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СВЕТОВНА НАУКА

ЕТЮДИ ЗА НЮТОН
Проф. д.фз.н. Никола Балабанов,
ПУ „Паисий Хилендарски“
Векът на Нютон
Историците наричат шестнадесетото столетие
„Век на Възраждането“, а осемнадесетото – „Век
на просветата“. Столетието, което лежи между
тях, е останало без название. Това едва ли е справедливо.
През XVII в., „векът без название“, са възникнали първите официални организации на учените – академиите, ако не смятаме съществуващите
в Древна Гърция академии на Платон, Аристотел
и Епикур. На 15 юли 1662 г. Карл ІІ официално
утвърждава научното дружество в Англия. На
22.ХІІ.1666 г. става тържественото откриване на
Френската академия на науките. В Париж започва издаването на първото физико-математическо
списание. Възникват научни дружества и в другите европейски страни. Науката става професия.
В най-развитите общества интересът към научните знания и особено към изучаването на природните явления силно нараства, дори се превръща в мода. Английският историк Томас Маколей
дава следната представа за онова време: „За изящния джентълмен било почти задължително да
умее да говори за въздушните помпи и за телескопите. Даже знатните дами смятали за прилично от
време на време да демонстрират любов към знанията. Те пристигали с каретите си в Грешъм колежа, за да наблюдават странните неща и пищeли
от възторг, виждайки, че магнитът действително
привлича игличката и че микроскопът наистина
увеличава мухата до размерите на врабче. В това,
без съмнение, имало нещо способно да предизвика усмивка. Въпреки това е вярно, че великото
дело за тълкуване на природата се извършвало
при англичаните по онова време така, както никога и никъде по-рано“.
XVII-ят век е дал на света големи мислители и
учени, създали цяла епоха в развитието на науката във всички западноевропейски страни: Англия,
Италия, Франция, Холандия, Германия. Благодарение на бурното развитие на материалната култура в тези страни, особен подем получили преди
всичко физиката и математиката.
XVII-то столетие започва с огъня на Площада на цветята в Рим, на който е изгорен Джордано
Бруно, огън, който озарил пътя на цяла плеяда ми-

