационно съдържание, директно и без ограничения, до значими аудитории. Условията, които създават информационните технологии, разкриват много повече възможности за реализацията на пропагандни цели по
един ефективен начин.
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Интернет заема все по-значимо място в стратегията на радикалните организации. Инструментите
и техниките, използвани от Ислямска държава, са
сложни и разнообразни. Погрешно е да се смята, че
организацията е неспособна да използва новите технологии. Напротив, все по-видимо е сполучливото
използване на информационната среда за постигането на разнообразни цели. Ето защо, дългосрочната стратегия и следенето на активността на организацията в интернет се превръщат във все по-важен
компонент на политиката за превенция. Все по-често Ислямска държава ще се стреми да компенсира
своите недостатъци във военно отношение, като използва оптимално възможностите, които предоставя интернет за пропаганда и психологическа война.
Това засилва значението и ролята, която се отдава
на внимателното подбиране на представяните образи за символичен или идеологически ефект. Чрез
адаптиране към новите технологии Ислямска държава успява да постига значими резултати на ниска
цена. В съвременните конфликти информацията е от
изключително важно значение и стратезите на
Ислямска държава са напълно наясно с това. Изграждането на образи и разпространението им директно към определени целеви аудитории допринася
за моделирането на информационно-конфликтната
среда. Разпространението на определена гледна точка, послания и символи става все по-значима част
от конфликта в Ирак и Сирия.
Линията, която Ислямска държава следва, е създаване на подходящ информационен материал, бързото му качване в Интернет, копиране на (част) от
съдържанието от традиционните медии, генерирането на страх или възмущение в противниковото общество, което, от своя страна, упражнява натиск върху правителството си в дългосрочен план.
Така, с помощта на малко усилия и ресурси,
Ислямска държава постига мултиплициращ ефект,
поставяйки противниците си в неудобната позиция
да опровергават или да обясняват ситуацията, отразена в създаденото от ислямистите информационно
съдържание. Това, от своя страна, води до редица
отрицателни последици за противниците на Ислямска държава.
Използването на разнообразни средства и създаването на различни информационни материали демонстрира важното значение, което Ислямска държава отдава на информационната война. Ерозирането на имиджа на противника се превръща във важна
задача за джихадистите в Ирак и Сирия. В средство за постигане на тази задача се превръща интернет, който прави възможно постигането на дълготрайни ефекти и реализацията на основни цели на
ИД (привличане на внимание, радикализация и др.).
Ислямска държава демонстрира способност да постигне т.нар.пълен контрол над медийното съдържание и отразяване и така организацията придобива
много по-голямо влияние. Тя създава, редактира, моделира и директно разпространява своите информационни послания и по този начин постига радикали-
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Наука и сигурност
зация, разпространение на мотиви и привличане на
внимание.
Реакцията на видеоклиповете, снимките и интернет списанията, разпространявани от Ислямска държава, е доказателство за огромното въздействие на
интернет в моделирането и промяната на характеристиките на съвременното бойно поле. Все по-често противниците на Ислямска държава ще бъдат принудени да се съобразяват с новите £ способности и
да отделят подобаващо се внимание на информационния елемент както в нейната, така и в собствената си стратегия.
Западът не противодейства ефективно на рекламната стратегия на „Ислямска държава“, а тя успява
да се популяризира дори чрез западните медии и социалните мрежи. Преди време терористите от ИД
разпространиха ново видео с обезглавяване на заложник: този път това беше американски доброволец. Само за минути то се появи по всички западни
медии и зае челно място в емисиите на CNN и N24,
на Дойче Веле и други водещи западни издания. Би

трябвало да се зададе въпросът дали това е найдобрият подход, при положение, че очевидно става
дума за пиар офанзива на ислямистите с добре пресметното въздействие? Колкото и зловещ да е показаният варварски акт на обезглавяване, той все пак
не заслужава да авансира до водеща световна новина, защото едно-единствено убийство не променя по
никакъв начин ситуацията в Ирак и Сирия, където
„Ислямска държава“ се опитва да изгради своя халифат. Даже по-лошо: превръщайки всяко съобщение за обезглавяване във водеща новина, фактически попадаме в капана, съзнателно заложен от стратезите на ИД. Подобно на всяка друга терористична групировка и „Ислямска държава“ иска да постигне три основни неща: отмъщение, слава и обществен отзвук.
Литература
1. https://www.youtube.com/watch?v=AUjHb4C7b94
2. https://www.youtube.com/watch?v=-8yHKL2nN5k

ISLAMIC STATE AND GLOBAL INTERNET SPACE
Petar Marinov, Elena Vaicheva–Nestorova
Abstract
Islamic State is very famous with its activity in global internet space and has real enthusiastic followers. Highquality videos, online magazines, usage of social media, the terroristic accounts in Twitter, target the young people
in internet. Indisputably, virtual reality helps IS to disseminate its influence in closed and manageable groups.
Social media and cyber-nets do not have national borders and it is very difficult to predict the negative effects of
that influence.
Key words: Islamic State, cyber net, terroristic, social media.
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ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИКА
Увод
В днешно време продължаващото образование
на учителите в България се осъществява от различни институции като департаменти на университети,
Министерство на образованието и науката (МОН),
неправителствени организации, частни фирми и др.,
които задоволяват в по-голяма или в по-малка степен потребностите на учителите от квалификация.
Основните звена, които осъществяват квалификационни програми със значителен обхват на учители, са
Департаментите за информация и усъвършенстване
на учители на Софийския, Тракийския и Шуменския
университет. Те са акредитирани институционално
от Националната агенция за оценяване и акредитация при процедурата за съответните висши училища. Особено важно направление в квалификационната дейност на Департаментите е обучението в подкрепа на професионално-квалификационното развитие на учителите. По силата на Наредба № 5 от
29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на
народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (обн. ДВ, бр.
6 от 21.01.1997 г.) учителската колегия в България
има възможност да се развива възходящо в кариерно отношение по петстепенна скала. Докато първите две най-ниски степени (V и ІV) предполагат ориентиране в съдържателни и технологични нововъведения, осмисляне и представяне на собствени добри педагогически практики, то следващите три (ІІІ,
ІІ и І) осигуряват стъпаловидно придвижване към
изследователски дейности, свързани с практическо
приложение на новости, както и създаване и изпробване на собствени иновации. За най-високата първа
професионално-квалификационна степен (І ПКС) това означава още и популяризиране на въведените от
учителя новости чрез публикации. Какво представляват изискванията в структурно и съдържателно отношение към петте професионално-квалификационни степени (ПКС)? Пета ПКС защитават учители
по физика, които могат да представят дидактическа
структура на урок или друг тип организационна форма на обучение, добре познават учебната програма
и необходимата частно-научна и методична терминология съобразно класовете, в които работят. Четвърта ПКС се придобива от учители по физика, които представят: вярна физична научна част, добро познаване на учебното съдържание в училищния курс
на обучение по учебния предмет и методика на обучение за конкретното учебно съдържание. Изпитът
е писмен и анонимен, като се изтегля тема от изпитната програма на лотариен принцип. Трета ПКС се
придобива след едногодишна професионално-педагогическа специализация, която завършва със защи-
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Гл. ас. д-р Нели Димитрова,
ДИУУ на СУ „Св. Климент Охридски“
та на дипломна работа. Втора ПКС се защитава след
представяне на диагностично изследване, при което
се установяват, измерват и оценяват педагогически
явления, процеси, резултати, постижения на учениците, а първа ПКС е свързана с педагогическо иновиране и експериментиране, конструиране, прилагане и анализ на нови елементи в образователната практика на съответния учител. Темите, по които учителите провеждат изследвания за І ПКС, основно са
свързани със създаване и прилагане на различни форми на съвременни образователни технологии или техни елементи: информационните и комуникационни
технологии в обучението; компютърната презентация; портфолиото като форма на оценяване на постиженията на учениците; работа в екип; проектно базирано обучение; компютърно базирани уроци; интерактивни технологии; използване на мултимедията в обучението и др. При проучване на защитени
писмени разработки за І ПКС в Департамента за
информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ)
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
от 2000 г. досега се установява, че темите следват
новостите в науката за образованието: конструиране и използване на различни дидактически модели,
подходи и алгоритми; системи от дидактически тестове и интерактивни методи до интегриране на информационните технологии в обучението и създаване и апробиране на разнообразни педагогически технологии (проектно базирано обучение; за работа в
екип; ателие като форма на педагогическо взаимодействие и др.). Учителите по физика като част от
колегията проявяват относително висок интерес по
отношение на професионално-квалификационното си
развитие – в ДИУУ на СУ „Св. Климент Охридски“
за периода 2001–2014 г. са присъдени 287 ПКС на
учители по физика. При разпределението по степени
най-голям брой учители са защитили най-ниската пета ПКС – 120, следва ІV ПКС – 75 учители, ІІІ и ІІ
ПКС са защитили съответно 37 и 35 учители и логично най-малък брой учители достигат до най-високата първа ПКС – 20 учители по физика.
Каква е практиката с продължаващото
образование на учителите в други
държави?
Продължаващото образование на учителите от
общообразователните средни училища в Европейския съюз (ЕС) нормативно се осигурява в 2 направления: задължително обучение и по избор.
Продължаващото професионално развитие е прието
за част от професионалните задължения на учите-
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лите в 28 страни от ЕС, включително и в България.
Дори в държави, в които то не е част от професионалните задължения, предоставянето на специфична допълнителна квалификация става задължително
при въвеждане на образователни реформи. В повечето страни от ЕС училищата имат задължението
да разработят план за професионално развитие на
учителите. В някои образователни системи (например в Италия) разработването на план за професионално развитие е колективна отговорност на педагогическата общност в училището. Възможността за
професионално развитие е основна мотивация за
участие в дейности за продължаваща квалификация.
В 18 държави от ЕС участието в подобни дейности
е пряко обвързано с възможността за повишение – в
зависимост от системата за кариерно развитие. Рядко
обаче участието в продължаващо професионално
обучение е единственото условие за попадане в погорна категория. Образователните системи в седем
държави от ЕС предлагат финансово стимулиране
на учителите за участие в продължаваща квалификация. В България за педагогическите кадри, придобили ПКС, е предвиден финансов стимул, обикновено без промяна на заеманата длъжност. Седем образователни системи изискват задължително участие в продължаващо професионално обучение за запазване на съответната длъжност. Такава държава
е Ирландия, а в Унгария се изисква като условие за
оставане в професията минимум 120 часа допълнителна професионална квалификация на всеки 7 години. В Румъния всеки учител трябва да покрива 90
професионални кредита на всеки 5 години. Шест държави гарантират право на платен отпуск при получаване на допълнителна професионална квалификация [1]. Пример за това са държавите Гърция – 5
дни за годината, и Португалия – между 5 и 11 дни
годишно. Данни за някои държави, в които обучението е задължително: Белгия – 3 дни в годината; Германия – продължителността на задължителното обучение на работното място е различна за отделните
федерални провинции; Естония – 160 часа за 5 години; Литва – 90 часа за 5 години, разпределени в 15
дни; Латвия – минимум 36 часа за 3 години; Унгария – на всеки 7 години са задължителни 60–120 часа; Португалия – 50 часа за една година; в Холандия нормативно е заложено за професионално усъвършенстване на учителите 10% от задължителния
хорариум на учителя; Финландия – 3 дни в годината,
всеки по 6 часа [2]. Така зададен, минималният брой
задължителни часове за една, пет или седем години
дава възможност учителите да преценяват кога и в
какви точно квалификационни курсове да се включват.
В България продължаващото образование на учителите е по избор и финансирането му е включено
като 0,8% от средствата за работна заплата от бюджета на училището, където учителят работи. При
атестиране на учителите веднъж годишно участие-

то им в обучения се включва в карта за диференцирано заплащане. Друга особеност е, че България е
сред малкото страни от ЕС, в които не съществува
обща рамка или стандарт за необходимите компетентности на учителите. Подходът към такива рамкови документи и стандарти в европейските страни
варира значително, като в някои държави изискванията са по-общи, а в други (например Испания, Ирландия, Великобритания) необходимите компетентности на учителите са детайлно описани. Обикновено в
списъка с компетентностите попадат изисквания за
усвоени предметни и педагогически знания и умения, умения за оценяване, способност за работа в
екип, познаване на проблемите в разнообразието от
поведенчески практики на ученици и родители, изследователски умения, организационни и лидерски
възможности [1].
На фона на голямото разнообразие от професионални курсове контролът върху качеството е комплексен проблем. Като правило в ЕС курсовете,
предлагани от университети, се оценяват от акредитационни агенции, които отговарят за качеството във
висшето образование. Останалите форми на квалификация се контролират от паралелни системи за гарантиране на качеството. В около половината от държавите от ЕС това се извършва от централните образователни власти, обикновено от съответното министерство. В няколко европейски държави съществуват специализирани инспекторати за контрол на
качеството на квалификационните курсове. В други
страни съществува независима специализирана
структура за акредитация на тези програми, която
обикновено отговаря и за осигуряването на различни форми на подкрепа за учители. Някои държави
предлагат и схеми за транснационална мобилност и
обучение на учителите в други страни от ЕС. В България няма разработени схеми за подобна мобилност, а такъв тип квалификация се осъществява с
помощта на различни програми на ЕС или други програми и засяга предимно езикови курсове и обучения
за адаптиране към учебни пособия. От възможностите за обучение в други държави се възползват относително малък брой педагогически кадри и училища [1].
Обзорът на моделите за непрекъснато професионално развитие на учителите показва разнообразие
от подходи при регулиране на тази значима образователна дейност за всяка държава от ЕС. Разглеждането на отделни примери, както за държави от ЕС,
така и извън него, ще обогати представите за мястото на България в този аспект в сравнение с други
страни.
Системи за квалификация на учителите
Квалификацията на учителите в Гърция [3] има
вековна история. През 1910 г. се открива Институт
за допълнително обучение на учители, чието съществуване продължава до 1978 г., когато се закрива и
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на негово място се създават учителски институти
за допълнително обучение на преподаватели от средното училище. Следващ момент – от 1992 г., е създаване на областни центрове за допълнително обучение. През 2000 г. стартира програма за обучение
на 75 000 учители за използване на информационни
технологии в образованието. Втора фаза от тази програма е подготовката на 400 инструктори, а ІІІ етап е
обвързан с формиране на необходимите знания и умения у учителите за програмиране на уроци и съставяне на сценарии за образователни дейности, използващи нови технологии. Квалификационните програми са два вида – задължителни и доброволни, и
включват следните видове: дългосрочни курсове; интензивни, задължителни курсове; интензивни доброволни курсове; квалификационни курсове за новоназначени учители; квалификационни курсове, които се
предлагат от Педагогическите факултети на университетите; квалификационни програми, финансирани
от „Бизнес програмата по образование и начална професионална подготовка“; програми за квалификация,
финансирани от Европейската общност; научно-практически конференции; квалификационна дейност, провеждана от педагогическите съветници. Анализът
на резултати от квалификацията на учители в Гърция показва следното: в интензивните доброволни
програми господства лекцията като метод на обучение, упражненията чрез симулация, моделиране на
преподаване и групова работа са едва 7% от времето за обучение, а лабораторните упражнения – едва
8%, което не съответства на съвременните форми
за квалификация на педагогическите специалисти в
Европейската общност.
За учителите в Англия [4] има рамка от професионални стандарти, които дефинират необходимите
компетентности, които трябва да притежава всеки
учител за всеки етап от кариерата си:
признаване на статус квалифициран учител (QTS)
– Q;
учители в основната скала (Core) – C;
учители с по-високо възнаграждение (Post Threshold Teacher) – P;
отлични учители (Excellent Teacher) – E;
учители с прогресивни умения.
За да преминават на всеки етап от кариерата, за
учителите е необходимо да отговарят на съответния професионален стандарт. За последните две найвисоки нива учителите преминават през външна процедура на оценяване. Описват се професионалните
стандарти за учители в основната скала, които са
най-много. Стандартите обхващат 3 взаимно свързани групи от компетентности:
професионални качества, които включват следните аспекти: взаимоотношения с деца и младежи; комуникативност и работа с други заинтересовани групи; умения за поддържане на знанията и разбиранията си за професионалните си задължения и за нормативната рамка за работа съ-
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образно съвременните изисквания; персонално
професионално развитие;
професионални знания и разбиране: използване на
съвременни методи на обучение; познания в областта на своите учебни предмети; компютърна
грамотност; проследяване и подкрепа на развитието на учениците; стремеж и подкрепа на здравословен начин на живот и благополучие;
професионални умения: планиране, преподаване;
оценяване, контрол и осъществяване на обратна
връзка; анализиране на преподаването и обучението; създаване на подходяща учебна среда; работа в екип и сътрудничество.
Следдипломната квалификация е обвързана с кариерното развитие на учителите и има следните функции: подкрепяща – за идентифициране на пропуски
в обучението и тяхното преодоляване; адаптираща
– необходимата за начинаещите учители помощ;
преквалификационна – обучение на учители до ниво,
отговарящо на съвременните изисквания; разширяваща – за учители, които желаят да преподават втори учебен предмет; иновационна – за оказване на
помощ при свързване на новите теории с практиката; специализираща – за придобиване на допълнителна квалификация (директор на училище, методист
и др.) [5].
В Япония в съответствие със Закона за атестация на педагогическия персонал на всеки пет години
се предвижда и задължително обучение. Развитието на учителите се удостоверява със сертификати,
които дават законово право за работа в образователна институция. В зависимост от квалификацията
степените са три – висша, първа и втора [5].
До 2013 г. в Русия всеки учител е бил задължен
веднъж на пет години да се квалифицира, но новите
предизвикателства пред учителите – обезлюдяване
на райони, миграция от бившите съветски републики към Русия, навлизане на пазарната икономика, развитие на съвременните технологии и съответно изисквания към нов тип образование, налагат реформи
по отношение на системата за квалификация на учителите. Променят се целите, задачите и функциите
на системата, необходима е регулация и подобряване на координацията между потребностите на училищата и институциите, квалифициращи учителите
чрез взаимен контрол. От 1 септември 2013 г. учителите имат право да получават допълнително професионално образование най-малко веднъж на 3 години [6]. Въвеждат се три квалификационни категории учители – без категория, с първа категория и
висша категория, като определянето им и съответното допълнително (стимулиращо) заплащане се
осъществява с атестация на всеки 5 години. Атестационните комисии са външни за образователната
институция [7]. Интересен факт е, че резултатите
от държавните изпити (в края на ІХ и на ХІ клас) се
използват за акредитация на училищата и за атестация на учителите [8].
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Във Финландия, чиято образователна система
е обявена от ООН през 2008 г. за най-добрата в света, една от причините за това признание са именно
добрите учители. Професията е много популярна
сред зрелостниците, но едва 10% от кандидат-студентите по педагогика успяват да постъпят в университета [9]. Уважението към професията, достойното заплащане, свободата на преподаване, но и високите очаквания на финландското общество определят голямата отгорност на учителите. За да постигнат най-високата степен в своето професионално
развитие – майстор, задължително условие е учителят да прави изследвания и да защити дисертация.
Както по-горе бе споменато, непрекъснатото професионално развитие е задължително в рамките на
три до пет дни годишно по 6 учебни часа.
Изследователската дейност на учителя по
физика
Педагогическите изследвания са научни изследвания, като в своята практика учителите по физика
най-често осъществяват методически изследвания,
които влизат в обхвата на педагогическите изследвания. Класификация на изследванията в образованието съществува във видовото многообразие, взаимно съчетание и допълване, описвано от редица наши автори [10, 11, 12].
Разглеждат се видовете педагогически изследвания според изследователския подход, тъй като на
тях се основават изследванията, които учителите по
физика осъществяват при тяхното професионалноквалификационно израстване:
Експериментални изследвания – „организира се
целенасочено въздействие върху определен
обект, регистрира се по определен начин ефекта
от това въздействие, правят се анализи, изводи и
оценки както на въздействието, така и на отделни фактори“ [10, с. 48]. Такива изследвания учителите осъществяват и представят при защита
на най-високата професионално-квалификационна степен (ПКС) – І ПКС.
„Полеви“, „теренни“ изследвания – „изследвания
в естествени условия. Целта е да се обхване поведението на интересуващите ни лица в условията на тяхното всекидневие, без специално създадени експериментални условия“ [10, с. 58]. Такива изследвания учителите осъществяват с цел изследване и описание на своя добра педагогическа практика – опитно-приложно изследване (ІІІ
ПКС).
Панелни изследвания – рядко се осъществяват в
педагогиката и в образованието. Специфични
изисквания са „постоянство на изследваните лица за определен период от време, ...възможност
за повторение на изследването със същите лица
след определено време“ [10, с. 61].
Срезови и продължителни (лонгитюдни) изследвания. „Срезовите изследвания имат еднократен

характер, при което в определено време се изследват лица, случаи, събития с помощта на определен метод... Въз основа на резултатите могат да се правят изводи от методически и организационно-педагогически характер, да се открият типични и повтарящи се грешки, затруднения
и др.“ [10, с. 64]. Такива изследвания учителите
осъществяват с цел да се диагностицират затруднения, които техните ученици срещат, също
така при изследване на различни типове зависимости (между учебни постижения и мотиви за
учене и др.) – Диагностично изследване (ІІ ПКС).
При продължителните изследвания специфичното е, че едни и същи лица се изследват многократно, в различен период от време и се използва
един и същи инструментариум. Такива изследвания най-често се осъществяват от психолози,
тъй като чрез тях могат да се установяват интра- и интериндивидуални различия между изследваните лица [10, с. 65].
Изследване на отделния случай – отнася се както за отделен индивид, така и за група индивиди
(може да бъде конкретна организация, определен тип култура или общество), които се разглеждат като отделна изследователска единица. Отличителен белег на тези изследвания е, че в тях не
се използват стандартизирани изследователски
методи и сложни процедури, свързани с анализ
на резултатите. Смисълът на такива изследвания е в достигане на по-голяма дълбочина и теоретична осмисленост на изследването, без да се
използват извадки и сложни количествени методи [10, с. 66-67]. Примери за такъв тип изследвания могат да бъдат: изследване на поведенческите прояви на ученици от определена възрастова група; изследване на индивидуалната философия на учителя за обучението и др.
Анализ на педагогически изследвания с
иновационно-експериментален характер
Процедурата по защита на педагогически изследвания с иновационно-експериментален характер (защита за І ПКС) включва следните изисквания: съставяне на изпитна комисия със заповед на директора на ДИУУ, подготовка на две рецензии от двама
преподаватели, специалисти в областта; подготовка
на кратко експозе на изследването от защитаващия
учител, който е предоставил своята разработка, съответните документи и две публикации по темата
на изследването.
При подготовката на рецензията експертите в областта се ориентират и могат да посочат какъв тип
и вид е образователната иновация, като тя може да
бъде: неопределен тип; описателна; аналитична; модел или конструкт. А като вид иновация съответно
може да бъде програма, средство, методика, технология, алгоритъм, система. Като задължителен елемент от рецензията според правилата за реда и на-
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чина за провеждане на процедурите за придобиване
на І ПКС съгласно Наредба №5 на МОНТ от
29.12.1996 г. се отбелязват оригиналните и приносните моменти от писмената разработка.
Изборът на тема на изследване е изключително
труден акт, както за учителя – изследовател, така и
за консултиращия го преподавател. И най-сигурният
начин това да стане успешно е помагащият в изследователската дейност добре да познава работата на
учителя, както и да може да „влезе в неговите обувки“, за да го насочи и предпази от подводните камъни на трудната изследователска дейност.
В последните години учителите по физика избират теми, които са модерни и актуални за подобряване на качеството на образованието, като създават компютърни образователни продукти, които
интегрират в своята практика. Такъв е случаят с
образователната иновация на Силвия Боянова от
професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ – град Дупница с тема на изследване „Електронно помагало за обучението по физика и астрономия в десети клас (ядро* „От атома до Космоса“). Избраната тема е актуална и иновативна, тъй
като до този момент не е правено изследване на
въздействието на авторски програмен продукт за
обучението по физика и астрономия в десети клас
в професионална гимназия. В този смисъл може да
се приеме, че педагогическото изследване отговаря на нормативните критерии: новост; практическа
приложимост и значимост – представен е апробиран модел на обучение чрез авторско електронно
помагало „От атома до Космоса“, в който е описана добре планирана, много ясно аргументирана и
експериментално реализирана технология на използване на авторски програмен продукт за обучението по физика и астрономия в десети клас. Друг такъв пример е образователната иновация на Недялка Траянова от професионална гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ – Пловдив с тема на изследване „Модел на компютърно базирани уроци в обучението по физика и астрономия в ІХ клас“. Авторката има за цел да създаде и приложи в своята практика този модел в обучението по физика и астрономия. Представената разработка отговаря на нормативните критерии: новост в методиката на физиката; практическа приложимост – моделът е използван в обучението на ученици; практическа значимост – разработеният модел е приложим и за други учебни предмети, тъй като представлява система от компютърно базирани уроци чрез използване
на образователен софтуер. Интерес представлява
образователната иновация на Милена Гошева от
Софийска професионална гимназия по електроника
„Джон Атанасов“ с тема „Повишаване ефективността в обучението по физика чрез прилагане на
интерактивна технология“. Представената методи-