Нютон първи след Адам в света
плода и падането съчета.
Дж. Байрон, „Дон Жуан“
слители. През този век са творили Кеплер, Галилей, Торичели, Бойл, Хук, Хюйгенс и много други.
И най-накрая XVII-ят век дава на човечеството Нютон, авторът на безсмъртните „Начала“.
Детството на Нютон. Първият „експеримент“
Нютон се е родил преждевременно („седмак“).
Бил е толкова дребен и хилав, че са могли да го къпят в бирена чаша. Но именно на това дребно дете
съдбата е отредила да създаде първата най-голяма
физическа теория – класическата механика.
Баща му умира още преди неговото раждане.
Майката се омъжва повторно и изпраща сина си
при баба му. Там Исак Нютон получава първоначалното си образование. Както вече споменахме,
той бил слаботелесен, саможив, самотен.
В игрите съучениците винаги го побеждавали.
Но в един ветровит ден той забелязал, че ако се
подбере моментът на скока, когато вятърът достига максимална скорост, скокът се удължава. Това
му придало смелост да се включи в състезание по
дълъг скок. Избирайки подходящия момент, скочил и спечелил състезанието. На старини, разказвайки този случай, Нютон го нарекъл своя „първи
научен експеримент“.
В училище не проявявал особени способности. Рядко играел и със своите връстници. Затова пък се увлякъл по механичното изкуство.
Всичкото си свободно време използвал да майстори модели на различни механизми и машини. Разказват, че успял да конструира водни часовници,
малка самоходна карета, вятърна мелница и др.
За да осъществи своите механични изобретения, малкият Исак трябвало да се научи да рисува. Затова започнал да рисува сам, без помощта на
учители. Много бързо всички стени на стаята му
били покрити с оригинални рисунки. Една от дарбите му се проявила в писането на стихове.
Под влияние на тези проявени способности,
въпреки първоначалните си намерения, майка
му съдействала да продължи образованието си и
по-късно, през 1661 г., да постъпи като студент в
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СВЕТОВНА НАУКА
Кеймбридж.
Раменете, на които е стъпил Нютон
Именно на Нютон принадлежи ефектната
фраза: „Ние виждаме по-далеч, защото сме стъпили върху раменете на гиганти“. Тези думи характеризират комулативния характер на научното
творчество и трябва да се приемат като „урок №1“
от начинаещите учени.
Нютон веднага усвоил този урок и започнал
да чете фундаменталните трудове на своите предшественици. Най-напред прочел „Трактата за оптиката“ на Кеплер, след това изучил „Геомет рията“ на Декарт, както и съчиненията на английския математик Джон Уолис. Особено го увлякъл
знаменитият трактат на Уолис „Аритметика на
безкрайността“. Тогава Нютон бил на 21 години.
През следващите две години той направил великолепни открития по математичен анализ.
Лекциите по математика в Кеймбридж четял
знаменитият професор, доктор Исак Бароу (1630–
1677). Той бил и първият ръководител на Катедрата по физика и математика, основана през 1663 г.
със средства на Хенри Лукас. Преди да заеме тази
длъжност, д-р Бароу е пътешествал много по европейския континент и на Изток. За разлика от срамежливия Нютон, той имал буен характер, имал
много познати и приятели и не по-малко идеи и
интереси. Той е автор на труда „Оптични и геометрични лещи“, както и на оригинални идеи за
същността на светлината. Смята се, че Бароу е
един от предшествениците на Нютон и Лайбниц в
разработването на математичния анализ
В Кеймбридж Нютон изкачва с лекота академичната стълба и от субсайзер, който изпълнява
и задълженията на слуга, през 1665 г. получава
степента „бакалавър“, а през 1668 г. му е присъдена степента „магистър“. Независимо от степените, трябва да изтъкнем, че за тези няколко години
Нютон се превръща от ученик в учен, от неофит
в мислител. Разбира се, тази стремителна кариера се дължи най-вече на неговите забележителни
способности. През годините 1665–1667 той вече е
разработил идеите, които по-късно ще го доведат
до създаването на диференциалното и интегрално
смятане, до откриването на закона за всеобщото
привличане, както и до първите опити по разлагането на светлината.
Отново ще подчертаем, че успехите си Нютон
дължи на своите предшественици, чиито трудове
бил старателно изучил, и особено на своя учител
Исак Бароу.
Уникалният учител на Нютон
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Нютон слушал лекциите на Бароу като студент
второкурсник. Явно професорът е следял развитието на своя надарен студент и бил запознат с неговите открития (още непубликувани) в оптиката
и в геометрията. Твърде неочаквано през 1669 г.
Бароу напуска университета и предава катедрата
на 27-годишния Нютон. Учителят обяснил, че се
смята вече за твърде стар, за да се занимава с математика и физика и се посветил на богословието
(а учителят бил на 39 години!).
Не мога да се въздържа да не цитирам коментарите за тази постъпка на известния английски
писател – физик Чарлз Сноу, автор на знаменитата
идея за „Двете култури“:
„Преди около 300 години (вече 350!) един
професор по математика в Кеймбриджкия университет извършил твърде необикновена постъпка.
Той решил, че неговият ученик е къде по-силен
от него математик и във всяко отношение може
да го надмине като педагог. Без да е удовлетворен
от този акт на самокритика, професорът скоро се
отказал от ръководството на катедрата, като поискал ученикът незабавно да бъде назначен за негов
приемник. От гледна точка на историята, никой не
може да твърди, че професорът е допуснал грешка, макар това да е бил Бароу и през XVII век да са
го смятали за много добър математик. Но неговият ученик бил Исак Нютон…
Приятно е да си представим как биха тръгнали при нас нещата, ако всички приличаме на него
(на Бароу). Политици, академици, администратори, художници, бизнесмени – всички внимателно
се оглеждат, виждат по-достойни и постъпват като
Бароу: „Вашето място е тук, драги мой, а моето
–по-долу!“ … Уви! Това няма да се случи. Очевидно Бароу така и ще остане уникум и, така да се
каже, последен пример за душевно величие“.
Едва ли може да се заобиколи без коментар
Мита за „ябълката на Нютон“
Този мит е така дълбоко залегнал в съзнанието на хората, че повечето от тях знаят за Нютон не
повече от това, което разказва легендата. И сега в
повечето есета, разработени от ученици и изпратени в Съюза на физиците, великото откритие на
Нютон за гравитацията се свързва с падането на
ябълка, което го осенило.
Разбира се, по време на учебния процес е
добре да се разказват легенди и анекдоти за големите учени, но не бива да се изпусне главното, което ги е довело до техните открития. Не случайно
по-горе посочих, че като студент Нютон е изучил
трудовете на Кеплер и Декарт, които са станали
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основа на неговите размишления през следващите
години. Когато след време го попитали как е стигнал до откриването на закона за всемирното привличане, той казал кратко: „Много мислех върху
това“.
Така се правят откритията – трябва много да
се мисли и в резултат могат да се появят озаренията. Иначе, колкото и да друсаме ябълки върху главите на учениците, до открития няма да се стигне.
Ето какво „разказва“ историята за събитията, по
време на които става знаменитото откритие. През
1665–1666 години в Англия е върлувала чума
и занятията в Кеймбридж били преустановени.
Нютон намерил за добре да се усамоти в родното
си село Вулсторп, където имал на разположение
много свободно време. Затова професор Д. И. Блохинцев, първият директор на ОИЯИ, заключава:
„Прословутата легенда за падналата ябълка, която
като че ли навела Нютон на мисълта за законите
на гравитацията, представлява в действителност
илюстрация за ролята на свободното време“.
Проблемът за „свободното време“ – най-дефицитният артикул в нашия динамичен живот, аз
коментирах в статията си за Аристотел, отпечатана в „Наука“ преди няколко броя, затова ще се въздържа от нови коментари.
„Легендата за ябълката“ е разказана най-напред от Волтер, който уж я бил чул от племенницата на Нютон, мисис Кондюит. Известно е, че
Волтер е живял няколко години в Англия и по-късно е пренесъл в Европа идеите на Нютон. Не е
известно дали се е срещал със самия Нютон, но
заедно с идеите му е пренесъл и някои „клюки“ за
учения. Една от тях, освен случая с ябълката е, че
именно очарователната племенница била причина
да назначат Нютон за директор на монетния двор.
Според известния математик Гаус, живял и
творил столетие и половина след Нютон, ученият-физик сам е измислил историята с ябълката,
желаейки да се отърве от досадниците, които му
омръзнали с въпросите си как е открил закона за
всемирното привличане. Лично аз предпочитам да
вярвам повече на Гаус и неговата версия.
Въпреки споделените по-горе разсъждения за
мита и легендата, свързани с откритието на Нютон, тези творения винаги са били привлекателни
с идеализираните представи на събитията, с присъствието на фантазия в тяхното обяснение. Затова ще си позволя да завърша с поетичните излияния на Байрон по повдигнатата тема:
Пред Нютон тупна ябълка в пръстта –
така известният закон открит е