ка включва организация на учебно-познавателните
дейности в три типа уроци с използване на добре
известните два вида интерактивни системи за учене – ориентирана към хората и основаваща се на
компютърните технологии.
И други учители по физика – изследователи в областта на интегриране на информационните технологии, са провеждали изследвания и са стигали до
ефективни решения за своята образователна практика. В повечето случаи се описват модели на обучение, които са приложими и за другите учебни предмети от същата културно-образователна област.
Друг проблем, изследван от учител по физика, е
проблемно базираното обучение. Темата е „Ролята на проблемния подход в обучението по физика в
VІІ клас за повишаване на постиженията, познавателната активност и познавателната самостоятелност на учениците“, а авторът е Милена Палатова
от 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов“ – София. Многобройни изследвания върху проблемното
обучение са правени през 80-те години на ХХ век,
които показват много положителни страни за развитието на учениците. Днес интересът към тази тема се възражда, защото налагащата се съвременна образователна парадигма предполага личностно
ориентиран подход към ученика и прилагане на конструктивистките идеи в професионалната практика на учителя. И в този смисъл педагогическото
изследване на автора отговаря на нормативните
критерии: новост, тъй като няма такива изследвания, правени за обучението по физика и астрономия в VІІ клас; практическа приложимост и значимост – представената технология би могла да се
използва и по други предмети от културно-образователна област „Природни науки и екология“ и не
на последно място – в изследването са предложени десет методически обосновки на представени
проблеми в учебно-познавателни задачи, които би
следвало да намерят своето разпространение между учителите по физика, тъй като освен задачите
на Програмата за международно оценяване на учениците на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие – PISA, които обаче не съответстват изцяло на учебните програми за средното
училище, няма източници с прецизно подготвени
проблемни задачи и тяхната методическа аргументация.
Друг особено актуален проблем, залегнал в изследвания на учители по физика, е свързан със създаване на авторска методика на използване на интерактивни методи на обучение. Такива са иновационно-експерименталните разработки на Мариана Ганчева от Природо-математическа гимназия
„Академик Иван Ценов“ – Враца и Пенка Мончева от Професионална гимназия по туризъм „Алеко
Константинов“ – Плевен. Темите са: „Повишаване

* Терминът „ядро“ се използва в учебните програми в смисъла на раздел от учебно съдържание (бел. авт.).
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на интереса и успеваемостта на учениците при решаване на задачи по физика чрез използване на интелектуални карти“ и „Модел на обучение по физика и астрономия в VІІІ клас чрез интелектуални
карти“. Ценното при първата тема е, че авторката
Мариана Ганчева прилага интерактивната техника
интелектуална карта за подпомагане на учебно-познавателната дейност на учениците при решаване
на физични задачи, а при втората тема Пенка Мончева представя в завършен вид технология с нейната целева, съдържателна, процесуална и контролно-оценъчна част за интегриране на техниката интелектуална карта в обучението по физика и астрономия в VІІІ клас.
Във всички разгледани теми на иновационно-експериментални изследвания авторите са направили
анализ на получените резултати от изследването, който е добре аргументиран и систематизиран. Осъществена е проверка на статистическите хипотези.
Обобщенията и изводите представят синтезирано резултатите от извършената изследователска дейност,
авторите посочват трудности при създаване и реализиране на експерименталната си методика, както
и на приносните елементи в изследването.
Заключение
Краткият обзор на системата за квалификация в
България и други страни повдига един сериозен проблем – необходимо ли е уеднаквяване и съответни
стандарти за учителската професия и за непрекъснатото професионално развитие на учителите? Определено в България има традиции в продължаващото
образование на учителите, които дават добри резултати за повишаване на качеството на средното образование. Твърде малко обаче са учителите, които
достигат до най-високата професионално-квалификационна степен и ние – хората, работещи в образователните институции, трябва да се замислим защо
се случва така и какви лостове – най-вече нормативни, би следвало да се включат, за да се повиши
мотивацията за учене през целия живот и за желанието на учителя да излиза по-често от своята рутинна ежедневна педагогическа практика и да прилага доказали своята ефективност педагогически
иновации.
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ON THE QUALIFICATION OF A PHYSICS TEACHER
Neli Dimitrova
Abstract
The article presents an overview on the European systems, including Bulgaria, for physics teacher's training.
The types of pedagogical investigations, necessary for the development of the professional qualification of the
physics teachers are described. The experimental and innovative research conducted by the physics teachers in
this process is analyzed. The article raises the controversial problem about the need for unification and introduction of relevant standards for the teaching profession and the need for continuous professional development of
teachers.
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ПОДХОДИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЕ
ВЪВ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
1. Въведение
Уеб базираното обучение, ръководено от преподавател, се различава съществено от това, при което
студентите се запознават самостоятелно с темите от
курса и учат асинхронно на платформата за електронно обучение. Процедурите, ритъмът и презентационните методи, използвани във виртуалната учебна среда, са познати на обучаемите от традиционната класна стая. Инструкторът може веднага да отговори на
въпросите на студентите и да насочи вниманието им
върху най-важната част от учебния материал. Друг
съществен момент е, че преподавателят има възможност своевременно да променя съдържанието на презентацията и учебните дейности в зависимост от активността и отговорите на учебната група. При урока във виртуалната класна стая, който съвмесява лекция, сесия от въпроси и отговори, индивидуални и групови дейности, четене и решаване на тестове, обучаемите могат да работят непосредствено със своите
колеги и да се учат от значимите разговори с тях.
Изискването да бъдат на линия на платформата за
електронно обучение в точно определено време, за
да общуват „лице в лице“ с преподавателя и с останалите студенти поддържа дисциплината на обучаемите и създава в тях чувството за принадлежност
към реална учебна група с общи цели [11].
2. Методика на обучението
Курсовете във виртуалните класни стаи обикновено зависят повече от взаимодействието между
участниците в обучението, отколкото от технологичната инфраструктура. Качеството на преподаването
е в пряка връзка със заложените дейности в курса и с
подготовката и отзивчивостта на инструктора, който
трябва да откликва на специфичните нужди от обучение на всеки студент. Тъй като обучаемите не присъстват физически и в повечето случаи преподавателят няма възможност да наблюдава реакциите им,
е важно той да намери други начини за проследяване
на това как се възприема учебния материал: напр. по
тона на гласа им при аудиоконференциите и по начина
им на писане при чат сесиите.
Препоръчително е виртуалните класове да не
включват повече от петнадесет участника или съотношението между студенти и преподавател да бъде
8 към 1 [10], както и да бъде осигурена навременна
обратна връзка от инструктора по отношение на съобщенията, публикациите в дискусионните групи, тестовете и упражненията на студентите. При наличие
на възможност е желателно преди началото на обучението във виртуалната класна стая да бъде организирана опознавателна среща за всички, свързани с
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курса. Прилагането на т.нар. „смесено обучение“
(„blended learning“) помага да бъдат превъзмогнати
първоначалните трудности и способства за мотивиране на студентите, които нямат опит в уеб базираното обучение. За курсовете, провеждани във виртуална среда, е от съществено значение и формулирането
на подробна учебна програма, която да служи едновременно като меню и като начална страница. Тя очертава графика на обучението, изискванията на преподавателя и дейностите, които ще бъдат осъществявани от участниците в курса. Обикновено в българските университети програмата за обучение се състои
от следните елементи: заглавие и поясняваща информация за курса; съдържание и цели на учебния курс;
връзки към материали, свързани с курса, които могат
да бъдат използвани от студентите за справки преди
и по време на обучението; седмичен идентификатор,
включващ планираните мероприятия и учебни дейности, както и помощна литература към тях; информация за регулярно повтарящи се мероприятия; списък с учебни ресурси и насоки за обучението и др.
Мероприятията във виртуалната класна стая могат да бъдат определени като срещи между обучаемите и инструктора в реално време. Те включват видеоконференции, чат сесии и други събития, осъществявани чрез средства за синхронна комуникация.
Дейностите са нещата, които студентите трябва да
осъществят в хода на обучението (напр. симулация,
„мозъчна атака“, работа във виртуална лаборатория
и др.). За някои от тях преподавателят може да зададе краен срок, но в повечето случаи обучаемите имат
възможност да следват свой собствен график. Обикновено учебните дейности завършват с тест.
Ръководеният от инструктор курс, който се осъществява във виртуална среда, трябва да бъде организиран по начин, позволяващ гъвкавост на обучението, както и възможност учебният материал да се
предоставя постепенно на студентите. Използвайки
учебната програма, преподавателят може да раздели голямото количество материали на разбираеми
части и да ги организира в логически категории. След
това частите се подреждат в смислена учебна последователност и се определят подходящи срокове за
изучаване на материалите, като се посочва ясно кои
от тях са с висок приоритет. Препоръчително е също
инструкторът да осигури директни връзки към всички материали, мероприятия и дейности, включени в
учебната програма. Мероприятията със задължите-
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лен характер или тези, които са планирани за конкретни дати, трябва да бъдат откроени със специални икони в учебната програма и в известията за курса.
Участието на студентите в учебни мероприятия
в реално време предполага прилагането на стратегии
за активно учене. Във виртуалната класна стая преподавателят трябва да проектира дейности, насочени към постигане на учебните цели, но да ги структурира по такъв начин, че да работят онлайн извън традиционната класна стая, където активните техники
за обучение са силно зависими от взаимодействието
лице в лице (напр. дискусии, групова работа, ролеви
игри) [9]. Във всички случаи е необходимо да бъдат
разработени нови методи или традиционните стратегии да бъдат адаптирани към новата среда. През последните години е налице нарастващ интерес към концепцията за персонализираното учене, при която все
по-голямо внимание се отделя на мнението на обучаемите. Предоставят се възможности те да споделят
какво е ценно за тях и какво ги привлича в учебната
дейност. Тяхното участие е важна част от персонализираното учене. Това е така, защото учебната дейност не може да бъде ефективна без активната дейност на обучаемите [8]. Методите за активно обучение, добили популярност и подходящи за прилагане в
онлайн среда, са: групово проектиране, направлявани
изследвания, мозъчна атака, направляван анализ, изучаване на казус, ролеви сценарии, виртуална лаборатория, учебни игри и др. [5].
Инструкторът може да подготви студентите за
ефективно участие в онлайн мероприятията на платформата за електронно обучение, като публикува ръководство с основните правила, към които трябва да
се придържат при осъществяването на съвместни
учебни дейности. За да имат успех груповите занимания, те трябва да се управляват и контролират от
преподавателя, без това да означава, че е необходимо той да отделя много време за подготовката на
обучаемите за работа с платформата [12]. Прилагат
се следните механизми за контрол: публикуване на
писмени инструкции една седмица преди занятието;
задаване на екипа на конкретна цел и краен срок за
изпълнение; определяне на лидер на екипа; задаване
на време за работа на групата, съобразено с особеностите на виртуалната среда; определяне на правила при провеждането на групови занимания и процедури за постигане на консенсус и разрешаване на възникнали спорове.
Преподавателят трябва активно да води учебната група и да определя темпото на работа, осигурявайки участие на студентите и преодоляване на възникващи и текущи проблеми. За да помогне на обучаемите да се опознаят, той може да публикува биографиите на членовете на групата и да изиска всеки
студент да открие общ интерес или друго значимо
сходство със колегите си. От съществено значение
за успеха на обучението във виртуалната учебна стая
е придържането към предварително публикувания гра-

фик.
При организиране на учебни мероприятия в реално време е важно да се отчете, че те представляват
сложна комбинация от способи, които изискват задълбочена подготовка, управление и предвиждане на последващи действия от страна на участниците. Когато
се обявяват предстоящите групови занимания, трябва да се осигури достатъчно време на студентите, за
да се подготвят за тях. Това до голяма степен е предпоставка за успеха на мероприятието. Преди всяко
занятие е необходимо да бъдат разяснени подробно
ролите на преподавателя, студентите и гостите, като
за всеки етап от занятието трябва да се определи кой
от участниците ще води сесията, кой ще говори, кой
ще слуша, кой ще обобщава и оценява събитието. Ако
учебното мероприятие е комплексно или изисква тясно
взаимодействие, е препоръчително да се подготви и
разпространи програма или сценарий с детайлно описание на последователността на събитията.
Когато се реализират съвместни дейности, участниците трябва да знаят кой и как осъществява контрола, за да не настъпи объркване. Всеки от етапите
за контрол има свои правила и особености. При метода на лекцията преподавателят самостоятелно презентира, а всички останали наблюдават и слушат. В
този случай никой не прекъсва и не задава въпроси.
Характерно за метода на въпросите и отговорите е,
че преподавателят развива лекцията, но може да бъде прекъсван, за да му бъдат отправени въпроси. При
метода на ръководене на дискусията всички участници имат право да говорят, но те могат да го направят само ако модераторът им даде думата. Когато
се прилага щафетният метод, преподавателят представя занятието и след това предава виртуалната щафета на друг участник. Докато участникът държи щафетата, той контролира презентацията, след което тя
може да отиде при друг участник или да се върне
обратно към преподавателя. При свободния режим
всеки желаещ може да се включи по всяко време,
като никой не управлява или доминира. Инструкторът е просто обикновен участник или наблюдател.
Специфично правило тук е, че последният коментар в
дискусията трябва да бъде направен от преподавателя.
Участниците в онлайн мероприятието (студенти
и гост-лектори) трябва да бъдат представени преди
срещата. Това може да се осъществи чрез публикуване на биографиите им на платформата за електронно обучение заедно с обявата за предстоящото събитие. Ако е необходимо студентите да използват материали по време на учебната сесия в реално време,
те трябва да им бъдат изпратени предварително. Така обучаемите ще могат да подготвят въпросите си.
При сътрудничеството във виртуалната класна
стая е важно инструкторът да поддържа канала за
интерактивно общуване (писмен или говорим) отворен, за да проверява периодично дали неговото послание е получено и разбрано от обучаемите. Препо-
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ръчително е да се прави пауза след всеки етап от презентирането, за да се осъществява ефективна обратна връзка [11].
Когато се провеждат мероприятия в реално време, медията, която не се използва в момента, трябва
да бъде изключена – например, ако се чертае върху
интерактивната бяла дъска, видеото и аудиото могат
временно да бъдат изключени. При интерактивните
онлайн сесии е препоръчително преподавателят да
контролира броя на активно говорещите студенти, като
формира малки групи или ограничи участниците, които могат да говорят, без да са получили разрешение.
Необходимо е инструкторът да поддържа концентрацията им и да упражнява контрол върху дискусията.
Важно е също студентите, които учат синхронизирано, да бъдат на една и съща страница. Ако въпросите
се бавят или обсъждането се развива твърде бавно,
е необходимо преподавателят да наблегне отново на
разглежданата тема. По време на груповите мероприятия във виртуалната класна стая той трябва да
обърне внимание на всички студенти, а не само на
тези, които се открояват.
При уеб базираното обучение са налице редица
инструменти, които дават възможност на преподаватели и студенти да общуват свободно и да осъществяват съвместно различни дейности. Във връзка с
прилагането на методи за социално взаимодействие
в учебния процес се използват различни механизми
за комуникация между участниците в него – чат, аудиоконференция, видеоконференция, интерактивна бяла дъска, споделяне на екран и екранни прозорци за
обратна връзка (response pads). Те свързват студентите и преподавателите в реално време и се наричат
синхронни уеб технологии. Повечето от тези комуникационни механизми са интегрирани в съвременните
системи за управление на обучението и учебното съ-

държание [6]. В настоящата разработка е обърнато
специално внимание на възможностите на интерактивната бяла дъска за осъществяване на ефективно
електронно обучение.
3. Реализации
3.1. Работа с интерактивни електронни средства и създаване на уроци с електронно съдържание
Въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение повишава интереса на студентите към
часовете и води до активното им участие в самия
обучителен процес. Предимства на онлайн ресурсите
пред традиционните средства за представяне на учебно съдържание са: по-добро усвояване на преподавания материал, интеграция с информационни системи,
електронен пренос на учебни материали и др.
Използват се множество инструменти за създаване на електронни уроци. Един много интересен и
занимателен похват за осъществяването им е чрез
т.нар. фалшкарти (Flashcards). Тази обучителна система се основава на многократното повторение на зададения материал, докато не бъде запомнен. С помощта на създадени от обучителя карти с информация за учебния час обучемият има възможност да се
връща неведнъж към учебния материал и така да го
запамети по-лесно.
Основният прозорец на вече въведени обучителни карти в сайта на Microsoft Education Labs има
изгледа на Фигура 1.
На Фигура 2 е представен обучителният комплект
от въпроси и отговори.
Всеки обучител подготвя своите обучителни комплекти, като създава нови такива посредством предложени от системата инструменти (Фигура 3).
Quizlet (Фигура 4) представлява много интересна

Фигура 1. Microsoft Education Labs
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среда за създаване и управление на учебен материал, който не само е предоставен за обучение, но чрез
попълване на въпроси и отговори в системата тя сама асоциира тестове към материала, въведен от преподавателя [13].
3.2. Интерактивни бели дъски
Поради нарастване на компютъризацията в наши
дни се налага да се осигури по-добра среда за обучение в сравнение с познатите досега методи. Такава
именно е замяната на черните дъски в аудиториите с
т.нар. интерактивни дъски, изискващи само бял
сензорен екран, включен в компютър, който да е свързан с мултимедиен проектор.
Тази съвременна алтернатива на традиционното
обучение предоставя възможност на обучаеми и преподаватели да пишат, рисуват, чертаят в реално време, да запаметяват извършените промени и да ги из-

пращат до всички участници в обучението. Възможно е също въвеждането на бележки в реално време
по материали от учебното съдържание в лесно достъпен компютърен формат [3, 4].
Предимства на интерактивните дъски:
Спомагат за разширяване използването на
електронните средства за обучение.
Предоставят възможност на преподавателя да увеличи качествените и количествените резултати при усвояване на учебния
материал чрез:
– обогатен илюстративен материал към урока;
– таблица, текстов файл, географска карта;
– аудио и видео приложения към урока.
Дават възможност обучаемите да усвояват информацията по-бързо.

Фигура 2. Комплект въпроси и отговори

Фигура 3. Инструменти за създаване на обучителни комплекти
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Фигура 4. Основен панел на обучителна система Quizlet

университетите – те могат да се използват навсякъде, където се провеждат срещи, презентации и обучения. Цените им са съизмерими с тези на прожекционната техника, но затова пък инвестицията е дългосрочна, а необходимата поддръжка – минимална
[4].
Повърхността на интерактивните дъски представлява чувствителен на допир екран, върху който чрез
докосване може да се манипулира с обекти така, както
това се извършва с помощта на компютърна мишка
върху дисплея на компютъра. Върху дъската например може да се отварят папки, да се преместват обекти от едно на друго място и да се рисуват линии, символи, овали и др.
Фигура 5. Интерактивна дъска

Позволяват на студентите да участват в
групови дискусии.
Позволяват на обучаемите извършване на
съвместна работа за решаване на общ проблем, поставен от преподавателя.
Осигуряват възможности за проверка на
знанията на студентите.
Недостатъци на интерактивните дъски:
Изображението или представяният на дъската материал може да бъде закрит от човек, който се намира в близост до нея.
Интерактивната дъска трябва да бъде защитена от повреда и др.
При всеки трансфер на ново място трябва
да бъде калибрирана.
Ако интерактивната дъска позволява отдалечен достъп, някои потребители могат да
изпратят нежелано съобщение на екрана
или на снимка.
Основните предимства на интерактивните дъски
според специалистите са, че подобен род иновативно
обучение увеличава посещаемостта в учебните зали
и ангажира самите студенти в по-активното усвояване на преподавания материал. Освен това интерактивните дъски са и доста универсални, в смисъл, че
приложението им не се ограничава само до работа в
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Общ поглед върху теорията
Технологията за визуализация с помощта на мултимедиен проектор и интерактивни дъски съвсем не
е от вчера. Първите бели дъски от този тип са на
пазара още отпреди 1998 г., така че технологията и
самите продукти могат да се смятат вече за достатъчно „зрели“ – 10 години в ИТ бранша се считат за
относително дълъг период на развитие.
Към днешна дата използването на интерактивни
бели дъски е широко разпространено в редица европейски държави и е неизменна част от съвременните
методи за бизнес презентации и преподаване в университетите. За нашата страна обаче този тип техника е сравнително ново явление, чиито достойнства започват да придобиват популярност едва напоследък
[1, 7, 2].
Етапи при подготовката на урок с интерактивна
дъска:
1. Определяне на тема, цел и вид на занятието.
2. Съставяне на временна структура на урока в съответствие с главната цел, определяне на задачите и необходимите стъпки за
тяхното постигане.
3. Уточняване на етапите, за които са необходими инструментите на интерактивната
дъска.
4. Подбор на най-ефективните средства (раз-
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глеждане на целесъобразността на използването им в сравнение с традиционните
средства).
5. Оценяване на продължителността на подбраните материали, отчитане на техния интерактивен характер.
6. Съставяне на времева разбивка на урока.
7. Подреждане на събраните материали в презентация (на съответния софтуер) по даден
сценарий на урока.
8. Предварителна подготовка на студентите за
провеждане на урока с интерактивна дъска.
9. Тестване на урока.
Дъската всъщност е само едната от частите на
т.нар. интерактивна система за презентация, която
включва също компютър и мултимедиен проектор.
Най-общо казано, интерактивната дъска действа като компютърен екран, като едновременно с това запазва основната си роля на нея да се пише. С помощта на мултимедийния проектор на нея може да се правят презентации на уроците и преподавателят да води бележки или да маркира отделни теми и пасажи
на екрана. Промените и уроците, направени на дъската, могат да се дистрибутират по мрежата в университета през свързания с нея преподавателски компютър. Чрез него студентите също могат да участват активно в часовете и да изнасят свои презентации и материали.
3.3. Интерактивна дъска eBeam
Интерактивната дъска eBeam представлява компактно, преносимо и лесно за употреба устройство,
което превръща всяка една стена или бяла дъска в
интерактивна дъска. За целта трябва само да се закрепи приемника от комплекта на каквато и да било
гладка повърхност, например на ъгъла на стандартна
бяла дъска, и да се насочи проекторът към нея.
Продуктите eBeam са изключително достъпни, не
създават проблеми при инсталиране и могат да се
използват с всяка съществуваща бяла дъска или гладка повърхност и мултимедиен проектор. С тях преподавателят получава свободата да продължи да работи със съществуващите дъски, като същевременно
добави интерактивен аспект в процеса на обучение
или презентиране.
Палитрата на инструментите на работната площ

Фигура 6. Меню на интерактивните инструменти

дава достъп до всички основни функции и опции на
софтуера. Избирането на инструмента „Писалка“
(горе) изважда палитрата на инструментите за анотация на работната площ. Избирането на иконата на
Scrapbook (ляво) изважда палитрата на Scrapbook, а
избирането на иконата на PowerPoint (дясно) изважда палитрата на PowerPoint.
3.4. Работа със Scrapbook
Възможностите включват водене на цифрови бележки от дъската в страница, като се анотира свободно с ръка чрез писалката или се добавя текст посредством текстовия инструмент. За вмъкването на
снимки на екрана или файлове с изображения се използва инструмента за моментна снимка или за влачене и поставяне. Използването на clip-art галерията
позволява запазването на библиотеките с изображения в централизирано, лесно за намиране място.