за земното въртене край оста
и гравитацията…
Тъй Нютон първи след Адам в света
плода и падането съчета.
Нютон и Байрон – бунтарите
От приведените стихове се вижда, че Байрон представя откритието на Нютон като събитие,
сравнимо по значение с библейската история за
Адам и Ева. Подобно сравнение прави и философът Хегел, който споделя, че три ябълки са променили света: ябълката на Ева, ябълката на Парис
и ябълката на Нютон. Действително, по същество
трите легенди описват три бунта срещу боговете,
които човечеството е създало като върховни авторитети. Всеки от тези бунтове води до разрушаване на стария свят. Първите два предизвикват
напускането на Рая от Адам и Ева и Троянската
война. Бунтът на Нютон е срещу статичните канони на Аристотел, възприети безкритично от средновековните философи. Той заменя статичната
хармония в Природата с динамична, създава нова
естественонаучна картина на света.
Науката на Нютон и поезията на Байрон могат да се разглеждат като съзвучни гласове в сложната историологична полифония, в спора с културата на средновековното разбиране на Природата
и Човека. Въпреки разнопосочните жизнени и
творчески траектории на учения и поета, сред мозайката от техните постъпки, дела и виждания се
откроява един общ елемент – бунтът срещу наложените авторитети.
Самото име на Байрон е синоним на бунтарство. Както е известно, той намира смъртта си
като борец за свободата на гръцкия народ. Байрон
воюва срещу съществуващата обществена статика, против неизменното повторение на обществените форми и отношения.
Нютон е бунтар по силата на това, че прави
наука. Прогресивната наука винаги е бунт срещу
старите разбирания. В този смисъл Нютон е не
по-малко бунтар, отколкото Джордано Бруно или
Галилео Галилей, без да има тяхната съдба на мъченици. Нютон измита паяжините на многовековните традиции и осъществява първата революция
във физиката, създавайки класическата механика,
с която разкрива нови възможности за развитието
на техниката и за въздигането на човечеството до
космически подвизи. Това е уловено гениално от
интуицията на Байрон, който прогнозира космическото бъдеще на човека:
Така човек чрез ябълката падна
и се въздигна, както се твърди,
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откакто Нютон тайната отгатна
за пътя към далечните звезди.
Това лирично откровение на големия поет
ще допълня с прозаичното описание на едно
събитие от нобелиста физик Леон Ледерман:
„През 1969 г. НАСА изпрати с космически кораб
трима души на Луната … Ключовите уравнения,
програмирани в компютрите на НАСА, за да се
картира траекторията на Луната и обратно, бяха
на триста години. Всички до едно – Нютонови“.
Разчитайки на високата компетентност и на
общата култура на читателите на списание „Наука“, умишлено се въздържам да описвам основните постижения в науката, постигнати от Нютон.

Но не мога да се въздържа от изтъкването на огромното влияние, което този учен е оказал за прогреса на човечеството, на неговата материална и
духовна култура. Едва ли някой по-добре е оценил
това влияние от цитирания вече нобелист Л. Ледерман (в книгата „Частицата Бог“):
„Влиянието на неговите постижения върху
човешкото общество съперничи на влиянието на
Исус, Мохамед, Мойсей и Ганди, а също така и
на влиянието на Александър Велики, Наполеон и
други“.

ETUDES ABOUT NEWTON
Hikola Balabanov
Abstract
This year we celebrate 350 years since Newton made his great discovery – the Law of universal attraction. The
following article comprises of a etudes illustrating the factors that led to this discovery: the century, in which
Newton lived and worked, „the shoulders, on which he leaned“, his remarkable teacher, „the legend with the
apple“ that we relate to the discovery of gravity, and the synchronicity in the mind and workings of Newton, the
physicist, and lord Byron, the poet – the revolt against the Medieval view of Man and Nature.

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – КЪРДЖАЛИ
ПУ, ФИЛИАЛ „Л. КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ – ПЛОВДИВ
МГУ „ИВАН РИЛСКИ“, ФИЛИАЛ – КЪРДЖАЛИ

ПОКАНА
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„НАУКА И ОБЩЕСТВО, 2017“
КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА
ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СУБ И КМЕТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Научни направления: хуманитарни науки; педагогически науки; аграрни науки;
здравеопазване; технически науки; природо-математически науки; социални, стопански
и правни науки.
За контакти и информация: доц. д-р Дора Янчева, тел. 089 911 0191;
e-mail: sub_kardjali@abv.bg; Дом на учените, ул. „Пирин“ № 3, 6600 Кърджали.
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НАУЧНА ПОЛИТИКА

Съвет на
Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКОТО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО
ПРОСТРАНСТВО: ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И
НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА*
1. ВЪВЕДЕНИЕ
През 2014 г., две години след приемането на
съобщението, озаглавено „Засилено партньорство
в рамките на европейското научноизследователско
пространство за върхови постижения и растеж“1,
Комисията отчете, че държавите членки и
заинтересованите страни в научните изследвания
са постигнали добър напредък към изграждането
на
европейското
научноизследователско
пространство (ЕНП). Нужни бяха обаче повече
усилия, за да започне ЕНП да функционира, поспециално чрез изпълнение на необходимите
реформи по отношение на ЕНП в държавите
членки и асоциираните държави2.
ЕНП се развива по шест приоритета:
• по-ефективни национални системи за научни
изследвания;
• оптимално транснационално сътрудничество
и конкуренция, което включва „оптимално
транснационално сътрудничество и конкуренция“ и „научноизследователски инфраструктури“;
• отворен пазар на труда за изследователите;
• равенство между половете и застъпване
на политиката за равнопоставеност между
половете в научноизследователската дейност;
• оптимален обмен и трансфер на научни знания
и достъп до тях, което включва „обмен на
знания“ и „свободен достъп“; международно
сътрудничество.

През май 2015 г. Европейският съвет отново
потвърди ангажимента си за напълно функциониращо ЕНП и одобри пътната карта за ЕНП за периода 2015–2020 г. — подлежащ на развитие документ, който да направлява държавите членки при
структуриране на изпълнението на приоритетите
на ЕНП на национално равнище. В него държавите членки се призовават да изпълняват пътната
карта за ЕНП чрез подходящи мерки, предвидени
в национални планове за действие (НПД) и стратегии за ЕНП. Наблюдението на изпълнението на
пътната карта за ЕНП ще бъде включено в доклада за напредъка в областта на ЕНП за 2016 г., въз
основа на основните показатели, предложени от
Комитета за европейското научноизследователско
пространство и иновациите3.
До днес 24 държави членки и пет асоциирани
държави са приели национален план за действие
за ЕНП за периода 2015–2020 г. и се очаква, че в
близко бъдеще всички държави членки ще имат
одобрени планове за действие. Като двигатели на
националните реформи на политиката във връзка
с ЕНП, тези НПД дават много добра представа за
предстоящите стратегии за ЕНП и съответните
мерки на политиката в държавите членки и в асоциираните държави.
В настоящия доклад за напредъка в областта
на ЕНП за 2016 г. се обобщават актуалното състояние на ЕНП и напредъкът по изпълнението на
ЕНП в периода 2014–2016 г.4.
За първи път напредъкът в областта на ЕНП

Доклад на Европейската комисия до Съвета и Европейския парламент от 26.01.2017 г. COM (2017) 35 final. Публикува се с любезното съдействие на на Дирекция „Наука“ към МОН.
1
COM(2012)392 final
2
COM(2014)575 final
3
Док. 9351/15. Описание на тези показатели е включено в статистическото ръководство за наблюдение на ЕНП, което
е част от придружаващото проучване, осъществено от Science Metrix. Съставният средногодишен ръст на тези показатели е представен в таблица 1.
4
Измененията на политиката са описани за периода от средата на 2014 г. (крайна дата за доклада за напредъка в областта на ЕНП за 2014 г.) до средата на 2016 г. (крайна дата за доклада за напредъка в областта на ЕНП за 2016 г.).
Показателите обаче са на разположение едва след известно забавяне. Поради това повечето от посочените в настоящия доклад показатели се отнасят за предишни години.
*
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беше измерен за всяка отделна държава и по всеки отделен приоритет, въз основа на механизма за
наблюдение на ЕНП, който представлява набор от
24 основни показателя, определени съвместно от
държавите членки, заинтересованите страни в научните изследвания и Комисията.
В доклада се предоставя също и първи поглед върху развитието на приоритетите на ЕНП,
тяхната връзка с пътната карта за ЕНП за периода
2015–2020 г. и основните области, които са цел на
НПД за ЕНП. В таблицата в края на документа е
посочен ръстът на основните показатели.
В придружаващ работен документ на службите на Комисията и в доклада „Събиране на данни
и информация за наблюдение на ЕНП за 2016 г.“,
изготвен от Science-Metrix5, се дават количествени
данни за набор от показатели, с допълнителна качествена информация във връзка с политиката.
2. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ
2.1. По-ефективни национални системи за научни изследвания

Върховите постижения в научните изследвания са се увеличили с годишен ръст от 6,4 % за периода 2010–2013 г. средно за ЕС-286. Почти всички държави имат национални стратегии за НИИ,
единни всеобхватни стратегии, както и множество
стратегии, изготвени от различни държавни органи.
Финансирането на НИИ обаче остава проблем, както е подчертано и в предишния доклад
за напредъка (2014). По-нататъшно оптимизиране на процедурите за финансиране би помогнало да се намали фрагментирането, да се повиши
възвръщаемостта на финансирането на научните
изследвания, като същевременно се улесни трансграничното и междусекторното сътрудничество.
5
6

От полза за критериите и процесите на механизмите за финансиране би било допълнителното
прецизиране. Националните ангажименти за финансиране на НИИ трябва да бъдат ясни и категорични и да бъдат определени дългосрочно. Това
би създало предсказуема среда, желана както от
публичния, така и от частния сектор.
НПД за ЕНП са съсредоточени основно
върху това как да се подобри правната рамка за
националните системи за НИИ; разработване
на дългосрочни национални стратегии за НИИ;
създаване на нови механизми за финансиране
с елементи на конкуренция (като примера на
Финландия и Нидерландия с укрепване на
профилите на университетските научни изследвания); както и намиране на възможности
за допълване между националното финансиране
и това от ЕС, включително публично-частни
партньорства. Докато в НПД за ЕНП по-голям
акцент се поставя върху разработването на
всеобхватни стратегии, рамки и механизми
за развитие, по-малко внимание се обръща на
точния размер на финансирането и механизмите
за финансиране.

2.2. Оптимално международно сътрудничество и
конкуренция
Съвместни действия по отношение на
големите предизвикателства

(Препратка към уебсайта ще бъде включена при публикуването).
Работен документ на службите на Комисията, таблица 1.
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тяхното участие в съвместното планиране. Целта
на НПД е да се съгласува по-добре планирането
на НИИ на национално и на европейско равнище,
с които се дава отговор на основните установени
предизвикателства.

Констатациите7 показват, че един от найвисоките ръстове при основните показатели за ЕНП
— с годишно нарастване от 7,8 % за периода 2010–
2014 г. — е при националните държавни бюджетни
кредити или разходи за научноизследователска
и развойна дейност (GBARD), предоставени за
транснационални публични НИИ в целия ЕС8.
Докато този резултат е показателен за нарастващата
интернационализация на науката като цяло, то с
още по-големия ръст на допълнителния показател
за националните участия в съвместното планиране
(инициативите по член 185, инициативите за
съвместно планиране (ИСП) и проектите ЕНПNET) (42 % в периода 2012–2014) се подчертава
нарастващото значение, което правителствата
отдават на процеса на съвместно планиране с поголям политически заряд.
Основните установени предизвикателства са,
че националните и международните механизми за
финансиране биха имали полза от по-нататъшно
хармонизиране, което може да улесни също и
международната мобилност на изследователите.
Освен това за инициативите за съвместно
планиране (ИСП), целящи справяне с големите
предизвикателства, би могло да е от полза, ако
са по-изразено свързани със стратегиите за
интелигентна специализация на участващите
партньори и обратно. Оценката на обществените
ползи от научните изследвания трябва да бъде
по-надеждна, за да се улесни подобреното
управление на научните изследвания, както и
по-доброто информиране на обществеността
за стойността на научните изследвания, като се
докаже възвръщаемостта на инвестициите9
Повечето НПД за ЕНП са съсредоточени върху
широк набор от мерки и дейности на държавите
членки и на асоциираните държави за засилване на

Научноизследователски инфраструктури

Констатациите показват, че много държави
членки са разработили и приложили национални
пътни карти за научноизследователски инфраструктури, като за определяне на своите
приоритети са използвали за отправна точка
пътната карта на Европейския стратегически
форум за научноизследователски инфраструктури
(ESFRI). За тези национални пътни карти от
полза би бил обаче един ясен и последователен
подход за очертаване на разходите, свързани