Фигура 7. Инструменти за управление на Scrapbook

Инструментът „Избиране“ позволява да се избере Scrapbook елемент в страницата, който да се движи, върти, оразмери или копира. За да се избере Scrapbook елемент, се натиска върху него, като след избора му върху него се появят дръжки. Този инструмент
може да бъде използван и за описване на свързващ
четириъгълник около група от елементи за избиране
на цялата група едновременно. Инструментът „Форми“ позволява рисуването на форми в Scrapbook. Формата, цветът и дължината на линията се избират от
палитрата, която се появява, когато е избран инструментът. Инструментът „Показалец“ е достъпен само в споделена среща. Посоката на показалеца (дясно, ляво, горе, долу) може да бъде определена чрез
палитрата, която се появява при избора на този инструмент. Чрез инструмента „Текст“ може да се добави към страница текстово поле във всякакъв размер, шрифт и цвят, наличен на компютъра на потребителя. Размерът, шрифтът и цветът се избират от
палитрата, която се появява, когато е избран инструментът. Инструментът „Приближаване“ позволява промяна на видимия размер на показваната страница. Обхватът на стойностите на приближаване е 25–
2000%. Задържането на клавиша Shift обръща посоката на приближаване. Стойността на приближаване
се избира и от падащия списък, който се появява при
избиране на инструмента. Чрез инструмента „Осветяване“ показваната страница може да се анотира
на ръка в един от възможните четири прозрачни цвя-
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та. Цветът се избира от палитрата, която се появява,
когато е избрано осветяването. Инструментът „Маркер“ позволява анотиране на показваната страница
на ръка в един от възможните четири плътни цвята.
Цветът се избира от палитрата, която се появява при
избора на маркера. Чрез инструмента „Гума“ се разрязва анотационният елемент, направен с маркера, или
Scrapbook страницата се разделя на два различни
Scrapbook елемента. Размерът на гумата се избира
от палитрата, която се появява при избора на този инструмент.
Заключение
Съвременните похвати за обучение са предпоставка за креативност в обучителния процес. С помощта на уеб технологиите и интерактивните методи за
обучение се увеличават възможностите за прилагане
на стратегии за активно учене. При него се набляга
по-малко на предаването на информацията, като се
поставя акцент върху развиването на уменията на обучаемите и запознаването с тяхното лично становище
и оценки по разглежданите теми и въпроси. Активното учене е по-ефективно от традиционните методи за
обучение при развиване на уменията на студентите
за анализ, синтез и оценка. Без да се абсолютизира
необходимостта от неговото прилагане, е важно да
не се подценяват възможностите, които то предоставя за проблематизиране на научните тълкувания и за
развиване на критично отношение към разнообразните източници на информация, формиращи съзнанието
на съвременните поколения.
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APPROACHES FOR TEACHING STUDENTS IN A VIRTUAL CLASSROOM
Marina Encheva, Iglika Getova
Abstract
The article examines the specifics of teaching in virtual learning environment. The methods of e-learning
applicable in the university education are presented as the emphasis is on the strategies for active learning and
the collaborative educational activities. The instruments for implementation of the training in the new classroom
are examined – flashcards, interactive whiteboard, eBeam as well as their integration into the contemporary
learning management systems. With the introduction of the new classroom the basic functions of teaching in the
educational system are modified which leads to overcoming the stereotypes in education, i.e. elaboration of new
approaches to the professional situations and development of creative abilities.
Keywords: e-learning, virtual classroom, active learning, collaborate activities, flashcards, interactive whiteboard.
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БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ 2015
За девета поредна година Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките организира Национална археологическа изложба „Българска археология 2015”1. Тази
година съорганизатори на изложбата са 15 исторически и археологически музеи в страната, които
участват с находки от своите фондове2. Представени са експонати от общо 24 обекта, илюстриращи
различни като вид и хронология обекти, от ранната
праистория до късното Средновековие.
Следваща хронологическия принцип, изложбата
традиционно започва с находки от пещерата Козарника, Белоградчишко (ръководители доц. д-р Николай Сираков и доц. д-р Жан-Люк Гуадели). Сред тях
са украшения от черупки на мекотели, както и няколко особено важни и интересни от научна гледна
точка артефакти от кремък и кост, които са типични
за къснопалеолитната Ориняшка култура в Западна
Европа.
През 2015 г. завършиха мащабните спасителни
проучвания на неолитното селище в м. Деве боаз до
с. Мурсалево с ръководители чл.-кор. Васил Николов и доц. д-р Крум Бъчваров (НАИМ – БАН). Представена е впечатляваща колекция от богато украсени съдове от ранния неолит (първа половина на VІ
хилядолетие пр. Хр.) (Фотос 1), както и антропоморфни фигури. Особено интересен е много прецизно изработен свастиковиден каменен амулет (от серпентинит). Много сходен амулет е открит и при проучванията на друг раннонеолитен обект – селището в
кв. Слатина, София (ръководител чл.-кор. Васил Николов, НАИМ – БАН). Освен него в изложбата са
представени култова масичка със зооморфни белези и костен предмет с врязана украса.

Фотос 1.
Керамичен съд
с тъмнорисувана
украса.
Селище в м. Деве
боаз, с. Мурсалево.
Ранен неолит.
Сн. Екип Мурсалево.

Гл. ас. д-р Камен Бояджиев,
НАИМ – БАН
Важните резултати от проучванията на раннонеолитната култура в Западна България през 2015 г. се
допълват и от две находки от селището Илинденци,
Благоевградско (ръководител д-р Малгожата Гребска-Кулов, РИМ – Благоевград). Това са масивна
глинена женска фигура, която вероятно е била апликирана към друг предмет и свързана с интериора на
къща, и накит от фино изработени глинени и каменни
мъниста.
През 2015 г. започнаха проучванията на интересен и перспективен обект от ранния неолит до гр.
Върбица, Шуменско, с ръководител доц. д-р Валери
Григоров (НАИМ – БАН). В изложбата е представена колекция от различни като стил и украса женски антропоморфни фигурки.
Епохата на късния неолит (втора половина на VІ
хилядолетие пр. Хр.) е представена чрез спасителните проучвания на селището Извор до с. Алдомировци, Сливница (ръководители Иван Вайсов, НАИМ
– БАН и д-р Володя Попов, ИМ – Бяла). Открити са
голям брой мъжки и женски антропоморфни фигурки и украсени с различни мотиви култови масички
(Фотос 2).

Фотос 2.
Култова масичка
– затворен тип, с
врязани знаци.
Селище Извор.
Късен неолит.
Сн. К. Георгиев.

И през тази година важно място в експозицията
заемат обекти от халколита (каменно-медната епоха, V хилядолетие пр. Хр.). Ценни резултати и атрактивни находки предоставят проучванията на селищната могила Провадия–Солницата и нейния некропол (ръководител чл.-кор. Васил Николов, НАИМ

1

Изложбата бе реализирана от 11 февруари до 10 април 2016 г.
Регионален исторически музей – Благоевград; Регионален исторически музей – Видин; Регионален исторически музей
– Кърджали; Регионален исторически музей – Кюстендил; Регионален исторически музей – Разград; Регионален исторически музей – Силистра; Регионален исторически музей – Стара Загора; Регионален исторически музей – Шумен; Археологически музей – Созопол; Музей „Старинен Несебър“; Общински културен институт – Музей за история на София;
Общински исторически музей – Средец; Исторически музей – Белоградчик; Исторически музей – Панагюрище; Исторически музей – Провадия.
2
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Фотос 4. Бронзов сърп. Селище от късната бронзова епоха при Чепинско шосе.Сн. К. Георгиев.

Фотос 3. Златен пандантив. Некропол на селищна
могила Провадия–Солницата. Късен халколит.
Сн. П. Лещаков.

– БАН) и на селището Аврен-Бобата (ръководител
Петър Лещаков, НАИМ – БАН). Експонатите и от
двата обекта се отнасят към времето и района на
световноизвестния Варненски некропол. На този фон
особен интерес предизвиква златният пандантив от
некропола на Провадия (Фотос 3). От селището
Аврен произхожда рядка и много впечатляваща находка – керамична дрънкалка с дупки за окачване и
врязани знаци – символи по повърхността.
Към късния халколит се отнасят и предметите
от селищната Козарева могила, Бургаско (ръководител доц. д-р Петя Георгиева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Много ценен в научно отношение е представеният керамичен съд с врязана украса, характерен за степните области на Северното Черноморие, който свидетелства за контактите с този район в края на каменно-медната епоха.
Значителен интерес представляват започналите
през 2015 г. проучвания в с. Каменово, Разградско, с
ръководители доц. д-р Явор Бояджиев (НАИМ –
БАН) и Димитър Чернаков (РИМ – Русе). Разкрита
е работилница за мащабно производство на кремъчни
сечива, която по времето на халколита вероятно е
снабдявала значителни райони от Балканския полуостров.
Проучванията на бронзовата епоха са представени с находки от спасителните проучвания на селищата при Петърч, Костинбродско и Чепинско шосе,
София (Северна скоростна тангента) и от некропола
на Балей, Видинско. Една от най-интересните находки от селището при Петърч е добре запазена бронзова брадва от ранната бронзова епоха (проучвания
на доц. д-р Алексей Гоцев, НАИМ – БАН). Открити са и предмети от ранната желязна епоха, сред
които бронзова двуспирална игла.
Спасителните разкопки при Чепинско шосе (ръководители гл. ас. д-р Таня Христова и гл. ас. д-р
Виктория Петрова, НАИМ – БАН) разкриха интересно и важно в научно отношение селище от късната бронзова епоха (краят на ІІ хилядолетие пр. Хр.).
Експонирани са характерни за епохата керамични съдове, както и изцяло запазен бронзов сърп (Фотос
4).
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През 2015 г. продължиха археологическите проучвания и на некропола на Балей (късна бронзова
епоха, ръководител доц. д-р Стефан Александров от
НАИМ – БАН). В изложбата са представени шест
съда от гроб с кремация. Особено впечатляващ с
изработката и формата си е четвъртитият съд, използван като урна.
По традиция проучванията в Аполония (Созопол)
предоставиха ценни научни резултати и интересни
находки (ръководител доц. д-р Кръстина Панайотова, НАИМ – БАН). Сред акцентите е погребален
венец от позлатени бронзови листа с форма на лавров лист и керамични плодове със сферична форма
(първа половина на ІІІ в. пр. Хр.) (Фотос 5). Експонирани са също керамични съдове, архитектурни детайли и др.

Фотос 5. Погребален венец. Аполония Понтика, м.
Месарите. Първа половина на ІІІ в. пр. Хр.
Сн. Л. Дамле.

Спасителните проучвания на обект № 2 по Северната скоростна тангента на София разкриха селище и ямен комплекс от желязната епоха и некропол от късната античност (ръководители проф. Венцислав Динчев и доц. д-р Анелия Божкова, НАИМ –
БАН). Представени са различни находки: съдове,
фрагмент от преносимо огнище със зооморфен завършек, бронзова фибула и други предмети от късната желязна епоха и накити от късноантичния некропол (ІV-V в.).
През 2015 г. започнаха проучвания на антична
Сердика в района на днешния площад „Св. Неделя“,
София, с ръководители гл. ас. д-р Веселка Кацарова
и Снежана Горянова (НАИМ – БАН). Те предоставиха едно от откритията на изминалата година и един
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от акцентите на изложбата: колективна находка от
близо 3000 сребърни римски монети. Монетите се
отнасят към период от почти 200 години. Около средата на ІІІ в. са укрити под пода на масивна сграда,
в съд, върху който е издълбано името Селвий Калист (Фотос 6).

Костова, ОИМ – Средец). Сред експонираните находки особено впечатление правят изящно изработена бронзова статуетка (Фотос 8) и бронзова апликация с изображение на човешко лице.

Фотос 8.
Бронзова фигурка.
Деултум, Бургаско. Краят
на ІІ – средата на ІІІ в.
Сн. К. Георгиев.
Фотос 6. Колективна находка от римски монети и
съдът, в който е открита. Обект „Форумът на Сердика“ – площад „Св. Неделя“, София. ІІ-ІІІ в.
Сн. К. Георгиев.

Фотос 7.
Фрагмент от
римска военна
диплома.
Антична villa
rustica до с.
Драговищица,
Ко стин бродско. ІІ в.
Сн. К. Георгиев.

Фотос 9.
Мраморна глава
на млад мъж.
Августа Траяна
(Стара Загора).
Краят на II-III в.

Сред впечатляващите открития от римската епоха е и вилата до с. Драговищица, Костинбродско (ръководител Мартин Христов, НИМ). При спасителни
разкопки са проучени пет помещения от вилата, от
които произхождат керамични съдове, монети и други находки. Един от най-интересните експонати е
фрагмент от римска военна диплома от началото на
ІІ в. (Фотос 7) Проученият в съседство обект (№ 5
по трасето на междусистемната газова връзка България–Сърбия, с ръководител доц. д-р Валери Григоров, НАИМ – БАН) вероятно е свързан с функционирането на вилата. Сред находките от него са представени керамични съдове и бронзови фибули от ІІІІV в.
През 2015 г. продължиха и дългогодишните проучвания на римския град Деултум, Бургаско (ръководители доц. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р
Христо Прешленов, НАИМ – БАН, и Красимира

Ценни резултати предоставиха и разкопките в
Августа Траяна, днешна Стара Загора (ръководители Мария Камишева и Антон Атанасов, РИМ – Стара Загора). Разкрит е храм с монументална архитектура и добре запазени надписи. Експонирани са
изящно изработена глава от статуя на млад мъж в
цял ръст (Фотос 9) и мраморна херма с изображение на гладиаторски шлем (ІІ-ІІІ в.).
Епохата на Средновековието е представена чрез
находки от Банското кале до Панагюрище, Дръстър
(Силистра), Перперикон и некропол на Западната дъга на Софийския околовръстен път. Проведените за
първа година разкопки на Банското кале, с ръководител доц. д-р Валери Григоров (НАИМ – БАН),
разкриха крепост с два периода на обитаване ІV-VІ
и ХІ-ХІІ в. От нея произхожда колекция от върхове
за стрели за лък и арбалет.
При спасителните разкопки на обект „Капище“ в
Силистра (ръководител Боян Тотев, РИМ – Добрич)
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са проучени сгради от различни периоди, от късната
античност до османския период. Представени са
добре запазени съдове, монети и печати. Особен интерес представлява колективната находка от 57 медни монети от времето на византийските императори
Алексий I (1081-1118) и Йоан II Комнин (1118-1143),
открити в керамичен съд (Фотос 10).

други предмети от римската епоха; нагръдни кръстове и златни монети от Средновековието (Фотос
11). Сред акцентите е бронзова статуетка на Аполон от ІІІ в.
Едно от най-интересните открития на средновековната археология през 2015 г. е некрополът, проучен във връзка със строежа на Западната дъга на
Софийския околовръстен път (ръководители доц.
д-р Методи Даскалов и доц. д-р Христо Попов,
НАИМ – БАН). Проучени са близо 800 гроба от ХVХVІІ в. Представени са част от откритите накити
(пръстени, обеци, наушници, мъниста, игли за забрадка), които впечатляват с разнообразието на форми и техники и с изящната си изработка (Фотос 12).

Фотос 10. Колективна находка от монети от времето на Алексий I (1081-1118) и Йоан II Комнин
(1118-1143). Обект „Капище“, Силистра.
Сн. В. Йотов.
Фотос 12. Обеци и наушници. Късносредновековен
некропол на Западната дъга на Софийския околовръстен път. ХV-ХVІІ в. Сн. М. Даскалов.
Фотос 11.
Златна монета на
император Василий
ІІ (976-1025) с
Константин VІІІ.
Перперикон.

Традиционен интерес предизвикват разкопките на
скалния град Перперикон (ръководител проф. Николай Овчаров, НАИМ – БАН). Представените находки илюстират разнообразието на този обект – каменно длето от халколита; накити, бронзов печат и

Постери за близо 50 обекта допълнително илюстрират основните резултати от активния археологически сезон през 2015 г. и представят контекста на
откриване на експонираните находки. Изложбата е
придружена от каталог с авторски статии за представените чрез находки обекти, от техните проучватели (Българска археология 2015. Каталог към изложба. София, 2016)3.
Благодарим за съдействието на всички колеги от
музеите и от СУ „Св. Климент Охридски“, които ни
помогнаха в осъществяването на поредната национална изложба „Българска археология“.

BULGARIAN ARCHAEOLOGY 2015
Kamen Boyadzhiev
Abstract
The National Institute of Archaeology with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences organized the
National Archaeological exhibition „Bulgarian Archaeology 2015” for the ninth year in a row. Traditionally, it
presented the results from the last season of archaeological fieldwork by displaying some of the most interesting
finds, along with extensive illustrative material. Contributions to the exhibition came from fifteen museums of
history and archaeology in the country, co-organizers of the event, with finds from their depositories.
The exhibition brought together more than 260 artefacts from 24 archaeological sites belonging to different
types and chronology, ranging from the Early Prehistory to the Middle Ages. It was opened to the public between
11 February and April 10, 2015.
1

Използваните снимки и информация в статията са по авторските публикации в каталога.
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АРХИТЕКТ НАУМ ТОРБОВ: В СОФИЯ И БУКУРЕЩ
Архитект Наум Торбов е един от т.нар. „първо
поколение“ български архитекти – тези няколко десетки човека, на които дължим в голяма степен
днешния облик на централните части на София и големите селища в страната. В настоящата статия се
анализират възможните връзки и влияния между развитието на архитектурата в Румъния и творчеството на архитект Торбов. Търси се създаването на
обобщена картина на неговото авторско наследство
към днешна дата.
Според списъците на БИАД [1] през 1912 г. Наум Торбов е единственият архитект с легализирана
диплома (ДВ 221, 1904), завършил специалността си
в Букурещ. Този факт, както и големият обем и значимостта на творчеството му, го правят основна фигура при проследяване на архитектурните взаимодействия между България и Румъния в началото на
XX век.
Съгласно биографичните данни, представени от
Иван Аврамов [2], архитект Наум Торбов е роден
на 18 ноември 1880 г. в с. Гопеш, Битолско, а две
години по-късно семейството му се установява в
Оряхово. Торбов завършва гимназия в Русе и след
това заминава да следва архитектура в Румъния – в
Букурещкото училище за изящни изкуства. След
приключването на висшето си образование започва
работа в Министерството на обществените сгради,
пътищата и благоустройството под ръководството
на арх. Петко Момчилов. Две години по-късно, през
1906 г., той е назначен за началник-отделение „Архи-

Доц. д-р Стела Ташева,
ИИИзк – БАН
тектура“ към Столична община (тогава тази организация е съвсем в началото на съществуването си).
От 1908 г. започва да проектира на свободна практика и така продължава да работи близо 40 години.
Проектите на Торбов включват Централните софийски хали, (Оперетния) кино-театър „Одеон“, Софийското казино, хотелите „Континентал“, „Париж“,
„Булевард“, „Лондон“ и „Венеция“, пивоварната фабрика „Македония“, няколко централни доходни здания, домовете на сем. Хентови и на сем. Луиза и
Димитър Станишеви, както и редица забележителни сгради извън София (за читалища в Дупница и
Оряхово, хали в Стара Загора и Плевен). По време
на Втората световна война обаче студиото на архитект Наум Торбов на бул. „Мария Луиза“ е разрушено, а архивът му унищожен. С бомбардировките са
срутени много от построените обекти, а с времето
други негови сгради са напълно преустроени или дори достроени. Поради тези причини цялостното класифициране и каталогизиране на неговото творчество днес не е възможно.
В следвоенния период, между 1946–1949 г., Наум
Торбов работи като архитект-надничар в Столична
градоустройствена дирекция. Умира на 2.06.1952 г.
Централните хали в София (Фигура 1) остават
един от най-високо оценените пректи на Торбов. В
последните четири десетилетия обаче можем да от-

Фигура 1. Халите – централен вход
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четем силни вариации на тяхното стилистично и естетическо осмисляне. Всъщност факт е, че до края
на 60-те години наследството от началото на XX век
е силно неглижирано – дали поради идеологически
несъответствия или поради липса на подходяща историческа дистанция. Обичайно в неговите примери са намирани „формалистични влияния на западноевропейски течения…“ [3] и те са разглеждани в
силно отрицателна конотация. През 1979 г. според
ентусиазираният академик Владимир Топенчаров,
оценката конкретно на Халите е вече по-различна в
контекста на социалистическа София. За него тя е
пряко обвързана с българското архитектурно наследство [4, с. 23 ]. „В архитектурата на първите големи
сгради влизат главно ренесансови и барокови форми
и елементи“, пише той. „Плахо в нея се опитва да се
настани младата българска архитектура – ранни нейни паметници са Софийската минерална баня и старият термичен център, срещу нея – Градските хали,
Духовната академия – срещу Църквата „Света Неделя“, Синодалната палата – срещу църквата „Света София“. В тях са претворени форми на българската архитектура.“
Културният и професионален принос, осъществен
в проекта на Централните хали, постепенно е възприет и оценен. В ръкописите към досието на арх.
Торбов в Съюза на архитектите в България [5], работени през 70-те и 80-те години на ХХ в., се твърди: „[Сградата на Халите] се отличава с добра планова схема, изискана функционалност и съвременни
инсталационни съоръжения...“. Там обаче е добавен и нов елемент на стилистичния анализ чрез твърдението: „Във външния архитектурен образ са сполучливо приложени византийски архитектурни форми с румънски нюанс…“.
Във вече споменатата публикация от 1989 г., от
своя страна, Иван Аврамов намира, че в Халите наистина са вложени елементи, заимствани от националното ни архитектурно наследство, но извън тях,
палитрата на Торбов като цяло носи белезите на
„един еволюирал сецесион“.
През 2002 г. Христо Ганчев, Григор Дойчинов и
Иванна Стоянова [6, с. 68, 74, 228–229] също причисляват сградата на Софийските хали към търсенето на националното – в случая „национален романтизъм“, като подчертават успешното „съчетание на
традиционна строителна техника ... и модерна метална конструкция...“, приложено в Халите. Според
тях, „Връзката с модерната за това време архитектура се открива при решението на фасадните плоскости, където пластичната средновековната художествена система е третирана плоскостно с характерен
за архитектурата на Сецесиона похват, а при изграждането на плановата композиция благодарение на използваната конструкция е постигнато интегрално
единство на пространство и функция“.
Според Атанас Ковачев, халите са една от „емблематичните сгради в София“ и носят „елементи
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на неовизантика и сецесион“ [7, с.153]. През 2005 г.
Петър Йокимов, от своя страна, нарича халите „Една
от най-ярките сгради, в която национално-романтичната идея се сраства органично със сецесиона...“ [8,
с. 54]
Така можем да откроим следните, донякъде
свързани, и все пак доста различни определеления
на работата на Торбов, като: млада българска архитектура, византийски форми, румънски нюанс, национален романтизъм, сецесион и успешно срастване
на някои от тези идеи.
Като може би единствен букурещки възпитаник,
проектирал в началото на XX век, има основания търсенето на румънски „нюанс“ в стилистиката на Торбов да бъде разгледано в контекста именно на неговота архитектурна подготовка в Румъния. Докато
пълноценното академично обучение по архитектура
в България започва едва след основаването на ВТУ
(Висшето техническо училище) през 1942 г., още през
1892 г. Румънската архитектурна камара създава
Частно архитектурно училище. През 1897 г., след
Образователната реформа, то е трансформирано в
част от Училището за изящни изкуства на столицата, като вече финансираното от държавата Национално архитектурно училище [9]. Именно в него Наум Торбов получава своето образование (през 1904
г., успоредно със завършването на Торбов, архитектурното училище добива своята пълна академична
автономност, за да се превърне постепенно в днешния Букурещки университет „Йон Минку“). Един от
основателите на институцията и от първите преподаватели в архитектурно училище в Букурещ е и самият Йон Минку, дипломирал се в Училището за
изяшни изкуства (Ecole des Beaux-Arts), Париж през
1883 г. [10]. Макар и повлиян от френската и европейската култура, днес Минку се счита за един от
основоположниците на „неорумънския“ или „необранковянския“ архитектурен стил в Румъния, в който са интегрирани регионални декорации и форми от
късноренесансовата румънска архитектура. В неговата посока са търсенията и на Виктор Стефанеску,
Петър Антонеску, Григоре Черкез, Николай Гика-Будещи от началото на XX век [11, p. 182].
От друга страна, разработването на „национален“
стил или „национални“ елементи на стила в изкуството и архитектурата е активен процес, валиден за
цяла Европа през XIX и дори XX век, който протича
в динамична връзка с еволюцията на концепциите за
нация и национализъм [12]. В неговото развитие варират най-вече аспектите на търсене на националното – дали като самостоятелни и основополагащи
елементи или като части и тенденции в актуалните
за периода естетики и стилове. През XIX век и „Букурещ е град, в който румънският елит се опитва да
изрази разбирането си за румънска идентичност“, а
„отношението към Османското минало е силно негативно“, пише Емануела Константини в статията си
за сборника „Османско наследство в съвременното
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Средиземноморие“ [13, p. 250].
Същевременно, успоредно с националните търсения, в отскоро независимите Балкани съществува
и желанието за адекватно и пълноценно участие в
европейските културни постижения. Едно често срещано мнение у нас за архитектурната среда на Букурещ в началото на XX век е обобщено от Стефан
Манев [14, с. 33–43] в статията му „Румънската архитектура“. Според него, „през годините на капиталистическото развитие на Румъния Букурещ се стремеше да подражава на столиците на развитите капиталистически страни. Наричаха го „малък Париж...“ Тогава можем да установим, че на границата между двата века в сградите на Букурещ си дават среща многообразни стилистични изражения: тези на неорумънските вариациии, на сецесионовите
решения, както и (нео)класицистичните и (нео)бароковите предложения (Фигури 2–5).

Фигура 4. Музеят на селото (1912–1941) на ГикаБудещи

Фигура 5. Архитектурното училище (1917–1927) на
Григоре Черкез
Фигура 2. Атенеум (1888) с автор Албер Гайеро

Фигура 3. Двореца Кантакузино (1901–1903) на Йон
Бериндей

Наистина, разработките на нов и характерен румънски стил в периода са факт, но този стил е едва
в началото на съществуването си. Същевременно европейските, и особено френските и австрийските стилистични и естетически присъствия в Румъния и
изобщо на Балканите, трудно могат да бъдат пре-

небрегнати. В самата България също лесно могат
да бъдат намерени елементи и решения от всички
актуални архитектурни стилове на континента като
романтизъм, неокласицизъм, еклектика, необарок,
сецесион (ар-нуво) и малко по-късно – модернизъм,
както и рефлексии на националните търсения.
Следователно, коментарите за румънско стилистично влияние върху Торбов и върху Халите в контекста на 50-те години на XX век най-общо могат
да бъдат разбрани в две направления. Те са наистина възможно указване на неорумънския характер на
сградата, но освен това, могат да служат и като начин да се отчете вторично европейско – най-вече
френско – влияние върху зданието.
Идеята за „румънско влияние“ върху Торбов обаче е изказана по-късно. В периода през 70-те и 80те години на XX век е традиционна ситуацията на
силно идеологическо противопоставяне на социалистическата и капиталистическата идея във всички области на живота, науката и изкуството. Както вече
беше споменато, художествените стилове от началото на века вече са силно свързани от критиката с
„буржоазното“ разбиране на красотата и със западно(европейско)то присъствие. Съответно, според мен
в контекста на 70-те и 80-те години позоваването на
именно на „румънско“ впечатление в работата на
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Торбов, може да бъде разбрано вече в качеството
му на „братско“, „балканско“ и впоследствие дори
трансформирано в „социалистическо“, (а не на чуждо – френско или сецесионово, например). Така то
може да бъде разчетено и като опит за защита на
романтичната и богато декорирана стилистика на
зданието, в противовес на силно конструктивния и
рационален дух на българския „социалистически реализъм“ в архитектурата във втората половина на
XX в. Именно в края на 80-те години сградата е затворена за повече от десетилетие за своята основна
реконструкция, a бъдещият й вид и функция са в момент на преосмисляне.
В изследванията от края на XX и началото на
XXI в., с изчезването на пряката нужда от политическа обосновка, оценката на стилистиката на Софийските хали е преразглеждана вече по посока не
толкова на националните влияния и авторските идеологически търсения, колкото на взаимодействия с
културните характеристики на епохата. Румънското
влияние е преосмислено и постепенно отпада, като
акцентът в образа на Халите вече е поставен върху
националното, неовизантийските форми и сецесиона.
При все това, въпреки че тези стилистични оценки са справедливи, е трудно да се каже доколко концепциите им са съзнателно и напълно заложени от
автора на сградата. Неовизантиката като архитектурна стилистика е широко разпространена в края
на XIX и началото на XX в. и често се свързва с
православните обекти. Дaже запазеният проект за
български храм „Св. Троица“ в Истанбул от 1859 г.
на братя Фосфати е търсен „в духа на византийската архитектура“ [15]. Тази стилистика обаче едва
ли може да бъде цялостно приложена върху търговска сграда като халите.
В употребата на неовизантийски решения, автори като Христо Ганчев, Григор Дойчинов и Иванна
Стоянова [6] виждат форма на историческа или сецесионова интерпретация на националния романтизъм. От друга страна, според статията на Кармен
Попеску в сборника „Изработката на Средновековието“, „в Сърбия… неовизантийската архитектура
добива националистически смисъл и се използва в
концепцията „Велика Сърбия“, като напомня ролята
на сърбите в борбата срещу османската империя. В
България обаче византиката е опит за архитектурен
превод на идеологията на панславянските движения.“
[16, p. 209] Така видимите белези на използване на
средновековна стилистика в сградата могат да бъдат разчетени в различни крайни послания.
В останалите сгради на Наум Торбов днес трудно могат да бъдат намерени изявени (нео)румънски
влияния. През 1906 г. Торбов строи Доходно здание
на Хентови (на ъгъла на ул. „Цар Борис“ и „Пиротска“ (Фигура 6).
През 1908 г. по негов проект се изгражда пивоварна „Македония“ на бул. „Сливница“ (днес разру-
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Фигура 6. Доходно здание на Хентов.

шена) и Градското казино, сега преустроено и функциониращо като Софийска градска художествена
галерия (Фигура 7). Наистина в използваните декорации и решения на тези и други негови обекти могат да се открият както следи от интерпретации на
неовизантийски елементи, така и отделни реплики
на сецесионовата стилистика.
Към периода от преди Първата световна война,
вероятно 1908 г., се причислява и строителството на
хотел „Париж“, реконструиран и преименуван по-късно на „Здравец“. Това е едно от великолепните, но
запуснати здания в началото на бул. „Мария Луиза“
[17]. Според намерена полуанонимна критична бележка, публикувана през 1911 г. в Списание на БИАД
в София [18, с. 387–388], арх. Наум Торбов представя и своята цялостна визия за София и нейното градоустройство в някои броеве на вестник „Вечерна
поща“. За съжаление, в запазените в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и в Централната
библиотека на БАН броеве на вестника от 1911 г.,
неговият текст не беше наличен.

Фигура 7. Софийското казино, сега СГХГ

Освен проектант, в годините 1914–1918 г. архитект Торбов е технически ръководител на два ключови обекта, проектирани вече от арх. Никола Лазаров, един от първите френски възпитаници, работещи в столицата. Това са сградата на Христо Гендович до Народния театър, както и зданието на Окръжната административна палата, днес Министерство
на земеделието и храните (Фигури 8, 9).
В допълнение към бурната му архитектурна дейност, според сайта Geni.com [19], Торбов е женен за
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обработка и разпространение на филми) за България
(Фигура 10). Показана е и снимка на младия архитект Торбов от досието му в Съюза на архитектите.

Фигура 10. Обява във „Вечерна поща”, 1912 г.

Фигура 8. Сграда на Хр. Гендович

Фигура 11.
Снимка на
арх. Наум Торбов

Фигура 9. Окръжна административна палата (днес
МЗХ)

австрийката Леополдина, а през 1917 г. му се ражда
дъщеря – Тита Наумова Недева (1917–1983).
Неспоменаван и непубликуван до днес факт във
връзка с дейността на Наум Торбов са обявите в редица броеве на вестник „Вечерна поща“ от 1912 г.
[20, с. 2]. Според тях той е единствен представител
на „Пате фрер“ (френският концерн за производство,

През 1914 г. по проект на Наум Торбов се строи
хотел „Континентал“ в пресечката на ул. „Сердика“
и ул. „Триадица“. Впоследствие сградата е напълно
реконструирана като хотел „Люлин” и по-късно офисна сграда. През 1915 г. той печели конкурса за сграда на учителската каса. През 1923 г. завършва кинотеатър „Одеон“, който обаче е напълно разрушен
от бомардировките, както и разположения в близост
хотел „Булевард“.
Запазените днес, макар и понякога силно модифицирани проекти на архитект Наум Торбов, включват още доходно здание на Димитър Костов (на пресечката на ул. „Лавеле“ и „Алабин“), сградата на
Гаки Трифонов на бул. „Витоша“ 8, жилището на Хр.
Адамов на ул. „Цар Симеон“ 80, сгради на ул. „Пиротска“ 3 и „Пиротска“ 12 (Фигура 12), бившия Румънски институт (днешна сграда на Висшия съдебен съвет на ул. „Екзарх Йосиф“ 12), домът на Станишеви (днес Главно мюфтийство) (Фигура 13) и
Дюлгерското здание на бул. „Хр. Ботев“ 71 (Фигура
14), пожарна и дезинфекционна станция, няколко училища.
В заключение можем да потвърдим липсата на
забележимо румънско влияние в цялото творчество
на Наум Торбов, поне що се отнася до характерните
неорумънски или необранковяну елементи и реше-
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Фигура 12. Жилищна сграда на ул. „Пиротска” 12

Фигура 14. Дюлгерското здание

Фигура 13. Дом на Станишеви (днес Главното мюфтийство)

ния. Доколкото развитието на румънската архитектура е част от развитието на Балканската такава, и
в нея могат да бъдат намерени множество допирни
точки с европейските художествени гледни точки и
православните строителни традиции, то и паралелите в търсенията в София и Букурещ са неизбежни.
Неовизантийските и сецесионовите елементи и
форми наистина имат известно присъствие в работата на Торбов, но според мен те не са негов водещ
принцип или основна характеристика.
Същевременно увеличената историческа дистанция позволява актуализиране на гледните точки за
стиловото развитие на архитектурата на Балканите,
както в България, така и в Румъния. Така, макар и
без да разполагаме с негови писмени изявления или
манифести, можем да си позволим да разгледаме
архитект Торбов като обобщен пример за архитек-
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турния проектант в региона. Особеностите на такъв
професионалист, валидни и за Торбов, са съответно
високото ниво на строителни и естетически познания, връзките с европейските и регионалните форми
на архитектурно обучение, както и енциклопедичният,
широк обхват на извършваните дейности.
Същевременно, проследявайки неговото лично
развитие като проектант, можем да отбележим постепенното опростяване на използваните декорации,
засиленото търсене на подходящо за конкретните решения и детайли вписване в средата и същевременно все по-майсторското организиране на интериорните и екстериорните пространства. Именно качествата на тези пространства и решения можем да оценим и днес при употребата на неговите сгради, въпреки големите промени и преустройства в тях.
Според мен, архитект Наум Торбов е многопланов и сложен творец, със собствен път на развитие.
Като такъв, той не може да бъде обобщен в категоричен стил, похват или дейност. Той е забележителен проектант, притежаващ дълбоки естетически познания и елегантност на архитектурния изказ, с фина
чувствителност към регионалната специфика и намесите в характера на градската среда. За неговата отдаденост на професията и постоянното търсене на красивото в Следосвобожденска София наистина няма преки записи, но за тях най-вече свиделстват броят и качествата на споменатите дотук
обекти. Хубаво е, че въпреки превратностите на съдбата, неговият труд е оценен и приживе чрез удостояването му с орден „Св. Александър“ IV степен
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през 1940 г., както и с други по-малки награди.
„Пренебрегването на настоящия момент като
част от историята, със своята архитектурна и социокултурна същност не бива да бъде допускано“,
пише Мария Давчева [21, с. 5]. Нейните думи се покриват с усещането ми за посланието на архитект Наум Торбов като човек на точното място и точното
време. За неговото творчество трудно може да се
каже например, че предусеща или налага бъдещи
тенденции или решава глобални проблеми. То по-скоро ясно отразява и докрай развива ключовите направления и търсения на времето си, превръща се в
техен еталон. Така, чрез сградите на Наум Торбов,
имаме възможност сто години по-късно да усетим
София от началото на XX век.
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ARCHITECT NAUM TORBOV: IN SOFIA AND BUCHAREST
Stela Tasheva
Summary
Architect Naum Torbov is born in 1880 in the village of Gopesh (now Macedonia) and receives his architectural diploma in 1904, from the Bucharest Fine Arts School. He is the author of one of the capital oldiconic
buildings – the Sofia Market Hall, and also of many other edifices constituting the cityimage in the beginning of
20th century.
The aim of this article is to investigate the possible connections and influences regarding architectural development in Romania and the works of Naum Torbov and also to create an up to date summary on his legacy. He
is examined as one of the „first generation” Bulgarian architects and is finally concluded to be an author, who
follows and cultivates the key trends and searches of his own time, thus turning into their standard.
The results are in the area of history of Bulgarian architecture and particularly into stylistic analysis of architectural flows in the country and in the region.
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Трибуна на младите

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

ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ – РАВНОСМЕТКА
ЗА ПОСТИГНАТОТО ПРЕЗ 2015 Г.
Фондация ,,Eвpикa” ycneшно пpoдължава делото нa редица бележити изследователи, oбуславили развитието както на българската, така
и на световната наука… Фондация „Еврика” е
създала традиция да се подкрепят млади дарования, новатори и предприемачи. Много от носителите на наградите „Еврика” вече имат постижения на високо ниво и реализират проекти
в партньорство с български и чуждестранни организации. Научните им постижения са в резултат и на получените чрез фондация „Еврика” нови възможности в областта на науката, техниката и технологиите. Всеки от тях популяризира българската научна школа и работи за повишаване репутацията на страната ни…
Из приветствието на Президента на РБългария
г-н Росен Плевнелиев,
27 януари 2016 г.
С музикален поздрав от състав на Националния
дворец на децата с художествен ръководител Силвия Статкова започна церемонията по тържественото награждаване на лауреатите на ежегодните награди за постижения в науката и за най-добър млад
мениджър, изобретател и фермер за 2015 г. на фондация „Еврика“. Сред многобройните гости бяха г-н
Ивайло Калфин – вицепремиер и министър на труда
и социалната политика, депутати, представители на
министерства, университети, ръководители на неправителствени организации, лауреати от предходни
години, стипендианти на фондацията и др.
Ежегодните награди на фондация „Еврика“ се присъждат на млади хора за техни значими постижения
в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански
организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Целта е стимулиране на най-добрите постижения в съответната
област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на
тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение.
Стилното тържество, което се състоя в НДК на
27 януари 2016 г., бе открито от изпълнителния директор на фондация „Еврика“ г-жа Боряна Кадмоно-
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Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“
ва, която по традиция представи основните постижения на фондацията през изминалата година: подпомагане на участие в научни изяви в чужбина, на
краткосрочни специализации на двама млади учени
и на една научна публикация на млад учен в реферирано научно списание с импакт фактор; провеждането на 20 значими научно-технически изяви за деца
и младежи у нас и в чужбина и други 6 редакционни,
образователни и научно-информационни проекта; подпомагане на специализирани рубрики и издаване на
специализирани вестници, предназначени за популяризиране на дейности на децата и младите хора в
областта на науката и техниката; безплатни консултации на десетки млади хора по въпросите на правната закрила на интелектуалната собственост, търговското и облигационно право; организиране самостоятелно или в сътрудничество с други организации
и осъществяване на около 20 образователни, научни
и иновационни проекти на/за млади хора и т.н.
Тази фондация е една от малкото неправителствени организации, които подпомагат младите хора – тези, които търсят и които постигат новото. Затова примерът на Фондация
„Еврика“ трябва да бъде подчертаван и популяризиран…, заяви в приветствието си министър Ивайло Калфин.
Конкурсите за избора на лауреатите за 2015 г. на
престижните награди „ЕВРИКА“ за постижения в
науката, за млад изобретател, млад мениджър и млад
фермер, както и в предишните години, са били проведени в сътрудничество с университети, медии, обществени, стопански и други организации, отбеляза
председателят на Съвета на фондация „Еврика“ акад.
Кирил Боянов, който представи победителите в отделните конкурси и им връчи отличията.
Наградата на фондация „Еврика“ „ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА“ е учредена преди 20 години
и се присъжда на млад изследовател на възраст до
35 години, избран сред защитилите докторска дисертация през последната година. Конкурсът се провежда съвместно със Съюза на учените в Бълга-
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рия. Тазгодишният победител е ВИКТОРИЯ МИЛАНОВА.
Виктория Миланова е завършила Университета
по хранителни технологии в Пловдив като инженертехнолог със специалност „Технология на растителните, етеричните масла, парфюмерията и козметиката“ и е магистър по биохимия, специалност „Молекулярна биология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
Дипломната си работа изработва в Департамента
по имунология на Института по микробиология на
БАН. След защитата на докторската си дисертация
и понастоящем Виктория Миланова работи като молекулярен биолог в СМДЛ „Кандиларов“ ООД. Автор
е на 9 научни публикации. Участвала е с доклади и
постерни презентации в над 10 национални и международни научни форуми. Голямата й мотивация да
развива своя потенциал и да натрупва знания, съчетани с упоритост и амбиция, намират своя израз и в
активното £ членство в секция „Имунология“ на Съюза на учените в България, EFIS и Международната научна платформа F1000, „Секция по етиология,
патогенеза и животински модели на ревматологични заболявания“.
Виктория Миланова получава съвместната награда на Фондация „Еврика“ и Съюза на учените в
България за отличната защита на дисертационен труд
на тема „Възпалителен и деструктивен потенциал
на неутрофилите при артрит“, за което й е присъдена образователна и научна степен „доктор“. Тематиката е много актуална и е породена от нуждата от
по-детайлно изясняване на патологичните механизми при артрит с цел прилагане на индивидуален терапевтичен подход при пациентите с това заболяване. Резултатите и изводите в дисертационния труд
на Виктория Миланова са с безспорен научен и практически принос при изясняване на патогенетичните
механизми на ревматоидния артрит в тенденцията
на съвременните проучвания в тази насока, с оглед
търсене на нови терапевтични прицели при болестта. Много интересни за науката са извършените от
Виктория Миланова изследвания на връзките на възпалителния процес в ставните тъкани със загубата
на костна тъкан. Данните от дисертацията намират
приложение при разработването и актуализирането
на нови критерии за ранна диагностика на ревматоиден артрит, като могат да се използват за обосновка на терапия, насочена към удължаване периодите
на ремисия, ограничаване на възпалението и риска
от развитие на ерозивен и/или персистиращ артрит.
Във връзка с дисертационния труд са направени
8 публикации в български и международни научни
списания, изнесени са 6 научни доклади у нас и в
чужбина.
Научният ръководител и рецензентите на Виктория Миланова единодушно я определят като обещаващ млад изследовател, който притежава знания и умения самостоятелно да разработва и успешно да решава научни проблеми в областта на имунологията.