Констатациите в настоящия доклад се позовават на доклада на Science-Metrix „Събиране на данни и информация за
наблюдение на ЕНП за 2016 г.“(Data gathering and information for the 2016 ERA Monitoring).
8
Работен документ на службите на Комисията, таблица 2а.
9
Доклад на Science Metrix, раздел 3.2.2
7
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с
научноизследователските
инфраструктури.
Освен това дългосрочната устойчивост на
научноизследователските
инфраструктури,
включително финансирането на оперативните
разходи, трябва да се прецени от началната
фаза на проекта. Допълнително трябва да се
координират също и националните механизми за
финансиране и процеси за вземане на решения,
за да се ускори развитието на инфраструктурата.
Освен това несъответствията в регионалния
научноизследователски капацитет би трябвало до
известна степен да се преодолеят чрез подбора на
местата за изграждане на научноизследователски
инфраструктури. Включването на частния сектор в
проекти за научноизследователска инфраструктура
от самото им начало би могло да помогне за
катализиране на по-широкото ангажиране на
частния сектор в НИИ.
В много национални пътни карти се
подчертава значението на координиран подход
към научноизследователските инфраструктури на
европейско равнище. Предприемат се конкретни
мерки за засилване на националното участие
в общоевропейски съоръжения, за създаване
на стабилни механизми за финансиране и за
наблюдение на изпълнението на получилите
приоритет проекти. В пътните карти се подчертава също и необходимостта от оценка на
текущата ситуация, за да се гарантира оптимално
изпълнение. В някои пътни карти е включено също
и планиране на национално равнище относно
електронните инфраструктури, хоризонталните
елементи, които дават възможност създаване на
мрежи, обработване, управление на данните и
свободен достъп.
Заключението е, че е постигнат значителен
напредък за свързване на националните процеси за
вземане
на
решения
относно
научноизследователските инфраструктури с определените на европейско равнище приоритети.
Може обаче да се обърне повече внимание на
координираното финансиране за изпълнение и
осъществяване на действията10.

2.3. Отворен пазар на труда за
изследователите

Констатациите показват, че броят на обявените
свободни работни места за изследователи в
портала EURAXESS се е увеличавал средно за
ЕС-28 с годишен ръст от 7,8 % в периода 2012—
2014 г.11.
От доклада се вижда, че използването на EURAXESS е много различно в отделните държави.
Ползите от открити, прозрачни и основани на
заслугите политики за подбор на кадри имат
също така по-голямо значение за изследователи
в начален етап на кариерата им, отколкото за
утвърдени такива, докато други критерии изглежда
имат по-голямо въздействие при решенията за
наемане на работа и повишаване12. Резултатите
показват, че усилията на политиката, насочени към
увеличаване на преносимостта на стипендиите
(моделът „парите следват изследователя“), могат
да допринесат за по-нататъшно подобряване на
международната мобилност на изследователите.
Различията в социалното осигуряване продължават да съществуват и демотивират мобилността от държави със системи, осигуряващи по-

Доклад на Science Metrix, раздел 3.2.4.
Работен документ на службите на Комисията, таблица 3.
12
Доклад на Science Metrix, раздел 3.3.
10
11

10
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добра защита. За подобряване на подбора на кадри
и на условията на работа е важно допълнително
разработване на процедури за човешките ресурси. Изискванията за прехвърляемост на правото на пенсия и за езикова компетентност за
преподаване са отбелязани като два открояващи
се въпроса. За справяне с първия проблем Комисията създаде през 2016 г. общоевропейски
допълнителен пенсионен фонд за изследователи,
наречен Механизъм за пенсионни спестявания за
европейски научноизследователски организации
(RESAVER).
По отношение на втория проблем изглежда
в повечето държави са премахнати правните бариери за подбор на кадри. Основният проблем,
който остава за назначаването на утвърдени чуждестранни изследователи, изглежда е изискването
за преподаване да се владее националният език.
В много НПД за ЕНП се поставя акцент върху
популяризирането на EURAXESS, за да се повиши
мобилността на изследователите както през границите, така и между секторите. За тази цел
служат също и насърчаването на стратегията за
човешките ресурси за изследователите, както и поголямото съсредоточаване върху осигуряването на
постоянни работни места за изследователи. Освен
това в НПД за ЕНП се подчертава значението на
откритите, прозрачни и основани на заслугите
процедури за подбор на кадри, както и свързаните
със социалната сигурност предизвикателства за
мобилните изследователи.

2.4. Равенство между половете и как то
е застъпено в научноизследователската
дейност

От доклада се вижда, че делът на жените на
позиции от степен А в сектора на висшето образование е нараствал в ЕС-28 със съставен годишен ръст от 3,4 % в периода 2007—2014 г.13 През
2014 г. този дял достига 23,5 % за ЕС-28. Напредък е наблюдаван в почти всички държави членки.
Анализът показва също, че едно от основните
предизвикателства, пред които са изправени държавите, остава т.нар. „стъклен таван“, който не
позволява на жените да стигат до по-високи позиции. Това намира отражение във факта, че една
трета от изследователите са жени, но на по-високите в йерархията позиции делът на жените пада
под една четвърт. Макар данните да показват, че
положението се подобрява, темпът остава бавен.
При НПД за ЕНП се наблюдава значително
подобрение в насърчаването на равенството между
половете в НИИ14 в сравнение със ситуацията,
отчетена в доклада за напредъка в областта на
ЕНП за 2014 г. Наблюдението на прилагането
на равенството между половете е в ход или е
планирано. Това е показателно за нарастващ
интерес и ангажираност на национално равнище
към постигането на равенство между половете в
националните системи за научни изследвания и
за висше образование. Обхватът и качеството на
действията по отношение на равенството между
половете се различават в отделните държави
членки. Включването на измерението на пола
в научноизследователските програми остава
предизвикателство в много държави членки.

Работен документ на службите на Комисията, таблица 4.
Определени бяха три цели: 1. Премахване на пречките пред подбора и напредването в кариерата на жените
изследователи, 2. Отстраняване на дисбаланса между половете в процеса на вземане на решения и 3. Засилено
застъпване на свързаното с равенството между половете измерение в научноизследователските програми.
13
14
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2.5. Оптимален обмен и трансфер на научни
знания, както и достъп до тях, включително
чрез цифровото ЕНП
Трансфер на знания и открити иновации

Анализът потвърждава, че могат да бъдат
получени значителни икономически ползи от
трансфера, усвояването и реалното използване на
резултатите от научните изследвания. Това може
да се разглежда дори и като основна стъпка към
справяне с големите предизвикателства (приоритет 2а) и подобряване на социалния просперитет.
Независимо от ползите от обмена на знания, Европа все още не е готова да използва потенциала на
региона за извличане на стойност от инвестициите в научни изследвания и от техния потенциал за
растеж15.
От доклада се вижда средногодишен ръст от
3,5 % в периода 2008–2012 г. за иновативни дружества, които си сътрудничат с публични или
частни научноизследователски институции, и
1,3 % за иновативни дружества, които си сътрудничат с висшите учебни заведения16.
Общата пречка пред трансфера на знания е
липсата на внимание и подкрепа за пазарната реализация на резултатите от научните изследвания.

Този проблем остава недостатъчно разглеждан
както на равнището на ЕС, така и на национално
равнище. Една основна пречка е недостатъчното
наемане на работа от частния сектор на изследователи и ограниченият опит, който изследователите имат извън академичната среда. Това е особено
вярно за младите изследователи.
Технологичните и иновационните центрове са
много важни средства за гарантиране на оптимален обмен на знания. Основната дейност на тези
центрове е да се отговори с научноизследователски дейности на нуждите на промишлеността и да
се подкрепя търговската реализация на научните
изследвания.
В повечето НПД за ЕНП се разглеждат основните предизвикателства като управлението на
интелектуалната собственост и възможното законодателство в тази връзка. Като цел е поставено и
разработването на механизми за публично-частно
сътрудничество в тази област, както и програми за
обучение по предприемачество.

Свободен достъп до публикации и данни

„Boosting Open Innovation and Knowledge Transfer in the European Union“ [„Насърчаване на откритите иновации и
трансфера на знания в Европейския съюз“] от доклада на независимата експертна група относно откритите иновации
и трансфера на знания: Debackere et al., 2014 г.
16
Работен документ на службите на Комисията, таблица 5а1 и 5а2.
15
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Анализът показва, че 24 държави членки
са приели през 2016 г. политики в подкрепа на
свободния достъп17. По-голямата част от мерките бяха приети от 2012 г. насам, а някои
държави, които бяха сред първите приели мерки,
са допълнили политиката си и с по-нататъшни
мерки. Движението за свободен достъп се разви
много бързо и в последните години премина
„повратната точка“ от 50 %. От публикуваните
през 2014 г. публикации в ЕС-28, около 52 % бяха
на разположение със свободен достъп18.
Политиките и практиките за свободен достъп обаче са твърде разнообразни и може да
се различават както в отделните държави, така
и при организациите, финансиращи научните
изследвания. За постигане на пълен свободен
достъп е необходимо да се развият допълнително
моделите на издателска дейност и системите за
възнаграждение, както и да се обедини инфраструктурата с цел споделяне и многократно
използване на научноизследователски данни.
Забелязаните пречки пред по-нататъшния
напредък включват цената за преминаване към
свободен достъп, разнородните закони за авторското право на национално равнище, непрозрачността на правните аспекти на правото на
собственост, опасенията на частния сектор във
връзка със задълженията за споделяне на данни.
Изследователите са обезпокоени за последиците
от публикуването за свободен достъп върху
оценката на въздействието на тяхната работа и
съответно върху професионалното им развитие.
Свободният
достъп
до
научноизследователски данни също се развива през
последните години, но е на по-нисък етап на
напредък. Съществени технически и финансови
бариери възпрепятстват прехода към ефективно
съхранение и многократно използване на данни,
а същевременно липсата на специалисти по
данните и недостатъчното ниво на умения за
работа с данни в общността на изследователите
затрудняват ефективното изпълнение.
На 27 май 2016 г. държавите членки приеха
заключенията на Съвета относно прехода към
17
18

система на отворената наука. Те призоваха
по-специално свободният достъп до научни
публикации да стане „вариант по подразбиране“
за публикуване на резултатите от публично
финансирани научни изследвания и подкрепиха
осъществяването до 2020 г. на прехода към
непосредствен и по подразбиране свободен
достъп.
НПД за ЕНП са насочени основно към
развитието и подкрепата на свободния достъп
до публикации, по-специално чрез създаване на
електронни инфраструктури, стратегии и планове
за действие в подкрепа на свободния достъп до
публикации. Главният акцент продължава да
бъде върху незадължителните мерки в подкрепа
на свободния достъп до данни и публикации, а
на регулаторните аспекти се обръща по-малко
внимание.

2.6. Международно сътрудничество

Доклад на Science-Metrix: Събиране на данни и информация за наблюдение на ЕНП за 2016 г., таблица 25.
Работен документ на службите на Комисията, таблица 5б.
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Анализът показва значителен годишен ръст
от 4,1 % за съвместни публикации с партньори
извън ЕНП в периода 2005–2014 г.19. Това е
малко по-високо от ръста през същия период на
съвместните публикации с партньори от ЕНП,
който беше 3,6 %.
Основните констатации показват, че международното сътрудничество с трети държави се
развива, макар че държавите от Западна Европа са
водещи и се очертава несъответствие между тях и
останалите държави от ЕНП. Освен това напредък
има и при международния подбор на кадри, макар
че Западна Европа е водеща и на този фронт и се
откъсва от останалите държави. Важен за справяне
с несъответствията в научноизследователската
среда ще бъде един по-широк географски акцент
върху човешките ресурси.
Повечето НПД за ЕНП са насочени към
разработването на стратегии за улесняване на
сътрудничеството в рамките на ЕС, мерки във
връзка с информацията и мерки за подобряване
на дейностите по места и създаването на мрежи.
В държавите членки нараства признаването на
значението на международното сътрудничество
и за съвместно действие, по-специално по
отношение на нововъзникващите научни нации.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В доклада се твърди, че през последните
години е постигнат сериозен напредък по
отношение на ЕНП. Според средните стойности
за ЕС-28, с течение на времето се наблюдава
напредък по всички основни показатели, макар че
съществуват големи различия между държавите
19
20