Наградата на фондация „Еврика“ за „МЛАД
ИЗОБРЕТАТЕЛ“ се присъжда за 25-та поредна година. Участниците в конкурса са младежи, ненавършили 35 години към датата на подаване на заявката
за патент и ненавършили 39 години към края на годината, за която се присъжда наградата. Те участват със свои изобретения и/или с изобретения, в
които са съавтори. Конкурсът се провежда в партньорство с Националното патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България.
Носителят на наградата е ХРИСТО КОЛЕВ,
който още от ученик е активен участник и лауреат
на много национални и международни конкурси и
олимпиади по химия и биология. Дипломира се като
магистър в СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Медицинска химия“. Още от първата година в университета Христо Колев става кръжочник в Лабораторията по биокоординационна и биоаналитична химия.
Това му помага да натрупа опит в области като биохимия, биосензори и органични полупроводници. Още
като студент е активен участник в Националния и в
Международния конкурс FameLab. В продължение
на няколко години осъществява обучение по природни науки в частен английски колеж. Упоритостта и
ентусиазмът на Христо Колев, съчетани с голямата
му любов към химията, водят до включването му в
редица научни проекти и изяви на университетско,
национално и международно ниво. Той печели престижни награди и стипендии: награда „Алма Матер“
(2010, 2011), именна стипендия „Акад. Ростислав Каишев“ за постижения в областта на химията и химичните технологии на фондация „Еврика“; награди
от катедра „Неорганична химия“ на СУ „Св. Кл.
Охридски“ (2007, 2009) и др. Понастоящем работи в
областта на клиничните изследвания като сайт мениджър в компанията C3i.
Христо Колев е популярен комуникатор на науката чрез радиото, телевизията и на сцена. Той приема мисията да направи науката част от българската поп-култура и да промени визията на научноизследователската работа пред обществото. Участва
и допринася за създаването на предаването „Красива наука“, а по-късно води собствена рубрика, наречена „Бар-наука“. Скрит зад артистичния псевдоним
„Christobel“, прави иновативно концептуално изкуство и дизайн, които демонстрират фундаментален научен принцип или откритие, без компромис с естетиката.
Наградата „Еврика“ се присъжда на Христо Колев като съавтор на изобретението „Метод за отлагане на високоориентирани филми от полианилин“, защитено с европейски патент. Полианилинът е полимер, органичен полупроводник, способен да работи
и като проводник. Такъв тип материали са основата
на познатите OLED дисплей и са потенциалния материал на бъдещето. Органичните проводници могат да доведат до разработването на еластични чипове, подходящи за имплантиране в човешкото тяло,
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регулиращи кръвната захар, работещи като заместителен изкуствен орган и осъществяващи комуникация между нервната система и компютъра ни.
Христо Колев разработва технологията, обект на
изобретението, по време на работата си в експериментална лаборатория, базирана в Милюз, Франция,
когато е само на 21 години.
Почетен диплом в конкурса за „Млад изобретател” за отлично представяне получиха Георги
Баев и Николай Иванов.
26-тият носител на наградата на фондация „Еврика“ за „МЛАД МЕНИДЖЪР“ е ФИЛИП ФИЛИПОВ, директор на международния b2b екип на компанията „Скайскенер“ и ръководител на българския
£ офис. Конкурсът е организиран от фондация „Еврика“ и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
„Скайскенер“ оперира на глобално ниво и е сред
петте най-големи фирми в света, които предлагат
сравняване на цени и условия за полети, хотели и коли под наем. Сайтът е преведен на над 30 езика и
предоставя информация за цени в над 70 различни
валути. Компанията има 10 офиса в цял свят, като
Филип Филипов е инициаторът и реализаторът на идеята за отваряне на такъв и в България, в който работят над 50 висококвалифицирани IT специалисти.
Филип Филипов притежава уникална визия за бизнес развитие и подход към служителите си. Неговите експертни познания и уменията му да изгражда
дълготрайни взаимоотношения с нови и настоящи
партньори на фирмата са довели многократно увеличение на приходите на ръководения от него отдел.
По негова идея е разработен фирмения продукт
„White Label“, който дава възможност за конфигуриране на всички налични опции, по избор на всеки клиент и от страна на самите клиенти. Това е първият
продукт на „Скайскенер“, който е преведен и на арабски език. Благодарение на него е сключена дългосрочна сделка с технологичния гигант Microsoft, посредством която компанията предоставя създадената от нея технология за търсене в сферата на туризма.
Компанията на Филипов е редовен домакин на
събития за обмяна на опит и познания в сферата на
софтуерните технологии и безвъзмездно подпомага
проекти на Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Амбициите му са акцентирани към
развитието на младия талант, като през 2016 г. ще
стартира програма, насочена към наемане на студенти, стажанти и млади специалисти.
За отлично представяне в конкурса с почетен диплом бяха наградени: Георги Кумчев – мениджър
във Фабрика за хартиени опаковки „Клондайк“ ООД
– с. Труд, обл. Пловдив и Димитринка Гринко –
изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Алфа Кол България“ АД.
Носителят на наградата на фондация „Еврика”,
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Асоциацията на земеделските производители в България и редакцията на вестник „Гласът на фермера“
за „МЛАД ФЕРМЕР“, която се присъжда за 25-та
поредна година, е БОРИСЛАВ МИТОВ.
Успешната организация на цялостната земеделско-производствена дейност на стопанството си той
осъществява чрез дейността на основаната от него
през 2010 г. фирма „БИМ АГРО“ ЕООД, която обработва около 45 хил. дка земеделска земя в общини Антоново и Омуртаг. Зърнопроизводствената база се намира в с. Беломорци, община Омуртаг.
Основната му инвестиция е в изграждането на модерни силози за съхранение на зърното и в закупуването на нова и качествена техника, с която да обезпечи правене на добро и модерно земеделие.
През 2010 г. Борислав Митов е избран за изпълнителен директор на „Сортови семена“ АД, гр. Търговище. Дружеството е с утвърдено име на пазара
за семена с 30- годишен опит, специализирало в производството на посадъчен материал за зърнени, фуражни и технически култури. От 2006 г. има сътрудничество с PIONEER Company в областта на производството на техни хибриди в България.
Голямата амбиция на Митов за пазарно и продуктово развитие, интересите му в областта на новите технологии и иновативни достижения, получените високи резултати досега, съчетани с възможностите, предоставени от Европейските програми, са
гаранция за по-нататъшно развитие на двете му дружества и превръщането им в образец за модерно селско стопанство.
В краткото си слово акад. Кирил Боянов честити
отличията на лауреатите на престижните награди и
пожела бъдещи успехи на всички присъстващи. А в
поздравлението на Президента г-н Росен Плевнелиев беше изразена увереността, че както и досега,
младите хора, които днес получават награда на
фондация „Еврика“, ще продължат научните си
изследвания и проекти в направленията, в които работят, със същите вдъхновения и ерудиция.
Измежду многото постижения на фондация
„Еврика“ особено внимание заслужава предоставянето на стипендии на даровити и изявени ученици и
студенти, които бяха връчени за 26-ти пореден път
на 4 февруари 2016 г. в Националния политехнически музей. От създаването си досега фондацията е
предоставила стипендии или добавки към стипендии на 2539 студенти и ученици. За втори път бяха
присъдени и специални стипендии „Хуауей ИКТ“, за
което фондацията е получила най-голямото си дарение за годината от мултинационалната компания „Хуауей Технолоджис“.
Специални гости на тържеството бяха председателят на Народното събрание г-жа Цецка
Цачева, вицепремиерът с ресори европейски
фондове и икономическа политика г-н Томи-
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слав Дончев, посланикът на Китай у нас Уей Дзинхуа, Руки Лиу Янг – изпълнителен директор на „Хуауей Технолоджис България”, учени и общественици.
В приветствието си към младите хора председателят на парламента Цецка Цачева заяви, че във
време, в което се говори за реформа в образователна система и висшето образование, трябва не само
да се гордеем с тези млади таланти, но те трябва
да бъдат пример и стандарт. Когато това стане
по-широката основа, тогава ще имаме самочувствие на нация, която, съхранила своите традиции, се вписва по най-добрия начин в днешния
динамично променящ се свят, където иновациите, технологиите, точните науки, нанотехнологиите, точните специалности са онези, които
проектират утрешния ден на цялото човечество,
отбеляза г-жа Цачева. Тя изказа специални благодарности към фондация „Еврика“ за 26-годишните
усилия да подпомага талантливи амбициозни млади
хора с доказан интерес към науката и към представителите на „Хуауей Технолоджис“, които също дават своя дан в това да се подпомагат доказани в
своите резултати студенти и ученици.
Капиталът на България не е в банките, нито
е във фискалния резерв, а в тези чудесни млади
хора, които са специални, защото са надарени с
талант и упоритост, заяви вицепремиерът г-н Томислав Дончев и изрази надеждата си, че държавата, обществото и бизнеса ще направят всичко необходимо този капитал да не бъде пропилян, както и
да не изтече в други държави, защото това е единственото, което може да гарантира едно добро бъдеще на страната. Ако ние искаме България след
десетилетия да бъде по-напред, най-голямата, найсмислената, най-умната инвестиция е повече усилия в образованието, науката и иновациите.
Стипендианти на фондация „Еврика“ за учебната 2015/2016 г. са 47 ученици и студенти с изявени
способности в науката и техниката. От тях 21 са носители на медали от международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология (2 златни, 6 сребърни и 13
бронзови), 10 получават стипендии „Хуауей ИКТ“ и
16 са определени чрез конкурси, носещи имената на
изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука,
техника и технологии.
За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов стипендии получиха Никола Димитров от СУ „Св. Кл.
Охридски“ и Денислав Лефтеров от ПУ „П. Хилендарски“. Младен Вълков от СУ „Св. Кл. Охридски“
и Мартин Рачев от Техническия университет – София са носители на стипендията за постижения в
овладяването на математиката на името на
акад. Никола Обрешков; Чавдар Дуцов от СУ „Св.
Кл. Охридски“ – за постижения в овладяването
на знания в областта на физиката на името на

акад. Георги Наджаков; Ивелина Стефанова от
ШУ „Епископ Константин Преславски“ – за постижения в овладяването на химията и химичните
технологии на името на акад. Ростислав Каишев. Двама са носителите на стипендията за постижения в овладяването на знания в областта
на медицината и биологията на името на акад.
Методи Попов – Елизар Цветков от Медицинския
университет – Пловдив и Виктория Георгиева от Медицинския университет – София; двама са и за постижения в овладяването на аграрните науки,
вкл. ветеринарните науки и горското стопанство
на името на акад. Дончо Костов – Мартин Маринов от Аграрен университет – Пловдив и Стефани
Згурева от Лесотехнически университет – София.
За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на
акад. Димитър Мишев стипендия получи Николай
Бойчев от НВУ „Васил Левски“, а за постижения
в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски – Стефан Петров от
Бургаския университет „Асен Златаров“. По двама
са и стипендиантите за постижения в овладяването на знания в областта на строителството
и архитектурата на името на Кольо Фичето –
студентите от УАСГ – София Цветина Димитрова и
Боян Костадинов и за постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев – Петко Иванов от
УНСС – София и Антонио Дичев от СА „Д. Ценов“
– Свищов.
Най-големият дарител на стипендии за учебната година 2015/2016 г. е китайската компания Huawei
Technologies, която създава преди няколко години
международната си програма за талантливи студенти „Telecom Seeds For The Future“. Целта £ е да доближи ИКТ образованието до онова, от което се нуждае ИКТ индустрията. Програмата се стреми да развива местни ИКТ таланти, да провокира интерес към
телекомуникационния сектор и да разпространява
добрите практики. Отличените 10 студенти, които
получават стипендии по 1000 USD, ще имат възможност да посетят централата на Huawei в Китай. Договорът между фондация „Еврика” и китайския концерн е за 5 години.
От общия брой на стипендиантите на фондация
„Еврика“ за учебната 2015/2016 г. 16 са представители на СУ „Св. Кл. Охридски“, 5 – на ШУ „Еп. К.
Преславски, 4 – на МУ – София; по 2 – на Технически университет – София и УАСГ – София и по 1 – на
УНСС – София, Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, РУ „Ангел Кънчев“, НВУ „Васил
Левски“, Университет „Асен Златаров“ – Бургас, ТУ
– София, Филиал Пловдив, Икономическия университет – Варна, ПУ „Паисий Хилендарски“, Лесотехническия университет – София, Аграрен универси-
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тет – Пловдив и Медицински университет – Пловдив. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в МГ
„Атанас Радев“ – Ямбол, НПМГ – София и СМГ
„Паисий Хилендарски“.
Нека да завършим с част от есето – един от елементите за кандидатстване за именна стипендия, на
студентката от Шуменския университет Ивелина
Стефанова, носителка на стипендията на името на
акад. Ростислав Каишев: Никога не се отказвай! –

това е едно прекрасно мото, което според мен
всеки трябва да поддържа в себе си... Аз вярвам, че личното и професионално бъдеще на всеки човек се крие в самия него. Колкото повече
мечти и вяра в тях, толкова повече планове за
бъдещето. Тези планове ние прилагаме в нашата реалност. В крайна сметка реалността е такава, каквато я направим… А вие – борите ли се,
за да станат реалност мечтите ви?

НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В
ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Нанотехнологиите добиват нарастваща популярност от началото на 80-те години на миналия век, а
приложното им поле продължава да се разширява
към ключови сектори като електроника, комуникации, хранително-вкусова промишленост, медицина,
текстилна индустрия, строителство и др. Развитието на тази иновативна сфера на научното познание и
намирането на по-широки практически приложения
на наночастиците залягат като приоритет в европейската програма за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, създаването на работни места за висококвалифицирани кадри, постигането на устойчив растеж и целите на стратегия Европа 2020.
Европейският съюз инвестира целево в нанотехнологии от 2004 г., като прогнозите за 2015 г. са пазарният дял на нанотехнологиите, внедрени в изделия
като автомобили, соларни панели, медикаменти, козметични продукти и текстил да достигне нива от 1
млрд. евро. Реалистични изглеждат и очакванията
пазарът на изделия, базирани на използването на нанотехнологии, да надвиши по параметри този на информационни и комуникационни технологии, както и
бъдещия биотехнологичен пазар.
В периода на действие на Седмата Рамкова програма (2007–2013) са отпуснати близо 1,5 млрд. евро
за научни изследвания в областта на нанотехнологиите, а тенденцията за задълбочаване на финансирането ще се запази и в програма Хоризонт 2020
(2014–2020). Не случайно нанотехнологиите са включени към приоритет „Водещи позиции в промишлеността“ в новата Рамкова програма за научни изследвания и иновации с ясната цел до 2020 г. усилията в областта да осигурят водещи позиции на Европейския съюз в бързо разрастващия се и динамичен
световен пазар [1]. През октомври 2013 г. Европейската комисия анонсира 10-годишна инвестиционна
програма в размер от 1 млрд. евро, насочена към
изследване и практическо приложение на графен [2].
Подобно на случая с генномодифицираните организми (ГМО), паралелно с навлизането на нано-
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технологиите в нашето ежедневие, протича и дебатът относно потенциалните рискове, които те съдържат и необходимостта от нормативна уредба, която
да отговори на високите стандарти за защита на човешкото здраве и опазване на околната среда. Доколко нанотехнологиите са адекватно обхванати в
действащата в настоящия момент на ниво Европейски съюз правна рамка, продължава да бъде дискусионен въпрос, който ще се опитаме да разгледаме
в настоящата статия.
Европейската перспектива пред
нанотехнологиите
Всеки опит за идентифициране на „европейска“
перспектива в дебата за нормативната уредба на нанотехнологиите следва да започне с ясното съзнание, че липсва единно, документирано и съгласувано становище между трите основни заинтересовани
страни – Европейската комисия, Европейският парламент и държавите-членки. Общата политика на
Комисията е очертана в публикуваното през 2004 г.
съобщение „Към европейска стратегия за нанотехнологии“ [3], в което е направен обзор на произвежданите и предлагани на пазара наноматериали,
но без да бъде засегнат същественият въпрос за наночастиците, възникнали в околната среда по естествен път (напр. изхвърляни при изгаряне). Следващият важен документ с методически характер е публикуваният през 2008 г. Първи преглед на нормативната уредба относно наноматериалите, озаглавен
„Наноматериалите от гледна точка на регулаторната уредба“ [4] и изготвеният през 2012 г. Втори преглед [5], в които са адресирани някои от тревогите във връзка с осигуряването на безопасно производство и употреба и се акцентира върху необходимостта от кохерентен подход по отношение на
следните три аспекта: наука и иновации, безопасност,
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обществено здраве.
Действията на Комисията следват две логически линии. От една страна, наблюдаваме амбиция за
нарастващо включване на нанотехнологиите в обхвата на действащите нормативни документи, произтичаща от ангажиментите по силата на Договора
за функционирането на Европейския съюз, съгласно
който европейските политики следва да осигуряват
възможно най-високо ниво на сигурност в областта
на общественото здраве и опазването на околната
среда. В това си начинание Комисията се стреми да
осигури такъв дизайн и потенциално приложение на
законодателните си предложения, който да постига
поставените цели по икономически ефикасен начин
и не в ущърб на общоевропейската конкурентоспособност. От друга страна, разполагаме с Първия
преглед на нормативната уредба относно наноматериалите, в който Комисията заключва, че съществуващата законодателна рамка покрива „по принцип“
свързаните със сигурността и безопасността аспекти на наноматериалите и че закрилата на здравето и
околната среда следва да бъде засилена посредством
подобряване на прилагането на съществуващото законодателство от страните-членки и посредством естествения ход на научния прогрес.
Тези усилия протичат на фона на тенденцията някои страни-членки да разработват или да планират
приемането на национално законодателство, третиращо въпроса със сигурността на наноматериалите
и механизмите за информиране на потребителите
(напр. етикиране). През 2014 г. втора държава-членка – Белгия, одобри създаването на национален регистър за наноматериали, подобен на съществуващия от януари 2013 г. регистър във Франция. За разлика от Франция, където законодателството в областта на околната среда е изменено чрез редовна
парламентарна процедура, белгийското федерално
правителство въвежда въпросния регистър посредством изпълнителна мярка и без дебат на ниво федерален парламент. Белгийският регистър на наноматериалите ще влезе в сила на 1 януари 2016 г.
По същия начин през ноември 2013 г. Дания нотифицира пред Европейската информационна система за национални технически регламенти (TRIS) проект на заповед за създаването на регистър на смеси
и изделия, които съдържат наноматериали, както и
изискването производителите и вносителите на такива да докладват пред регистъра. Тъй като мярката среща коментарите на Австрия, Полша, Холандия и Обединеното кралство, Комисията изпраща
въпроси към Дания и периодът на изчакване е удължен до май 2014 г., като в момента няма новини за
датата на влизане в сила на новия датски нанорегистър.
Предстоящото приемане на двата допълнителни
национални регистри за контрол върху достъпа до
пазара на произведените наноматериали поставя под
въпрос бъдещето на европейската политика в областта на нанотехнологиите, тъй като страните-членки не са единодушни около създаването на общ ре-

гистър на наноматериалите на ниво Европейски съюз, още повече, че Европейската комисия вече проведе безрезултатни консултации по този проект в средата на 2013 г. Тенденцията за разпространение на
национални регистри може също така да повлияе на
европейската перспектива по отношение на наноматериалите, която винаги взема под внимание принципът на субсидиарността или регулиране на ниво
ЕС тогава, когато целите не могат да бъдат ефективно достигнати посредством национални мерки.
В тази връзка интерес предизвиква ролята на
Европейския парламент, който още през 2009 г. приема резолюция [6], изразявайки скептично отношение към заключенията на Комисията от Първия преглед на нормативната уредба относно наноматериалите и настоявайки за по-солиден и задълбочен подход по отношение на ефектите на наночастиците върху околната среда и нуждата от анализ както на различните видове наноматериали, така и на формите,
под които те получават достъп до единния пазар. В
ролята си на законодателен орган през последните
години Европейският парламент последователно се
опитва (и в някои случаи успява) да наложи включването на нанофокусирани текстове в европейските
нормативни документи. Очакванията са проведените през 2014 г. избори за Европейски парламент да
доведат до увеличаване на политическия натиск за
пристъпване най-малкото към специфичен регламент
за нанотехнологии, ако не и към забрана за употребата им в определени сектори като производство на
хранителни или козметични продукти.
Аспекти на европейската нормативната
уредба на наноматериалите
Анализът на начина, по който нанотехнологиите
и наноматериалите са застъпени в нормативните документи на ЕС, би следвало да започне от изходна
позиция – правната дефиниция. Липсата на сигурност по отношение на рисковете, които наноматериалите крият, налага извеждането на единна дефиниция, която да осигури кохерентност в подхода на различните заинтересовани страни по въпроса за правилата за безопасност и да внесе съгласуваност в
разнообразието от определения, които се използват
в момента в различните сектори [7].
Дефиницията за наноматериали е обект на дългогодишни дебати между Комисията, Парламента и
страните-членки. Значителен напредък е постигнат
едва през 2011 г., когато Комисията, в изпълнение на
ангажимента, поет през 2009 г. пред Европейския
парламент, приема Препоръка относно определението за наноматериал, с която извежда следната дефиниция: „естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързано състояние или под формата на агрегат или
агломерат, при което външният размер в едно
или повече измерения на поне 50 % от общия брой
частици е в обхвата 1—100 nm“ [8]. Дефиницията
е допълнена с уточнението, че: „В специални случаи и когато това е обосновано от опасения за
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околната среда, здравеопазването, безопасността и конкурентоспособността, прагът от 50 %
за относителния брой на частиците с определен размер може да бъде заменен със стойност
между 1 и 50 %.[…] [8]“.
Характерът на това определение е преди всичко
работен, то разглежда не толкова аспектите на сигурността или риска, колкото размера на съставните
частици на материала и е предназначено за употреба от институциите на Европейския съюз. Предвидена е и възможността за периодично преразглеждане, когато такова се налага от нуждите на техническите и научните сектори. Липсата на институционален синхрон вътре в ЕС, както и различният начин, по който наноматериалите биват третирани на
национално ниво, създават един фрагментиран подход в нормативната им уредба на европейско ниво,
който протича успоредно в две насоки – регулиране
на базово ниво и регулиране на секторно ниво.
Регулиране на базово ниво
По презумпция, наноматериалите попадат в сферата на действие на два ключови регламента – Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH) и Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества
и смеси (CLP). Регламентът REACH осигурява общата регулаторна рамка по отношение на химическите вещества както в самостоятелен вид, така и
приложени в препарати или потребителски изделия,
които биват произведени или внесени на територията на ЕС в количества, надвишаващи 1 тон годишно.
Регламентът се основава на принципа на превенцията на вредоносни последици и се стреми да гарантира, че производителите, вносителите и потребителите ще произвеждат, пускат на пазара или използват
вещества, които нямат неблагоприятно въздействие
върху човешкото здраве или върху околната среда
[9]. В Регламента относно CLP се предвижда задължението да се уведомява Европейската агенция
по химикали (ECHA) за вещества, отговарящи на
критериите за класификация като рискови, независимо от количеството им [10].
Двата регламента не съдържат разпоредби, отнасящи се конкретно до наноформата на химическите вещества, но по презумпция за произведените
наночастици важат същите изисквания, каквито и за
изходното вещество, а производителите и вносителите следва да представят регистрационни досиета
за веществата, които произвеждат или внасят, актуализирани с характерните свойства на наноформата
на тези вещества и съответното й етикиране. Оценката на ефективността на този децентрализиран регулаторен подход при третирането на наноматериалите е по-скоро положителна, още повече, че употребата и пускането на пазара на вещества, пораждащи сериозни рискове за здравето, изисква издаването на специално разрешение, като тази процедурата предоставя необходимата гъвкавост за огра-
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ничаване на пазарния достъп на наноматериали, за
които в даден момент бъде преценено, че представляват опасност [9]. Това дава основание на Комисията да счита, че действащото законодателство обхваща до голяма степен рисковете във връзка с наноматериалите и функционираща към момента законодателна рамка може да осигури предотвратяване на тези рискове [11]. Вземайки предвид характера на нанотехнологиите като динамична и бързо
развиваща се сфера, може да се очаква действащото законодателство да бъде изменено в светлината
на нови данни по отношение на допустимите стойности, още повече, че една от съществените критики към Регламента REACH е неефективност поради слабата информираност на европейските производители и вносители относно регистрационните процедури. Критериите за информираност при регистрация се отнасят до общото количество на веществото във всичките му форми, без изрично задължение
за извършване на конкретни изпитвания на всяка различна форма или за посочване на начина, по който
се третират различните форми [11].
Ето защо, според данни от края на 2013 г., едва
четири субстанции са регистрирани като наноматериали, което свидетелства за липсата на яснота как
следва да бъдат третирани наноматериалите в процеса на регистрация. В много от подадените заявки
за регистрация на вещества, за които е известно, че
се съдържат под формата на наночастици, не е уточнено еднозначно кои форми се включват, като същевременно липсва информация относно безопасната употреба на съответните наноматериали [11].
Всичко това налага извършването на преоценка на
Регламента REACH с оглед на постигането на яснота относно подхода към наноматериалите и определяне на степента им на безопасността им, за което съществува готовност от страна на Европейската комисия. Още повече, че през септември 2013 г.
ECHA публикува обновен вариант на препоръките
си за „добри практики“ по отношение на регистрациите на наноматериали по силата на регламента
REACH с допълнението регистрационните досиета
да съдържат подробни физико-химични характеристики на регистрираните наноформи [12].
Регулиране на секторно ниво
Регулирането на наноматериалите на секторно ниво следва да установи критериите по отношение на
производството и употребата на конкретни продукти и потребителски стоки. Подобно на регулирането
на базово ниво и тук подходът е фрагментиран, а
несигурността във връзка с аспектите на безопасността е причина за съществуването на специални
разпоредби относно наноматериалите в области като етикетиране на храни, биоциди, козметичните
продукти, медицински изделия и др. Основните предизвикателства продължават да бъдат извършването на адекватна оценка на риска, съобразена със спецификите на наноформата, привеждане в съответствие на приложимото законодателство и събиране
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на актуални научни данни от страните-членки и ресорните агенции на ЕС.
Наноматериалите, приложени в потребителски
стоки, за които не са въведени целеви законодателни актове, следва да съблюдават критериите на Директивата относно общата безопасност на продуктите [13], която съдържа изисквания по отношение на здравето и безопасността на потребителите и заетите в сектора. Директивата често бива сравнявана с Регламента REACH по това, че урежда приложението на наноматериали, без самите те да бъдат изрично упоменати в нея, но за разлика от
REACH не съдържа задължение за оценка на въздействието им върху околната среда. Поради обстоятелствата, че потребителските продукти почти винаги влизат в пряк физически досег с човека, характерна особеност относно свързаните с тях законодателни инструменти е задължението за извършване на оценка на риска. Няма изключение за наноматериалите от това правило.
По силата на Регламента относно материалите и
предметите от пластмаси, предназначени за контакт
с храни, субстанции в наноформа могат да бъдат
използвани единствено след изрична оторизация и
включване в Анекс I [14] (каквато към момента е
извършена единствено за наночастиците от титанов
нитрид).
Производството и оторизацията на биоциди следва да отговорят на изискванията на Регламента относно предоставянето на пазара и употребата
на биоциди, с който са въведени завишени критерии за безопасност поради съществуването на научна несигурност по отношение на безопасността на
наноматериалите за здравето на хората, здравето на
животните и за околната среда, като се изисква извършването на отделна оценка на риска. Допълнително се изключва възможността за опростена процедура по регистрация, въведени са стриктни изисквания за етикиране, а одобрението на приложението на активно вещество не означава автоматично
одобрение на неговата наноформа [15].
Регулирането на употребата на наноматериали в
козметични продукти попада под действието на Регламента относно козметичните продукти [16],
който от юли 2013 г. заменя действащата от 1976 г.
директива относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти. Член 16 от Регламента урежда въпросите, отнасящи до процедурите по нотификация, и
оправомощава Комисията да откаже регистрация
във всеки един момент, в който изпитва каквито и
да е опасения по отношение на безопасността на даден наноматериал дори във връзка с нова информация, предоставена от трети страни. Тъй като козметичните средства спадат към категорията на продуктите, които могат да бъдат предлагани, без да
се налага да отговарят на специални предварителни
процедурни изисквания, то е въведено изискването
да се проверява съответствието с правните изисквания в рамките на наблюдението на пазара. По отно-

шение на изискванията към етикирането, всички съставки, съдържащи се в наноформа, следва ясно да
бъдат обозначени и наименованията им да бъдат последвани от думата „нано“ в скоби [16].
Аналогично изискване е въведено и за хранителните продукти по силата на Регламентa за предоставянето на информация за храните на потребителите, съгласно който всички ингредиенти, включени под формата на произведени наночастици, следва да бъдат отразени на продуктовия етикет с думата „нано“ в скоби [17]. Това изискване е обект на
дискусии и опити за ревизия от страна на компании
от сектора на хранително-вкусовата промишленост,
които се опасяват, че подобна мярка би създала тревога сред потребителите. През март 2014 г. Европейският парламент отхвърли предложението на Комисията за класифициране на наночастиците в хранителните продукти като „специално създадени наноматериали“, което би създало възможност вече
пуснати на пазара храни със съдържание на наночастици да не бъдат съответно етикирани. Становището на Парламента е, че подобен ход би отслабил наложените стандарти за защита на потребителите и би ги лишило от правото на информиран избор.
Не на последно място, следва да бъде разгледан
и въпросът за третирането на наноматериалите от
гледна точка на ефектът им върху околната среда.
Европейското законодателството в областта на опазването на околната среда е фокусирано основно върху
контрола и предотвратяването на замърсяване, контрола на опасностите от големи аварии с емисии на
опасни вещества, Рамковата директива за водите и
директивите относно отпадъците и отпадъчните потоци. В основните нормативни документи (напр. Директивата за комплексното предотвратяване и
контрол на замърсяването и Рамковата директива в областта на политиката за водите) липсва изрично упоменаване на наночастиците и отделни критерии за безопасност във връзка с наноформата на веществата, а Директивата относно излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване съдържа единствено възможността
въпросът за наноматериалите да бъде адресиран в
бъдеще. Общото заключение е, че действащото законодателство на ЕС в областта на отпадъците обхваща общи изисквания с оглед опазването на общественото здраве и на околната среда, но не разглежда изрично рисковете от изхвърлянето на вещества в наноформа. С други думи, съдържащите наноматериали отпадъци могат да бъдат класифицирани
като опасни, ако наноматериалите имат свойства, поради които отпадъкът става опасен [4].
Заключение
Очакванията пред 2014 г. бяха тя да бъде ключова година за бъдещето на нанотехнологиите в
Европейския съюз, основно във връзка с предложението за актуализация на Регламента REACH. Обективният преглед на европейското законодателство
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показва, че се налага тенденция за пристъпване към
регулаторни промени с цел намиране на баланс между нарастващото производство и потребление на наноматериали, от една страна, и съществуването на
научна несигурност по отношение на безопасността
им за здравето на хората – от друга. Този процес
протича при липсата на консенсус между Европейската комисия, Парламента и страните-членки по отношение на дефиницията за наноматериали, което налага употребата на компромисното определение от
2011 г., както и по отношение на праговете на съдържание на наночастици в някои потребителски продукти, които налагат задължително етикиране. Не
бива да бъде пренебрегвана и тенденцията страните-членки да създават национални регистри на наноматериали, което би могло да доведе до съществено вмешателство в правилното функциониране на
европейския вътрешен пазар и повече от всякога налага мерки за хармонизиране на съществуващото законодателство.
По отношение на нивото на покритие на наноматериалите в разгледаните основни нормативни актове може да бъде направен изводът, че в повечето
случаи е избран подходът за уреждане „по презумпция“. В повечето юридически документи откриваме липса на изрично упоменаване на наноматериали
и произтичащата от това липса на специален подход
към тях. До голяма степен това се дължи на обстоятелството, че масовото навлизане на нанотехнологиите в потребителския сектор е сравнително скорошно явление и все още липсва достатъчно високо
ниво на научно познание и технически капацитет найвече за връзка с технологиите за мониторинг, откриване и филтриране на наночастици.
Заключението на Комисията от извършените два
прегледа на действащата европейска нормативна
уредба на наноматериалите е, че в общ план тя обхваща потенциалните рискове за човешкото здравето и околната среда, но е необходимо равнището на
безопасност да бъде постепенно увеличено посредством подобряване на правоприлагането на общностно и национално равнище. Поради това се налага Комисията и агенциите на ЕС да актуализират,
на първо място, съществуващите документи и стандарти от гледна точка на тяхната приложимост и целесъобразност спрямо наноматериалите. Трябва да
бъдат подобрени и знанията по ключови въпроси, като характеризиране на наноматериалите, опасността
от излагане на въздействието им, оценката и управлението на риска.
ЛИТЕРАТУРА
1. Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година
за установяване на „Хоризонт 2020“ — Рамкова
програма за научни изследвания и иновации
(2014—2020) и за отмяна на Решение № 1982/
2006/EO, Официален вестник на Европейския съюз, L 347/104.
2. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet/flag-

68

ship/home_en.html
3. Communication from the Commission: Towards a
European strategy for nanotechnology, COM(2004)
338 final, Brussels, 12.5.2004.
4. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и
социален комитет: Наноматериалите от гледна
точка на регулаторната уредба, COM(2008) 366
окончателен, 17.6.2008 г.
5. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и
социален комитет: Втори преглед на нормативната уредба относно наноматериалите,
COM(2012) 572 окончателен, 3.10.2012 г.
6. Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно наноматериалите от гледна
точка на регулаторната уредба (2008/2208(INI)),
h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s /
getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6TA-2009-0328+0+DOC+PDF+V0//BG
7. Questions and answers on the Commission Recommendation on the definition of nanomaterial, MEMO/
11/704, Brussels, 18 October 2011, http://europa.eu/
rapid/press-release_MEMO-11-704_en.htm?
locale=en
8. Препоръка 2011/696/ЕС на Комисията относно
определението за наноматериали, ОВ L 275,
20.10.2011 г.
9. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), OВ
L 396, 30.12.2006 г.
10. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, ОВ L 353,
31.12.2008 г.
11. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и
социален комитет: Наноматериалите от гледна
точка на регулаторната уредба, [SEC(2008) 2036],
COM(2008) 366 окончателен, Брюксел, 17.6.2008.
12. Human health and environmental exposure assessment and risk characterisation of nanomaterials Best
practice for REACH registrants, Third GAARN
meeting, Helsinki, 30 September 2013, ECHA:
http://echa.europa.eu/documents/10162/5399565/
best_practices_human_health_environment_nano_3rd_en.pdf
13. Директива 2001/95/ЕО на Европейския парлaмент
и на Съвета относно общата безопасност на продуктите, ОВ L 11, 15.1.2002 г.
14. Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14
януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, OJ L 12, 15.01.2011 г.
15. Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно
предоставянето на пазара и употребата на биоциди, ОВ L 167, 27.6.2012 г.

НАУКА – кн. 2/2016, том XXVI
Издание на Съюза на учените в България

Трибуна на младите
16. Rегламент (EO) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти, OB L 342, 22.12.2009
г.
17. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) №

1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива
87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията,
Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО
на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004
на Комисията; OJ L 304, 22.11.2011 г.

NANOTECHNOLOGIES – A CHALLENGE FOR THE EUROPEAN LEGISLATURE
Stanislav Kotsilkov
Abstract
The research and incorporation of engineered nanomaterials have become a priority in the European Union
strategy for achieving competitiveness and sustainable development. At the same time, when it comes to
nanotechnology there is an absence of a unified legislative approach between the European Commission, the
European Parliament and the EU Member States.
In most cases the regulation of the manufacturing, the distribution and the market placement of consumer
products containing engineered nanomaterials is achieved within the framework of REACH, CLP and several
other key EU Directives, where nanomaterials are either not explicitly mentioned or there is no individual approach towards them. Largely, this is due to the fact that the mass research, production and application of
nanomaterials are a relatively new phenomena and both scientific and technological knowledge gaps in terms of
detection, monitoring and filtration still exist.
The two regulatory reviews of nanomaterials published by the European Commission indicate that the current
EU regulatory framework is an adequate tool in terms of managing potential risks for ботх public health and
environment safety but more efforts need to be directed towards achieving better law enforcement on community and national level. Furthermore, more research and scientific data are required in key areas, such as the
characterization of nanomaterials, the effects of their exposure and the corresponding risk assessment and management.
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АКАДЕМИК ТОДОР НИКОЛОВ НА 85 ГОДИНИ –
ЕДИН ДЪЛЪГ ЖИТЕЙСКИ ПЪТ
Проф. д.г.м.н. Божидар Маврудчиев

Намирам акад. Николов в неговия дом, съсСекция „Геолого-географски науки“ към СУБ
редоточен пред компютъра си. Съвместно с колегата проф. Платон Чумаченко завършват компенБлагодарение на Вашата енергия и ерудиция
диума (кратък сборник) на българските палеонтолози, в който са включени данни за всички наши палеон- Вие години наред заемахте редица достойни натолози от края на ХІХ век до 31.12.2015 г. Сега той учно-административни постове: ръководител на
довършва последния прочит на ръкописа. Това е едно Катедрата по палеонтология, заместник-декан
много добро дело, с което се отдава почит към уче- и декан на Геолого-географския факултет, замесни-палеонтолози, които са си отишли от живота, но са тник-ректор на Софийския университет, предсеоставили важни приноси в развитието на палеонтоло- дател на ВАК, председател на Отделението за
природо-математически и инженерни науки към
гията.
Отбелязвам това, за да подчертая пиетета на САЧК, главен редактор на сп. „Доклади на БАН“
акад. Т. Николов да обръща внимание и да подчерта- и др.
Вие сте и един много добър публицист, докава приноса на българските учени от миналите поколения, които са участвали в утвърждаването на на- зателство за което са Вашите изключително иншата геология. Защото леко е да вървиш по житей- тересни и достъпни за широката публика научно-популярни книги „Дългият път на живота“ и
ската пътека, когато друг е минал преди тебе.
С акад. Николов се познаваме от 1950 г. и сме „Империята на динозаврите“, които допринесоприятели вече 65 години. Истински приятели! Наско- ха за популяризиране на българската наука.
Във връзка с юбилейната годишнина разговаряро бяхме на гости на нашата състудентка и приятелка Тони Чобанова и часове бяхме погълнати от спо- ме с моя приятел в неговия кабинет. Миналата годимени за изминалите години. Никога не сме мислили на той завърши своята автобиографична книга „Щрикак да градим кариера, а мисля, че тази дума никога хи по житейската пътека“, която скоро ще излезе от
не е била част от нашия речник. Но бяхме силно ув- печат. Питам го: „А сега с какво ще продължиш“?
След кратък размисъл той ми казва: „Относно въплечени от геологията и тя стана наша съдба.
За акад. Т. Николов има публикувани множество роса за бъдещи планове трябва да отбележа, че да
отзиви, рецензии на негови учебници и монографии, правиш планове за бъдещето на тези години е все
както и биографични данни. Обобщена оценка за ця- едно да строиш голяма сграда, без да знаеш как ще
лостната му дейност е дадена в приветствието на Ръ- реагира основата, т.е. здравето.
Слънцето на живота ми отдавна е превалило зеководството на Българската академия на науките, подписано от акад. Ст. Воденичаров – председател на нита си, така че едва ли мога да замислям написваБАН, по случай 85-ата годишнина на акад. Тодор Ни- нето на нещо значително. Наистина у мене все още е
колов (26.02.2016 г.). В това приветствие е отбеляза- силно любопитството към околния свят и специално
към динамиката и историята на Земята, към закононо следното:
За нас, учените от БАН, Вие сте не само най- мерностите и възловите моменти в биологичната евоярката фигура в геологическата наука у нас, но и люция. Същевременно чувствам, че не съм това, коедин изключителен човек с голяма научна еруди- ето съм бил преди 20 и даже преди 10 години. Живея
ция и широка култура, която личи от цялото Ви обаче с убеждението, че всеки ден, макар и не толкова интензивно, трябва да продължа да работя, защотворчество.
С голямото Ви трудолюбие и всеотдайност не то иначе мисълта угасва много бързо.
Току-що ме занимават проблемите на стратиграсамо на научното поприще, но и в научно-административен план Вие в продължение на десети- фията и хронологията на кватернера – най-младия пелетия утвърждавахте и издигахте авторитета риод от историята на Земята. Сега има много активна българската наука и Българската академия на ни дискусии по тези проблеми и по въпроса за отделянето на една нова епоха в геохроноложката скàла –
науките, както у нас, така и в чужбина.
Вие сте не само изключителен учен в област- антропоцен, отбелязана с неимоверното въздейта на палеонтологията и стратиграфията, ре- ствие на човека върху цялата планета.
Отдавна в центъра на вниманието ми са и идеите
гионалната геология на България; теорията на
еволюцията, еволюцията на поведението, адап- за нови книги – едната за „Кризи и катастрофи в истацията, кризите и катастрофалните явления и торията на Земята“ и другата – „Еволюцията – тази
др., но и много обичан и ценен преподавател от сладка загадка“. Първите глави на тези два проекта
няколко поколения български геолози, както и на- са написани, остава... да се довършат. Това би могло
учен ръководител на голям брой дипломанти, спе- да стане, ако е живот и здраве.
При всички случаи, за да продължа да живея, трябциализанти и докторанти.
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ва да продължа да работя, макар и с не толкова интензивни темпове.
Винаги съм обичал поезията и от младите си години си спомням чудесното стихотворение на Николай Христозов „Дали тогава чак...“ . Ето един стих:
Но мисля си: нали и моят ден
ще порасте, ще мине през зенита,
и туй, което днес е зрънце скрито,
ще разцъфти и ще узрее в мен.
Живял съм с надежда в буквалния и преносен смисъл на думата – моята съпруга се казваше Надежда. И въпреки, че често ме наляга носталгията и песимизма, аз бих искал да остана оптимист“.
За живота, научните изследвания, педагогическата работа и разнообразната научно-административна
дейност на акад. Т. Николов е писано много, затова
тук ще добавим само, че жизненият му път е свързан
с три институции: Комитет по геология, Българска академия на науките и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Стартът в професията му започна в
началото на м. юни 1955 г. като геолог в системата
на Комитета по геология на обекти в Балканбас – Балкански проучвателен район. Това беше време на подем на геологопроучвателните работи в страната, който изискваше много кадри. Може да се каже, че нашето поколение беше щастливо в това отношение, защото тази тенденция към широки геоложки, минни и
сондажни изследвания очерта златна епоха както за
развитието на геологията, така и за професионалното
израстване на поколение геолози, геофизици, минни и
сондажни инженери. Макар че този първи етап от неговата работа като геолог в полето на преките геологопроучвателни работи е бил кратък, той остава трайно свързан с работа по конкретни задачи при геологотърсещите програми и по-специално при изясняване
на нефтогазносната перспективност на страната. В
това направление специално трябва да се отбележи
работата му по разчленяването на долнокредната серия в стотиците дълбоки сондажи в Северна България, в т.ч. и изясняване на стратиграфията и фациалните особености на тази серия.
Преминаването му на работа в Геологическия институт на БАН в началото на 1957 г. откри нови въз-

можности за неговото развитие, резултатите от които
са публикувани в множество статии и монографии.
Тази дейност продължава и след 1970 г. за дълъг период в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и отново в БАН от 1996 до 2009 г. Така БАН и
Софийският университет останаха основните етапи в
неговата професионална съдба. Трябва да се отбележи също, че годините между 2004 и 2009 г., които
той прекарва като гост-професор в Географския институт (сега Национален институт по геофизика, геодезия и география) при БАН бяха много плодотворни
и се маркират както от редица статии, публикувани у
нас и в чужбина, така също от монографията „Глобални изменения на климатите в историята на Земята“ и от нови издания на неговия основен университески учебник по палеонтология и исторична геология, който досега има четири издания.
Трябва да се отбележи, че в периода 1987–1990 г.
акад. Николов оглавява една важна институция в йерархията на българската наука и висше образование
– Висшата атестационна комисия при Министерския
съвет. Постът беше много висок – с ранг на зам.министър, назначен от Председателя на Министерския съвет, а отговорностите – много големи. От далечината на времето може да се отбележи, че работата му беше в светлината на прожекторите на общественото мнение и никога не е имало това, което е
обикновено сега за подобни институции – скандали!
Имало е спорни въпроси, но изискванията на закона
се спазваха, а дипломите, които се издаваха от ВАК
и днес се сочат като пример за свидетелство за качество и за съвременно равнище. Работата му като
председател беше трудна, но той имаше много добър екип. Всъщност трябва да се отбележи едно много
положително качество на юбиляря, че където и да
работеше, той умееше да събере забележителен екип.
Наскоро ние видяхме едно ново признание за акад.
Тодор Николов – залив на остров Смит, Южни Шетландски острови, Антарктида е наречен на името му
(Nikolov cove) „за неговата подкрепа за Първата българска антарктическа експедиция“.
Да пожелаем на юбиляря добро здраве, творческо дълголетие и нови творби.

АКАДЕМИК ДАМЯН ДАМЯНОВ –
70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
На 24 март т.г. акад. Дамян Дамянов навърши 70
години. Достойно извървял пътя на лекар, учен, преподавател и общественик, той се утвърди като хирург с международен авторитет, организатор и лидер
в научната общност, радетел за реформи в здравеопазването и висшето образование.
Професионалната активност на акад. Дамянов е
свързана с Клиниката по хирургия при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и Клиничния център по гастроентерология към МУ – София, където той последо-

вателно е асистент, старши и главен асистент, доцент,
професор и става техен ръководител. Защитил е двете докторски степени. Внедрител е на еднодневната
и висцералната хирургия в България и е създател на
медицински стандарт по хирургия и еднодневна хирургия, както и на алгоритмите за добра медицинска
практика в хирургията, регламентиращи медицинските дейности в тази област. От 1972 г. акад. Дамянов
е член на Българското хирургично дружество, а в периода 2002–2014 г. – негов председател. Член е на
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български и чуждестранни професионални научни организации: Deutsche Gesellshaft für Chirurgie, International Association of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery,
International Association of Surgeons, Gastroenterologists
and Oncologists и други. Почетен член е на Румънското и Македонското хирургично дружество. По време
на съществуването на Висшата атестационна комисия е член на Научната комисия по хирургични науки
към ВАК, по-късно неин заместник-председател, а
също и член на Президиума на ВАК.
Връх в научната кариера на акад. Дамянов е избора му за член-кореспондент (2008) и академик
(2012) на БАН. От 2013 г. е зам.-председател на Академията. Публицистичната му дейност включва авторство и съавторство в над 30 учебни ръководства
и научни монографии, както и над 250 публикации в
български и чуждестранни списания. Той е член на
17 редколегии, главен редактор на 2 списания и отговорен редактор на 23-томно Ръководство по хирургия. Автор е и на 2 изобретения, полезен модел и 14
рационализации. Своеобразен негов портрет е сборникът с негови статии и интервюта „Будители, наука,
образование“ (изд. „Захарий Стоянов“, 2015, 610 с.),
чието „значение излиза извън ограничените рамки на личното..., защото текстовете, събрани в
нея, засягат цялата многообразна проблематикао за състоянието и възможностите за развитие на научната сфера и висшето образование...“
(Н. Поппетров).
Преподавателската активност на акад. Дамянов
включва ръководство на докторанти и специализанти. Внедрил е общата медицина като учебен предмет за студенти. Бил е член на Факултетния съвет
към Медицинския факултет и на Академичния съвет
на Медицинския университетет – София. Той работи
неуморно за утвърждаване на мястото на младите в
науката и висшето образование, тяхното мотивиране,
информиране и ангажиране със значими научни проекти.