както в равнищата на изпълнение, така и в ръста.
(Вж. обобщената таблица на ръста).
Това, че институционалната среда е различна в
отделните държави, означава, че все още предстои
да се направи много за по-нататъшен напредък
по всички приоритети. ЕС и неговите държави
членки все още не са напълно изградили ЕНП,
както е предвидено в Съобщението от 2012 г.
Необходима е по-нататъшна работа от различни
участници. Като потенциални целеви показатели
за изоставащите държави може да се използват
„най-добрите резултати“ по отношение на ЕНП.
Публикуваните от държавите членки и асоциираните държави НПД за ЕНП са ясно доказателство за политическа ангажираност по
всички приоритети на ЕНП и показват висока
степен на амбиция за постигане на по-нататъшен
напредък за ЕНП.
Политическият дневен ред на Комисията
относно „Отворената наука“, „Отворените
иновации“ и „Отваряне към света“ ще отвори
ЕНП и за бъдещи предизвикателства като
цифровизацията и глобалните мрежи. Това отново
потвърждава, че идеята за ЕНП се развива във
времето. Възникват нови предизвикателства и
правителствата трябва да определят как да се
възползват от възможностите. Има нови бариери,
които трябва да се премахнат. Едно успешно ЕНП
ще доведе до отворени иновации, отворена наука
и отваряне към света.
Същевременно сега акцентът следва да бъде
насочен към засилване на изпълнението, за да
се постигнат резултати по всички приоритети на
ЕНП. Това е отговорност на държавите членки,
под наблюдението и с политическата подкрепа на
Комисията.
Организациите на заинтересованите страни
в ЕНП продължиха усилията си за изпълнение
на приоритетите на ЕНП20. Техният ангажимент
беше подкрепен с подписването през юни 2015 г.
на ново съвместно изявление от председателите
на петте организации, представени в платформата
на заинтересованите страни в ЕНП, и от комисар
Moedas. Освен това през 2016 г. в платформата на
заинтересованите страни в ЕНП бяха приети нови
членове, с което се разшири кръгът от участници
в нея. На EIRMA, ERF-AISBL, ERRIN, EU-LIFE и
TAFTIE беше даден статут на наблюдатели, след
като приеха планове за действие за ЕНП.
Включването на наблюдението на пътната
карта за ЕНП в настоящия доклад за напредъка е

Работен документ на службите на Комисията, таблица 6.
Работен документ на службите на Комисията, приложение 3.
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6,4%

2,6%
9,5%
0,6%
4,2%
8,7%
1,9%
6,0%
8,4%
3,8%
5,5%
5,9%
5,6%
6,2%
5,2%
5,2%
7,3%
5,6%
-0,6%
13,6%
4,1%
8,0%
9,1%
7,1%
3,6%
4,7%
1,3%
-1,5%
5,2%
-1,0%
4,0%
9,1%

ЕС-28

AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IS
IT
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
UK

Държава

JRC
Върхови
постижения в
научните
изследвания
(2010-2013 г.)

3,4%
1,0%
16,0%
0,7%
-3,4%
-1,1%
-3,7%
25,7%
-12,6%
6,2%
-0,2%
:
22,5%
3,8%
5,7%
18,1%
24,8%
35,2%
47,1%
-100,0%
10,4%
-3,9%
76,8%
1,4%
9,5%
-2,5%
-18,4%
15,7%
11,0%

7,8%

GBARD
транснационални
(2010-014 г.)

2,3%
1,8%
-2,0%
4,6%
-1,4%
-39,1%
8,5%
3,0%
13,7%
-8,8%
21,3%
-29,4%
16,7%
308,2%
-29,4%
17,2%
10,7%
-19,2%
-26,0%
72,3%
13,4%
11,2%
-4,7%
31,0%
-34,8%
-12,1%
17,0%
21,2%
111,8%
4,9%

7,8%

EURAXESS
обяви за
работа
(2012-2014 г.)
%
6,0%
6,4%
5,5%
-1,9%
4,6%
1,7%
5,9%
5,4%
3,2%
4,3%
1,9%
2,5%
2,5%
6,4%
-0,7%
12,7%
:
2,1%
12,3%
8,6%
2,8%
34,6%
6,3%
5,4%
1,6%
2,0%
-1,1%
4,3%
6,0%
3,3%
-

3,4

Жени
степен А
(20072014 г.)

14,7%
0,4%
-9,3%
11,2%
-2,3%
-7,2%
10,0%
:
13,1%
-0,1%
-1,6%
-2,2%
-2,6%
12,2%
2,9%
-12,0%
0,1%
-0,6%
0,8%
-3,8%
3,5%
22,9%
8,9%
-11,5%
-

3,5%

Сътрудничество с
публични или частни
научноизследователски
институции (2008-2012 г.)

1,7%
-1,2%
-1,7%
-6,5%
2,3%
-4,6%
8,8%
:
11,9%
-1,5%
-2,9%
-0,1%
-2,3%
0,2%
9,3%
-12,3%
-9,8%
7,6%
0,3%
-3,0%
1,2%
-4,0%
4,2%
0,1%
-

1,3%

Висше
образование —
частно
сътрудничество
(2008-2012 г.)

Постигнат от държавите ръст по приоритетите на ЕНП

2,9%
3,0%
1,4%
1,4%
8,4%
6,3%
0,0%
3,5%
8,4%
:
9,1%
8,9%
4,2%
6,3%
3,0%
6,2%
9,9%
2,9%
7,7%
13,8%
13,8%
16,4%
5,4%
6,0%
3,0%
11,1%
8,6%
4,6%
3,8%
5,3%
1,6%
5,7%

4,1%

Публикации извън
ЕНП
на 1 000
изследователи
(2005-2014 г.)