Водеща обществена активност на акад. Дамянов
е дългогодишното председателство на Съюза на учените в България – от 1998 г. до м. май 2015 г. Активен
член е на Съюза на научните работници в България
(днешния СУБ) от 1977 г. – още като млад асистент
в Катедра по болнична хирургия на ИСУЛ. Бил е член
на Комисията на младите научни работници, член на
Изпълнителното бюро и зам.-председател на съюза.
През всичките тези години и през своя мандат като
председател той работи неуморно за утвърждаване
на мястото на професионалната организация на българските учени като обединение на инициативни и активни творци на науката, като гнездо с патриотичен
дух. Той е радетел за оцеляване на науката и за необходимостта от дългосрочна държавна политика за нейното развитие, организация и модернизация.
Акад. Дамянов развива и активна експертна дейност към Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, НЗОК, Парламентарните комисии по наука и образование и по здравеопазване и
др. Той е носител на редица академични и национални награди, сред които орден „Стара планина“ – І степен, почетен знак „Марин Дринов“ на лента с грамота от БАН, орден „Кирил и Методий“ – І степен, носител на награди „Ескулапиус“ и „Панацеа“ на МУ –
София, почетен гражданин на Шумен и Велики Преслав и др.
Със своята широта на мислене, новаторство, научна прецизност, съчетана с остър публицистичен рефлекс акад. Дамянов оставя трайна диря в българската медицина и българската наука и е пример за подражание на младите медици и учени. Забележителни
са неговото трудолюбие и активна гражданска позиция.
Пожелаваме му здраве и творческо дълголетие!
Ръководството на секция
„Медицински науки“ към СУБ

АКАДЕМИК ПЕТЪР ПОПИВАНОВ НА 70 ГОДИНИ
Изтъкнатият български математик Петър Радоев Попиванов е роден в семейството на известния
български имуногенетик и биолог акад. Радой Попиванов (1913–2010) на 06.04.1946 г. в гр. София. През
1964 г. Петър Попиванов завършва със златен медал
22 СПУ в София и с отличен успех Математическия
факултет на Софийския университет Св. „Кл. Охридски“ през 1969 г. През периода 1970–1973 г. е аспирант в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, Механо-математически факултет, където
през 1973 г. под ръководството на известния руски
математик Ю. В. Егоров защитава кандидатска дисертация в областта на псевдодиференциалните оператори. Впоследствие става доктор на математичес-
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Проф. д.м.н. Цвятко Рангелов,
Институт по математика
и информатика – БАН
ките науки в София през 1986 г. От 1969 г. работи в
Института по математика (сега Институт по математика и информатика) на БАН, където последователно е научен сътрудник (1973 г.), старши научен сътрудник (1979), професор (1988), чл.-кор на БАН (1995)
и академик (2003).
Научното творчество на акад. П. Попиванов е впечатляващо и той се ползува със заслужено международно признание. Работи активно в областта на частните диференциални уравнения – линеен и нелинеен
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микролокален анализ [2], неелиптични гранични задачи [1], уравнения върху тор, особености на решенията
на нелинейни хиперболични системи [3, 5], уравнения
на Математическата физика [4] (напр. Камаса-Холм,
Хънтър-Сакстън), както и някои приложения в механиката, геометрията и физиката [3, 6] и финансовата математика. Резултатите от неговите изследвания са
предмет на 150 научни статии, 60 от които са публикувани в списания с импакт фактор, на 35 научно-популярни статии, както и на 4 монографии [1–4] и две студии [5, 6]. Приведената представителна извадка от научното творчество на акад. П. Попиванов добре илюстрира тематичния кръг на работите му.
Забелязани са над 450 цитати на научните публикации на П. Попиванов в статии (вкл. обзорни), монографии, учебници и дисертации (главно в чужбина). Той
има 4 успешно защитили докторанти, двама от които
са професори – Г. Попов в Нант, Франция, и Д. Палагачев в Бари, Италия. За съжаление, скоро ни напусна
неговият бивш студент и по-късно дългогодишен научен партньор – проф. Т. Грамчев (Каляри, Италия).
Като признат експерт в областта на диференциалните уравнения, акад. П. Попиванов е член на редакционния съвет на издаваното от Birkhäuser списание „Journal of Ψdo and Applications“, Петнадесет години е бил член на редакционния съвет на „Annali di
Ferrara“, от десетилетия е референт на европейското
и американското реферативни списания по математика. Дългогодишен член е на редколегията на „Доклади на БАН“ и главен редактор на поредицата „Плиска“. Бил е над 55 пъти рецензент у нас, в Италия и в
Германия на дисертации, хабилитации, професури. Подолу привеждаме списък на участието му в конференции и конгреси и на посещенията му в чуждестранни университети и научни центрове за изнасяне на доклади или като гост-професор: Университет Париж 11
(Орсе), Институт „А. Поанкаре“, Екол Политекник
(Париж), Университет „П. Сабатие” (Тулуза), Университет Рен, Университетите в Болоня, Флоренция,
Триест, Торино, Пиза, Ферара, Бари, Каляри, Катания,
Месина – Италия, Московски държавен университет
„М. В. Ломоносов“ и Институт „Стеклов“ – Русия,
Института „Вайерщрас“ в Берлин и Университетите
в Потсдам, Кемниц, Клаустхал – Германия, Университетите на Лунд, Вахьо и Линдчопинг – Швеция, Университетите на Чоу, Тсукуба, Токио, Хирошима, Киото, Нагоя, Осака – Япония, Вайцмановия институт,
Университетите Технион и Ариел – Израел, Университетите в Белград и Нови Сад – Сърбия, Университета в Йоанина – Гърция и Виенския университет.
Многократно юбилярът е чел лекции и водил упражнения по дисциплините Обикновени и частни диференциални уравнения, а също така е водил 8 спецкурса за нуждите на Факултета по математика и информатика при Софийския университет „Св. Кл.
Охридски“ (общо 21 учебни години). В продължение
на 12 учебни години е бил професор по диференциални уравнения в Югозападния университет „Неофит
Рилски“ – Благоевград. Ръководил е 11 дипломанти
във ФМИ и 2 в ЮЗУ – всички отдавна защитили. Той

е съавтор на 2 учебни помагала, едното от които – по
частни диференциални уравнения за нуждите на ФМИ,
е претърпяло 5 издания.
Акад. П. Попиванов има широки литературни интереси и е публикувал статии и книга за творчеството на Ф. М. Достоевски [7] и статии за Р. Музил.
Активно е участието на П. Попиванов в живота на
ИМИ и БАН като член на ОС на БАН, Управителния
съвет на БАН (2004–2013), председател на Научния
съвет на ИМИ (1995–2008), ръководител на секция „Диференциални уравнения“ в ИМИ (1989–2011), а понастоящем е секретар на Отделението за природоматематическите науки при Събранието на академиците и
член-кореспондентите на БАН. Той е „доктор хонорис
кауза“ на Русенския университет „А. Кънчев“, носител на Почетния знак на БАН за 60-та си годишнина и
на най-високото отличие на БАН – Почетния знак „Марин Дринов на лента“ за 65-годишния си юбилей. Книгата му [4], съвместно с А. Славова, е наградена в
Конкурса за високи научни научни постижения на Съюза на учените в България през 2012 г. Член е на Съюза на математиците в България, на American Mathematical Society и Българското общество „Достоевски“. Ръководител е от 2004 г. на Националния колоквиум по
математика към СМБ и ИМИ – БАН.
Акад. П. Попиванов е работил дълги години в Съюза на научните работници на България – сега Съюз
на учените в България (СУБ), чийто член е от 29 ноември 1974 г., като последователно е бил член на Президиума и председател на секция „Математика“ при
СУБ (1998–2004), член на редакционния съвет на списание „Наука“ (от 2007 г.), член на Комисията за високи научни постижения на СУБ (от 2001 г.) и др. Изнасял е лекции, рецензирал и е публикувал многократно
в списание „Наука“, награден е с Юбилейна грамота
на СУБ (2014) във връзка със 70-годишнината на организацията.
От сърце му желаем още дълги години творческа
активност и висок научен ентусиазъм.
Честит юбилей!
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В ПАМЕТ НА ЧЛ.-КОР. ХЕНРИЕТА ТОДОРОВА
Преди година си отиде от този свят и Госпожата, както с уважение наричахме гранддамата на българската праисторическа наука Хенриета Тодорова
(1933–2015).
През този месец в Берлин ще бъдат публикувани
актите на последния голям международен симпозиум, в който тя участва (Humboldt-Kolleg през 2012 г.
във Варна) и в доклада доразви тезата си по един
кардинален за балканската праистория проблем – за
причините, довели до заника на първата европейска
цивилизация. След това често ме питаше как върви
подготовката на тома, но за съжаление не го дочака.
А тази нейна теза намира все повече поддръжници и
нови аргументи в подкрепа.
По стечение на обстоятелствата не съм между
учениците £, но наблюдавайки я още от студентските
си години и работейки с нея по-късно в Националния
археологически институт с музей на БАН, също съм
научил много от учения и личността Хенриета Тодорова, винаги съм ценял откритостта и достойнството
в поведението £.
Проф. д.и.н. Хенриета Тодорова е родена на 25
февруари 1933 г. в София. През 1964 г. завършва Университета в Братислава, Словакия, а през 1966 г. – в
Нитра, Словакия, защитава докторска дисертация върху неолита и халколита в българските земи. От следващата 1967 г. и до пенсинирането си през 2004 г. работи в Националния археологически институт с музей на БАН, където е преминала по цялата стълбица
на научните звания от научен сътрудник до старши
научен сътрудник І ст. през 1980 г. Междувременно
през 1978 г. тя защитава втора дисертация върху халколитната епоха в българските земи, с което получава научната степен „доктор на историческите науки”.
Административната £ кариера включва: ръководител
на създадената от нея Проблемна група за интердисциплинарни изследвания, научен секретар на Единния
център по история и заместник-директор на НАИМ,
но нейната истинска сила е в ръководството на широкомащабни теренни проучвания. А те са съсредоточени изключително в Североизточна България – регионът, в който в началото на ХХ в. за първи път е
изследвана праисторията на българските земи, но Х.
Тодорова всъщност откри и за първи път представи
праисторията на тази част от страната и главно на
Добруджа.
През периода 1967–1976 г. тя прави спасителни
разкопки и проучва изцяло три селищни могили и принадлежащите им некрополи – Голямо Делчево, Варненско, Овчарово и Поляница, Търговищко, както и
проучва сондажно четири други селища. Тези разкопки хвърлиха обилна светлина върху праисторическата архитектура, върху вътрешната структура на халколитните селища и тяхната укрепителна система.
През 70-те години на миналия век Х. Тодорова проучва и къснонеолитния ямен обект Усое, Дългопол-
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Чл.-кор. Васил Николов,
НАИМ – БАН
ско, а през 1974 г. започва разкопки на комплекса Дуранкулак, който включва халколитна селищна могила,
неолитно селище, селище от късната бронзова епоха,
средновековно селище, елинистически храм и огромен праисторически и средновековен некропол. Тук е
открита най-ранната каменна архитектура в континентална Европа, а некрополът от късния неолит и халколита има изключително значение в проучването на погребалната обредност в една изявена контактна зона.
Наред със сондажни проучвания на поне още шест
праисторически селища в западната част на страната, през 1983–1988 г. Х. Тодорова ръководи и разкопките на къснонеолитното селище Тополница, Петричко. От 1992 г. тя е ръководител от българска страна
на гръцко-българските разкопки на същото селище,
но в частта му на гръцка територия.
Обхватната й дейност като разкопвач е съпроводена от значителна публикационна активност. На първо място, бих посочил монографичните £ трудове, подготвени заедно с нейни ученици и сътрудници, в които
се публикуват наблюденията и материалите от селищните могили Голямо Делчево, Овчарово и двата
тома на немски език за Дуранкулак. Между монографичните изследвания на Х. Тодорова трябва да откроя книгата за каменно-медната епоха в българските земи с кратките £ варианти на руски и английски и
издадената на немски език в Германия книга за халколитните метални оръдия. Не е необходимо тук да
анализирам цялата £ научна продукция, която включва 14 книги и над 100 статии на български и основните европейски езици, но ще посоча поне някои от основните научни приноси в нея.
Основните изследвания на Х. Тодорова са посветени на неолита, халколита, протобронзовата и ранножелязната епоха в Североизточна България, и прилежащото £ черноморско крайбрежие, за които до 60те години не се знаеше почти нищо. На нея принадлежи откриването и изследването на неолита в този регион. Многогодишните £ разкопки в Дуранкулак дадоха неоценима информация върху дотогава непознатата социална структура на халколитното общество,
като доказаха неговата елитарна, т.е. йерархична
структура. На Големия остров беше разкрито и за
първи път изцяло проучено прабългарско селище от
ІХ–Х век и принадлежащия му некропол. Х. Тодорова е и автор на първото цялостно изследване върху
праисторията на Южна Добруджа.
Началото на металургията е друга научна област,
в която тя има съществени приноси. Отнасят се до
прецизиране на датировката на началото £ (отнесено
към първата половина на V хил. пр. Хр.), класификацията на най-ранните медни изделия и свързването
на тяхната суровина с медно-рудните находища на
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Варна през 2012 г.
Благодарение на проучванията на Х. Тодорова се
очерта доста плътна картина на праисторическото
развитие в ареала на Долния Дунав от времето на неолитизацията му до началото на бронзовата епоха.
Х. Тодорова направи много не само за проучването, но и за популяризирането на праисторията на българските земи, на новите открития. Тя е чела курсове
в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Нов
български университет, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, била е научен ръководител на много докторанти, била е гост-професор в
университетите в Бон, Анкара и Фрайберг. Чела е отделни лекции в поне две дузини чужди университети.
Участвала е в трудно установим значителен брой конференции и симпозиуми. Тя беше организатор на голяма праисторическа изложба в Германия, а находки
от нейните разкопки са експонирани в много музеи в
страната.
Х. Тодорова беше член на Немския археологически институт в Берлин и на Постоянния съвет на Международния съюз на праисториците, на много редколегии, беше главен редактор на Интердисциплинарни
изследвания и Studia praehistorica.
Със сигурност съм пропуснал нещо важно в краткото изложение върху научната дейност на Хенриета
Тодорова. Но пълно изложение едва ли е възможно,
защото целият £ действен живот е преминал в науката и може да бъде представен само чрез науката, а
това би изисквало специално трудоемко изследване,
за което аз не се наемам. Само мога да кажа, че Х.
Тодорова е ярка личност, без която не бих могъл да
си представя общността на българските праисторици през последните пет десетилетия.

Балканския полуостров. Последното стана възможно благодарение на успешното £ сътрудничество с
институтите Макс Планк в Майнц и Хайделберг, където бяха направени многобройни оловно-изотопни
анализи, доказващи полицентричната структура на
най-ранната металургия и експлоатацията на меднорудните залежи от Медни рид (Бургаско) още през V
хил. пр. Хр.
Данните за най-ранната металургия, заедно с интерпретацията на гробовете от некрополите Варна и
Дуранкулак, позволиха на Х. Тодорова да обоснове
причините за появата именно по западния бряг на Черно море на най-ранната протоцивилизация в Европа.
За нейния начин на работа е характерен широкият
надрегионален анализ на праисторическите явления,
подкрепен с данните на природонаучните дисциплини. Това й даде възможност да покаже наличието на
големи етнокултурни комплекси, които определят общата картина на праисторията на Балканския полуостров.
Анализът на палеоклиматичните данни позволи
да бъде установена дълбока екологична криза в края
на V и първата половина на ІV хил. пр. Хр., причинена от високите температури по време на климатичния максимум. Именно тази екологична катастрофа, а не степна инвазия е според Х. Тодорова причината за загиването в края на V хил. пр. Хр. на протоцивилизациите на Балканския полуостров. Периодът след тази катастрофа, т.е. първата половина на
ІV хил. пр. Хр., тя определя като протобронзова епоха. Всъщност, откриването и дефинирането на този
период в днeшна Северна България е нейно постижение. На това беше посветен и последният й доклад на международен симпозиум, а именно този във

Научни изяви в СУБ
Секция „Педагогика и психология“ при СУБ проведе на 21 март 2016 г. в Новата конферентна
зала (Огледалната зала) на СУ „Св. Климент Охридски“ заседание с дневен ред:
Поетичен рецитал от членове на секцията, посветен на пролетта и на жените.
Отчет за подготовката на конференцията за Виготски съобразно приетия план.

*

*

*

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, СУБ – Пловдив, секция „Физика“ и
фондация „Миню Балкански“ проведоха на 9 януари 2016 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ – зала
„Компас“, първа Национална научна конференция на тема:
„ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ“
Целта на конференцията бе да провокира дискусия за ролята на природните науки във възпитаването
на гражданско поведение, етика и морал в отношението към здравето, природата, обществото и научнотехническите постижения.

*

*

*

СУБ – Пловдив, секция „Физика“ и катедра „Астрономия“ към Физическия факултета на
СУ „Св. Климент Охридски“ организираха на 21 март 2016 г. в Дома на учените, ул. „Митрополит
Паисий“ 6, Пловдив, научнопопулярната лекция с дискусия на тема:
„ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ И БЕБЕТА-ВСЕЛЕНИ“
Лектор: гл. ас. д-р Владимир Божилов

*

*

*
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Научни изяви в СУБ

АКАДЕМИЧНИТЕ ПРОЯВИ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ КЛОН НА СУБ
В ПРАЗНИКА НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
В програмата от събития в празничния афиш на
Великотърновската община трайно място в последните години заема Съюзът на учените от Велико Търново. Със своите традиционни Мартенски четения и
съпътстващите ги мероприятия клонът отразяваше
академичното настроение на празника. Години наред те бяха запазена територия на изследователите
археолози и техните обекти: Царевец, Трапезица, Никополис ад Иструм, школата на Теодосий Търновски, Търновската книжовна школа и др.
В тазгодишното издание – 2016 – в разнообразието от доклади беше дадена възможност за представяне на новосъздадената секция към Съюза на
учените във Велико Търново, занимаваща се с интердисциплинарни изследвания към Института по
математика и информатика при БАН (ИМИ–БАН).
В своя въвеждащ доклад председателката на
секцията „Интердисциплинарни изследвания“ доц.
д-р Галина Богданова представи някои от съвместните интердисциплинарни изследвания и решени
проблеми за региона на Велико Търново, съвързани
с цифровизацията, запазване и представяне на културно-историческото наследство (КИН).
Натрупан е голям обем от цифрова информация
и методики, свързани с образците на световното научно и културно-историческо наследство, основа за
изграждане на система от федерирани цифрови хранилища с културно съдържание (мултимедийни цифрови фондове, архиви, библиотеки за културно наследство, виртуални музеи и др.) за региона на Велико Търново. В резултат са разработени различни приложения, като хартиени и електронни паспорти (за
камбани), онтологии, речници и сайтове с избрани
цифрови колекции на уникални образци на камбани,
фолклорни и архитектурни обекти, които също са
включени в системата.
Работата при интердисциплинарните екипи и изследвания, свързани със запазване, цифровизация и
представяне на КИН крие редица предизвикателства.
Изследванията изискват интердисциплинарно интегриране на експертите, проектите и институциите, както и координиране на екипите от различните градове. Дейностите по изграждане и поддържане на федерирани хранилища в системата с културно съдържание изискват добро съгласуване и координиране
за извършване на интердисциплинарната интеграция
и агрегация на данните. Свързаните интердисциплинарни екипи са обединени в обща интердисциплинарна мрежа за съвместни изследвания в областта на
КИН за региона на В.Търново (ИД – мрежа). Създаден е и общ интердисциплинарен форум „Инфор-
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мационно общество“ за споделяне и дискусии при
проучванията.
В последните две години (2015– 2016) във връзка с 215-годишнината от рождението на Колю Фичето (2015) и 135 години от неговата смърт (2016)
интердисциплинарният екип работи по проект за цифровизация на архитектурното наследство на уста Колю Фичето, който беше представен на Мартенските
четения. В дните на празника на Велико Търново по
инициатива на СУБ – Велико Търново беше обявена
седмица на Майстора (16–23 март). Открита беше
изложба, представяща творчеството на възрожденския архитект – „Разрушение и съзидание“. Тя е реализирана от ИМИ – БАН и РИМ – В.Търново, с
подкрепата на Община Велико Търново по програмата „Регион Велико Търново – кандидат за европейска столица на културата 2019“ и с любезното
съдействие на Историческия музей – Дряново, Историческия музей – Свищов, РИМ – Ловеч. Автори на
изложбата са Галя Чохаджиева, Стефка Кънчева,
Галина Богданова, Николай Ноев и Генчо Петков.
Според техните предварителни проучвания около 50
обекта на територията на България са плод на творческия дух на Майстора. От тях са избрани да бъдат експонирани само някои, представящи различни
типове строежи на Майстора – храмове, камбанарии, къщи, мостове и чешми. Всеки обект е представен с обща снимка, с детайл, характерен и представящ стила на Майстора, и с кратка историческа
справка. За онези от тях, които се претърпели големи промени във времето, са издирени архивни изображения. Изложбата бе експонирана за първи път в
руините на църквата „Св. Спас“ в рамките на международната конференция DiPP2013. В момента е
експонирана в Къщата с маймунката – един от обектите на Колю Фичето в града (творческия дом на
СУБ – Велико Търново) и беше отворена за посетители в дните на празника и до края на месец март с
екскурзовод от авторите.
В седмицата на Майстора по инициатива на Великотърновския клон на СУБ беше проведена и Национална конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“, в която взеха участие утвърдени учени от София, Велико Търново, Беларус и Латвия.

Проф. д-р Валентина Стоянова,
д-р Стефка Кънчева,
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КНИГОПИС
Румяна Вацева.

Иглика Мишкова.

Динамика на
урбанизираните територии на Черноморската крайбрежна зона в България за периода 1977–2011 г. по
данни от дистанционни изследвания.

Образование в
музея. Състояние и
перспективи в
България.

Национален институт по
геофизика, геодезия и
география – БАН, С.,
2015, 336 с.
Монографията систематизира и обогатява познанията за развитието на урбанизираните територии на Черноморското крайбрежие и предлага съвременни методи, принципи и технологии за изследване, в т.ч. дистанционни методи и ГИС. Темата е много актуална,
свързана с една от значимите глобални промени на
околната среда – урбанизацията на крайбрежните райони, която оказва влияние върху устойчивото развитие, опазването на екосистемите и антропогенното въздействие върху околната среда.
Авторът на книгата – проф. д.г.н. Румяна Вацева,
има научни интереси в областта на: дистанционни изследвания, географски информационни системи (ГИС),
пространствени анализи и моделиране, картография,
земно покритие и земеползване, ландшафтна екология и защитени територии. Тя е автор на повече от 80
научни публикации.
Монографията е задълбочено научно изследване
на пространствената структура и промените на урбанизираните територии на Българската Черноморска
крайбрежна зона за периода 1977–2011 г. Това, което
отличава изследването на Р. Вацева, е последователно проведеният научен подход за анализ и мониторинг чрез интегриране на ГИС и дистанционни изследвания и разработване на ключови екологични индикатори. Публикуваните теоретични и практикоприложни обобщения, оценки и изводи се основават на
данни от сателитни и ортофото изображения с висока
точност и надеждност. Изложението в книгата, представено в пет глави и три приложения, е богато илюстрирано с карти, схеми, таблици и диаграми за развитието на урбанизираните територии на Черноморското крайбрежие за 35-годишен период.
За първи път наличното познание по темата е систематизирано в монография. Постигнати са нови резултати с оригинални научни и научно-приложни приноси, валидни не само за България, а и за научното
осмисляне на развитието на урбанизираните територии в крайбрежните зони като цяло. В предговора на
книгата, писан от акад. Тодор Николов, се отбелязва:
„това е задълбочен изследователски труд с теоретични и практикоприложни обобщения и изводи със значителен оригинален принос”. Основен принос на книгата е прилагането на най-съвременна методика за
пространствени анализи чрез успешното интегриране на дистанционни изследвания и ГИС при разработването на екологични индикатори. Друг основен
принос е създаването на геобази данни за урбанизираните територии, което отговаря на практическата необходимост от осигуряване на научна подкрепа за информираното вземане на решения при управлението
на Черноморската крайбрежна зона в България.
Проф. д-р Зоя Матеева, НИГГГ – БАН

ИК „Гутенберг”, С.,
2015, 431 с. , с ил.
Книгата разглежда една
актуална тема за сферата
на музеите. В съвременната технологична среда
музеите са изправени
пред заплахата да губят
стабилно своето значение.
Това налага тяхната политика да се преориентира
към използване на маркетингови техники и различни,
адаптирани към интересите на аудиторията, презентационни и промоционални техники. Образователната дейност на музеите е една от най-подходящите форми за
привличане внимание към техните експозиции, за създаване на интерес и за популяризиране на музейните
колекции. В редица държави именно образователната
политика превръща музеите в регионално/национално
културно средище, място за активна социализация.
Разглежданата книга извежда на преден план три
централни за музейната дейност днес аспекта: за комуникативната и образователната функции на музея,
за профила на музейния посетител и на музейния специалист; за същността на музейните образователни
програми. Изследването разглежда проблематика на
етнографските музеи, като съпоставя опит от Словения, Румъния, Гърция, Италия, Испания и други с българската практика. Представени са добри практики, иновативни идеи, регионални специфики. Подробно е отразен опитът на Националния етнографски музей в София, като са показани възможните насоки за бъдещо
развитие.
Изложението е добре структурирано, с балансирано
използване на чужди примери и съпоставки. Представена е една широка панорама на тенденции, откроени
са постижения и тесни места.
Без да има претенции за създаване на висока теория, авторката дава отправни точки към едно преосмисляне на музейните функции съобразно обществените нагласи и новата роля на музеите в съвременното общество.
Доц. д-р Евгения Русинова, УНИБИТ
Никола Балабанов.

Явлението Найден
Геров.
Университетско
издателство „Паисий
Хилендарски”, Пловдив,
2014, 135 с.
След продължително
книжовно общуване с високия „връх в българската възрожденска култура”
– Найден Геров, авторът
на неодавна излязлата от
печат книга „Явлението
Найден Геров” – проф.
д.ф.н. Никола Балабанов
– припознава „своя” Найден Геров и отправя „апел към обществото, ангажирано с днешните проблеми, да не позволява в съзнанието на хората да доминира забравата”.
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КНИГОПИС
Книгата е своеобразен опит за обобщение на „делата, приносите и оценките” от дистанцията на времето на „първия и най-именит будител на българщината
в Пловдив и Пловдивско” (Лука Доросиев). Никола
Балабанов, сам посветил живота си на преподавателска, научна и обществена дейност, изпитва удивление от мащабите на това „величаво здание в българската култура”, издигнато от Найден Геров с „талант и ерудуция, с последователността в мисленето
и действията си в продължение на половин век”. Авторът се позовава изцяло на литературни източници и
документи в опита си да опознае своя „кумир, но не
като икона, а като пример”.
Книгата на Никола Балабанов е изложена в три части: „Възрожденска сплав „Пловдив – Найден Геров”,
„Ролята на Найден Геров и неговите ученици за разпространяването на физичните знания у нас”, „Поливалентният Найден Геров”. Приложени са: „Кратко съдържание на „Извод от физиката”, „Термини в учебника на Н. Геров” и „Задачи по физика”.
В Първа част авторът ни запознава с политическата, икономическата и културна атмосфера в града на
тепетата, в която вече са назрели условията за духовно събуждане на българщината. Младият, но образован и широко ерудиран Найден Геров, идва тъкмо навреме да посее семената на просветата, да разбунтува народния дух и да повдигне националното
самочувствие.
Специално внимание Никола Балабанов е отделил
на ІІ част, посветена на малко известната роля на възрожденския просветител от Копривщица за разпространението на физични знания у нас. Найден Геров,
носител на новото време, е усетил добре тенденциите в световното развитие – полъхът на Възраждането
и зараждането на индустриалното общество. Наред
с усърдната работа за утвърждаване на родния език
и православната църква, той ясно осъзнава необходимостта от изучаване на природни науки, в основата на които стои физиката. Книгата „Извод от физика”
Балабанов оценява като „напълно оригинален учебник, за написването на който са изпозлвани като източници най-добрите по онова време руски и френски
учебници”, а самият Геров скромно заявява, че това
са „първоначални познания по физика”, извадени от
„иностранни учебници”.
„Извод от физика” е издадена в Белград с помощта
на над 720 спомоществователи от Копривщица, Калофер, Панагюрище, Стрелча, Клисура, Сопот, Пловдив, Стара Загора, Чирпан, Дупница, Белград, Пирот,
Цариград и др. Книгата излиза в тираж от 2020 екземпляра. Много бройки са били закупени предварително от абаджийския и чорапчийски еснаф в Копривщица (60 бр.), от родолюбиви българи в Калофер (102
бр., от които 50 от Ботьо Петков), Пирот (72 бр.) и др.
Впечатляащо е, че 90 учебника са били предназначени за свещеници, дякони и монаси. Сравнително
малко книги са закупени в Пловдив, Пирдоп и Дупница, а в София – нито една. С тънка хумористична нотка Балабанов вмята: „Явно, софиянци още не са подозирали, че след 30 години ще стават столичани.”
Никола Балабанов оценява „Извод от физиката” като „истински подвиг”. Тя е първи успешен опит за популяризиране на физични знания не само в България, а и в рамките на Османската империя, където
образованието по онова време е било само религиозно. Учебникът е в обем от 216 страници и включва
материал само от разделите механика и акустика, но
има сведения, че е била подготвена и втора част на
това издание. Балабанов обръща внимание не толкова на съдържанието на учебника, колкото на „негови-
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те методически и методологически подходи и виждания, както и някои сполучливи и перманентно актуални разсъждения и „находки” на автора”. По думите
на Методи Метев, специалист по методика и преподаване на физиката, „в методическо отношение учебникът на Геров е учудващо издържан. Предисловието, макар от две страници, е истинска лекция по методика на физиката”. Според Балабанов „авторът застъпва принципите за последователност, логичност и
достъпност на изложението.”. Геров умело избягва
употребата на формули, като използва „много примери, сравнения и аналогии, както и разнообразни приложения на откритията във физиката.”
Според Метев, „Той (Геров) винаги се стреми да подчертае, че някои физически явления лежат в основата на различни суеверия. С правилно обяснение на
явленията той иска да повлияе върху простодушните
си сънародници и да изкорени тези суеверия.”. Така,
Геров обяснява причините за явленията – различните
видове сили – „всемирното привличане, топлината,
светлината, магнетизма, електричеството” (Балабанов), във време, когато теорията на електромагнетизма още не е била публикувана.
За да удовлетвори породеното у читателя любопитство към творбата на Найден Геров, Балабанов привежда „Някои интересни извадки от „Извода” на Н.
Геров”, след което излага своите аргументи в полза
на твърдението, че колоритният възрожденец може
да бъде наречен „Първият наш физик”. „Известно е,
че той е преподавал граматика, история, землеописание, начални познания по словесни науки, катехизис и др.” Безспорен е и фактът, че „Извод от физика”
е първият български учебник по физика. „Защото
Найден Геров пръв сред българските интелектуалци
от Възраждането е разбрал, че физиката е фундаментална наука за природата, разбрал е нейния мирогледен характер, разбрал е, че тя е „висока и пространна
наука” (Геров)” (Балабанов).
За да допълни портрета на тази „наистина чутовна
личност”, авторът описва заслугите на някои от неговите ученици. Така, на фона на възрожденския град,
построен на три хълма, Балабанов издига пиедистала на „трихълмието на пловдивското просвещение
през XIX век”: Найден Геров, Йоаким Груев и Христо Г.
Данов.
В трета част на книгата „Явлението Найден Геров”,
наречена „Поливалентният Найден Геров”, Никола Балабанов представя просветителя в пълната му светлина – „Поет и лексикограф”, „Ваятел и новатор в българското образование”, общественик и дипломат.
Монографията завършва с послеслов – една лична
изповед на автора, в която той, от дистанцията на времето и епохата, без да търси съизмерване със своя
„кумир”, се опитва да се докосне до него, запазвайки
паметта и предавайки я на идващите поколения.
Близостта, постигната в лоното на духовните измерения и просветителска мисия, намира израз в топлите
думи „Моят Найден Геров”, с които Балабанов нарича своя книжовен и морален учител.
В началото на монографията авторът споделя едно
свое трепетно младежко вълнение: „Още когато изучавах историята на нашия град през юношеските години у мен се появи желанието някой ден да участвам в нейното дописване”. Без съмнение, с книгата
„Явлението Найден Геров” Никола Балабанов оставя
своя принос в този „град, раждащ жажда за памет”
(Владимир Янев).
Доц. д-р Тодорка Димитрова,
ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
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История на Българската академия на
науките. Първа част
1869–1947.
Издателство на БАН
„Проф. Марин Дринов”, ИК
ТАНГРА ТанНакРа, С.,
2015, 218 с.
В края на 2015 г. на книжния пазар се появи новата
академична история на найстарата научна институция в България – Българската
академия на науките (БАН). Както е отбелязано в самото й заглавие, това е първа част от цялостно изследване, посветено на Академията. Авторският колектив
включва учени от Института за исторически изследвания: проф. д.и.н. Илия Тодев, гл. асистент д-р Димитър
Христов, проф. д-р Йорданка Гешева, гл. асистент Николай Поппетров. За колегията това са известни и авторитетни учени, чиито научни интереси са съсредоточени в други области на историческото познание. В изданието те са обединили своите знания и опит, за да
представят синтезирано и аналитично вековната вече
институционална традиция, която се крие зад името Българска академия на науките.
Очевидни са трудностите, с които се е сблъскал колективът в процеса на работа – наличието на значителна по обем литература, посветена на историята на Академията, на отделните й звена, като библиотеката, научния архив, някои институти и пр.; отлагането на голям масив от разнообразни по произход, съдържание
и информация архивни материал; многобройни публикации, посветени на най-изявените дейци на академичната общност. Очевидни са и предварително зададените ограничения в обема на книгата. Напълно убедено мога да кажа, че авторският колектив се е справил
с предизвикателствата и е успял да напише строго научна история на институцията (което в случая е задължително изискване). Същевременно авторите са се
стремили да направят текста четивен, увлекателен и
достъпен за по-широк кръг от читатели. Книгата е колективно дело, но това не я прави сборник от обособени части. Различията в стила са видими – след синтезирания увод на проф. И. Тодев за академиите на науките и тяхната роля за създаването, съхранението и
разпространението на знанията, следват обобщеният,
обзорен текст на д-р Д. Христов за началната история
на Книжовното дружество и далеч по-близкия до документите, но също богат на изводи и констатации, разказ на проф. Й. Гешева и Н. Поппетров за периода след
прехвърлянето БКД в София през 1878 г. до 1947 г.,
когато приетият нов закон променя радикално институцията и я превръща в част от държавните структури.
Въпреки различията в подходите, се е получило цялостно и хомогенно изследване. И причините за това
трябва да се търсят в увлечението и вдъхновението, с
което авторите са работили с първичните материали и
в техния безспорен професионализъм и научна етика.
Специално искам да подчертая, че приносният характер на изследването не е в изясняването на детайлите от академичната история. Стремежът на авторския колектив е бил синтезирано, в не много на брой
страници, да представи етапите на израстване на Академията и най-характерните моменти в нейното развитие. Анализирани са, разбира се, устройствените документи на БКД/БАН, законите от 1912, 1940, 1947 г.;
представени са академичните издания; проследено е

формирането и развоя на отделните клонове, на библиотеката, мястото и ролята на постоянните и временни академични комисии, появата на институтската система. Но всичко това е направено пестеливо, като са
подбрани най-важните факти и данни, със стремеж да
се откроят общите, дълготрайните тенденции в развитието на институцията. На различни места в текста авторите засягат и сложния проблем за отношенията между българската държава и Академията. Общият извод,
до който се достига, е, че в резултат на тези процеси
БАН се утвърждава като „главно национално научно
средище”, което поощрява и подпомага научните изследвания, организира собствени такива, осъществява значими общонационални научни проекти, дава авторитетна експертна оценка за научната и художествена продукция в страната.
При това разказът не е само за институцията, а и за
хората, свързани в най-голяма степен с нея. Пестеливо, но точно са представени личностите, които стоят
начело и изиграват най-значима роля за израстването
и превръщането на Книжовното дружество и на Академията в авторитетен научен център. При това говорим не за изграждането на идеализирани портрети, а
за представянето на реални личности, с техните качества, но и с недостатъците им и как от своя страна
личните характеристики рефлектират върху институцията. От първата генерация дейци най-пълно са представени проф. Марин Дринов, духовникът Климент Браницки и Търновски, незаменимият организатор Васил
Д. Стоянов и секретарят Тодор Пеев. Находчиво, но
точно, те са определени като „ума, сърцето и волята
на Дружеството”. След Освобождението се откроява
личността на Иван Евстр. Гешов, за когото съвременниците ще кажат, че това е „призвания” председател
на Академията. В периода 1924–1937 г. председателският пост е поверен на друг ярък представител на
научната мисъл, но и активен общественик – проф. Любомир Милетич. През 1937 г. председател става световноизвестният археолог и изкуствовед проф. Богдан
Филов. Всеки от тези дейци има различен стил на ръководство на институцията и налага своя отпечатък върху нея. Политик и банкер, автор на научни трудове,
меценат и филантроп, поддържащ неизменно известна дистанция между себе си и другите, Гешов прави
много за решаване на материалните проблеми на Дружеството, настоява и успява да осъществи провъзгласяването му за академия. Стилът на Милетич като
ръководител съчетава настойчивост, последователност
и неотстъпчивост. Заслугите му към институцията са
безспорни, но личните му обществени пристрастия изиграват не малка роля в изострянето на отношенията с
държавата в периода на Земеделския режим. Филов,
според оценката на Н. Поппетров, е упорит, неотстъпчив, но и делови, с организационни способности, технократ и прагматик и успява да прокара желаните промени в статута на Академията.
Богат като фактология и изводи, текстът дава представа и за това как обществото възприема БАН – позитивно, с уважение и респект, като основна научна
институция, отговорна за развитието на научното знание. Общественият престиж авторите илюстрират с различни факти. В изданието накратко са представени и
даренията в полза на Академията – еднократни и под
формата на благотворителни фондове. Наличието им
говори недвусмислено за авторитета и доверието към
институцията и същевременно й дава възможност да
реши част от материалните си проблеми и най-вече –
да поддържа действаща система от академични награди.
Не са за пренебрегване и богатият илюстративен материал, предоставен от Научния архив на БАН, както и
отличното изпълнение на изданието като полиграфия,
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дело на две авторитетни издателства – Издателството
на БАН „Проф. Марин Дринов” и ИК ТАНГРА ТаНакРа.
Накрая бих желала да завърша с един извод, направен в книгата, че Българското книжовно дружество
„остава свободно по дух, неподвластно на силните на
деня, неподчинено на ничия българска или чужда политическа линия”. По мое мнение този извод резюмира дълбокия смисъл на развитието на институцията и в
следващите десетилетия, или поне обобщава стремежите и желанията на нашите предшественици.
Доц. д-р Росица Стоянова,
Институт за исторически изследвания – БАН
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ
ПРОБЛЕМИТЕ НА ПОЗНАНИЕТО И БЪДЕЩЕТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
Марга Георгиева, Сава
Гроздев.

Морфодинамиката за
развитието на ноосферния интелект.
Изд. id:print, С., 2015, 310 с.
Монографията на проф.
Марга Георгиева и проф.
Сава Гроздев, която излезе
от печат в навечерието на
Новата 2016 година, носи
предизвикателствата и
очакванията на новия век.
В самото заглавие на книгата фигурира понятието „ноосферен интелект” – сферата на разума, която в своята еволюция, според
В.И.Вернадски, постепенно се превръща в планетарно явление и космически фактор. Авторите на предлагания научен труд поставят акцента върху едно твърде актуално и при това фундаментално направление:
теорията и практиката на познавателния процес, изследващ самото познание. Тази интензивно развиваща се проблематика, която те назовават „Аз- концепция” или „Нова динамична модификация” на научните
възгледи за процесите на познанието, според тях предстои да се допълва, разширява и прецизира непрекъснато поради своята изключителна сложност и значимост в днешния свят. В кръга на проблемите, обсъждани от авторите, са интелектуалните процеси, разработвани както от класическата гносеология, дидактика, методика на обучението, така и от такива модерни научни направления като ейдетика, синектика, синергетика, евристика и др., в търсене на нови насоки и
принципно нови подходи, дори нещо повече – на нова
парадигма в сферата на научното познание и образователния процес. В обем от 310 страници и ползване
на 266 литературни източника са представени и анализирани идеите и концепциите на много известни автори, сред които: Поанкаре, Пойа, Адамар, Вертхаймер,
Брунер, Пушкин.
Книгата съдържа четири глави, в които процесът на
познанието се изследва както от позициите на съвременните психологически теории, така и на педагогическата практика във връзка със значителните промени в обществото и бъдещата роля на информационните технологии в иновацията на учебния процес. Предложени са оригинални математически модели и методически подходи за оптимизация на познавателния процес. Върху тази основа авторите дефинират „инструментите”, на които те се опират в своето изследване:
издигане на процеса на обучение до равнището на технология, разработването на тази технология като съвкупност от операции и процедури. Според авторите интелектуалното развитие на подрастващите започва с
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формирането на сензомоторни антиципативни релации, т.е. предвиждащи механизми за анализ на все
по-сложни процеси и явления и формиране на прецизна моторна активност за реализиране на все по-богата
по замисъл и възможности дейност. Затова понятието
морфодинамика (преобразуване на структури в математиката, физиката, технологиите, изкуствата) заема
особено място в самото заглавие на монографията.
Авторите се опират на своята многогодишна работа в
областта на методиката на преподаване, както и върху
опита и възгледите на посочените по-горе видни учени
за развитието на системата от подходи при решаване
на задачи. Несъмнено движещият мотив в книгата е
емпатията, моралната потребност да се сподели богатият опит от работата с поколения ученици и студенти.
Тук трябва да отбележим смелостта на авторите на тази монография да издигнат и защитят идеята за развитие и организация на съвременното образование като
социална технология, определяща развитието и бъдещето на социума, т.е. на човешкото общество. Според тях учебният процес следва да бъде организиран
преди всичко като съвкупност от дейности. Осъществяването на такава мащабна интерпретация на теоретичното учебно съдържание предполага, от своя
страна, извършване на специална подготвителна работа за създаването на поредица от операции, процедури, задачи и експерименти, които следва да предхождат цялостното възприемане и осмисляне на теорията. И тъй като индивидуалните различия между учещите са особено важна специфика на тази социална
(педагогическа) технология, тя може да бъде осъществена с мощната подкрепа на информационните технологии, които да осигурят на всеки обучаван адаптирана към него поредица от учебни ситуации. Авторите
разработват идеята за подготвяне на явленията на инсайта, озарението още от ранна възраст чрез осигуряване на учебна среда за активна и ефективна дейност,
разнообразие от модели, които „създават условия учещите да анализират многообразни съотношения, за да
стигнат до разбиране и използване на теорията”. Едновременно с това авторите посочват огромната роля на
емоционалната компонента в учебния процес, позитивните когниции/емоции, формиращи мотивацията като
движещ фактор, стимулирането на интуицията. Образователната практика в някои европейски страни показва, че подобен иновационен подход е напълно осъществим, когато учещите работят в малки групи, като
преминават от индивидуална към групова работа и обратно, при което акцентът се поставя не върху монологичната интерпретация на знания от страна на преподавателя, а върху ръководството, упътването и консултациите при извършване на учебните дейности. В
последната глава се разглеждат изключително интересни проблеми- свързани с: „Алгоритмични и евристични похвати при решаване на задачи”; „Преформулиране на задачата”; „Решението на задачата като логически свързана последователност от група подзадачи – компоненти”; „Как може да се подготви досещането като… интелектуално видение?”, „ Прозрението като неосъзната дейност на мозъка” и др.
Несъмнено книгата е богата както по отношение на
методически прийоми и подходи, така и с опита за математическо моделиране на самия процес на обучение и с приноси в методологията на познанието. В този
смисъл ще завършим този отзив с кратък цитат от самите автори: „Стремим се да се включим в т.нар. наука Ноетика – т.е науката за споделеното глобално познание, обединяваща фундаменталното морално търсене на съзнанието и личностното знание на човечеството”.
Проф. д.п.н. Боян Лалов,
Технически университет – София
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ФОНДАЦИЯ

София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1

Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта на 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 специализирани школи и 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 сътрудничество
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, 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 програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ 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
Е-mail:office@evrika.org

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

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

Адресът е:
Международен дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“,
9006 Варна
Тел.: (052) 36 11 61; 36 11 62;
Факс: (052) 36 11 87;
e-mail: ihsvarna@mnet.bg

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

За контакти в София:
„Наука Инвест“ ЕООД
1505 София, бул. „Мадрид“ №39
Тел.: (02) 943 01 28; 943 19 86
Факс: (02) 944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org

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