НАУЧНА ПОЛИТИКА

мощен инструмент в помощ на държавите членки
и асоциираните държави да определят и изпълнят
необходимите реформи за ЕНП на национално
равнище. Може да се обмисли и привеждането
в съответствие с други доклади относно приоритетите на ЕНП. Използването на механизма
за наблюдение на ЕНП като основен елемент би
могло да укрепи още повече количествената база
на НПД за ЕНП. Процесът на наблюдение на ЕНП
може да бъде допълнително засилен чрез взаимно
учене от опита на другите въз основа на съчетание
от НПД за ЕНП и допълнителните текущи
прегледи на държавите за следващия доклад за
напредъка на ЕНП.

Основни показатели21

21

Описание на тези показатели е включено в статистическото ръководство за наблюдение на ЕНП, което е част от
придружаващото проучване на Science Metrix.
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70 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
„СТЕФАН АНГЕЛОВ“ ПРИ БАН

Чл.-кор. Христо Найденски, двмн,
директор на ИМикБ при БАН

Микробиологичният институт е основан през
1947 г. като научен център с национално значение,
който да провежда изследвания по бързо развиващите се и перспективни клонове на микробиологичната наука. Първоначално са изградени 5
структурни звена: бактериологично (за медицинска, земеделска и промишлена бактериология),
протозоологично, вирусологично (за изследване
на вируси и вирусни заболявания у човека, животните и растенията), имунологично и биохимично.
Този период от развитието на Института
(1947–1962) е свързан с проучване на актуалната след Втората световна война инфекциозна патология при домашните животни и хората, под
прякото ръководство на акад. Стефан Ангелов и
неговия пръв сътрудник проф. Илия Куюмджиев. Значителни са постиженията в проучването на
етиологията и развитието на диагностични методи и имунопрофилактични препарати за различни инфекции. Наред с това се проучват бактерии,
микоплазми и L форми, феноменът антибиоза и
антибактериални средства, както и причинители
на протозойни инвазии. Начало на изследвания в
областта на инфекциозната имунология поставя
акад. Владимир Марков. Промишлената микробиология стартира с проучванията на акад. Игнат
Емануилов върху микробиологията на млечни и
други хранителни продукти, биохимия и физиология на млечните бактерии и приложението на
бактериални ензими (протеази) в сиренарството.
Наред с бактериите като продуценти на биологично активни вещества се изследват и плесенни
гъби (проф. Иван Григоров).
Към 1964 г. изследователската дейност на
Института е групирана в два основни проблема:
метаболизъм и биосинтез на микроорганизмите и
тяхното регулиране; природа и закономерности на
взаимоотношенията между микроорганизмите и
макроорганизма.
Един от изявените изследователи в първата област е чл.-кор. Илия Пашев. Подбрани са
високоактивни микробни продуценти на широк
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спектър биологично активни вещества: ензими,
аминокиселини, каротеноиди и голям набор антибиотици с различен спектър на действие. Изучени са детайлно физиологията и биохимията
на съответните микроорганизми, включително и
екстремофилните бактерии (термофилни и алкалофилни), както и свойствата на синтезираните
продукти. Разработен е широк спектър от методи
за имобилизиране на ензими и микробни клетки,
продуценти на ценни за медицината и промишлеността вещества.
В областта на микробната генетика интерес
предизвикват изследванията на чл.-кор. Калчо
Марков и колектив по проблема за профагова интерференция, генетичен трансфер у Bacillus turingensis и стрептококи от група А, хибридизация
при Actinomyces sp. и др. с цел повишаване на
тяхната продуктивност и конструиране на генни
карти на стрептомицети, продуценти на антибиотици.
В резултат на системни изследвания, провеждани от проф. Симеон Гълъбов и сътрудници, са
получени оригинални данни относно медицинските приложения на ендотоксините, основаващи
се на тяхната антигенност (диагностични китове),
имуногенност (ваксини), интерферон-индуцираща активност и тумор-некротизиращо действие.
Изследванията в инфекциозната бактериология
са насочени към проучване на промените в патогенните бактерии, настъпили в резултат на инфекция, след процеса на имунизация и постмортално
намножаване (чл.-кор. Ал. Тошков и сътрудници). По-късно изследванията се фокусират върху
факторите и механизмите на бактериалната вирулентност, взаимодействието на бактериите с гостоприемника и настъпилите патологични и морфологични промени в засегнатите тъкани. Като
модел са използвани инфекциите, предизвикани
от Yersinia, Salmonella, Listeria monocytogenes,
Burkholderia pseudomallei и др. (проф. Димитър
Велянов, проф. Анна Веселинова и сътрудници).
В началото на 60-те години на ХХ в. започват
и изследванията в областта на експерименталната химиотерапия на вирусните инфекции. Търсенето на инхибитори на вирусната репликация от

НАУКА – кн. 2/2017,том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО
български медицински растения (изпитани главно
при грипните вируси) се разширява по-късно със
системни изследвания за създаване и охарактеризиране на някои нови ефективни антивирусни вещества (срещу грипни вируси, тогавируси и представители на други вирусни групи), комбинирани
ефекти на вирусни инхибитори (активни срещу
пикорна- и херпесвируси) и техните механизми на
действие.
След пионерните за българската имунология научни изследвания, провеждани от акад. Вл.
Марков, следват проучванията върху клетъчния
имунитет и L формите на бактерии под ръководството на проф. Вълчан Вълчанов, проф. Асен
Тошков, проф. Елка Славчева. Проведен е широк
имунофармакологичен скрининг с цел подбор на
нови активни субстанции.
Понастоящем Институтът по микробиология
(ИМикБ) е утвърден национален изследователски
център, интегриран в областта на микробиологичните науки. Той е разпознаваем регионален център по микробиология както в Балканския регион,
така и в Европейското научно пространство, особено след асоциирането му към Международната
мрежа на Институтите Пастьор – общо 33 в света.
Като един от 6-те европейски института, получил
този статут на 26 юни 2004 г. наред с институтите
Пастьор Брюксел, Санкт-Петербург, Лил и Атина, „Сапиенца“ (Рим) и Институт „Кантакузино“
(Букурещ), се получи висока оценка и признание,
дадени за цялостната му дейност, за което заслуга
има акад. Ангел Гълъбов.
През последните години научноизследователската дейност на Института се формира и актуализира в съответствие с приоритетните области
на Националната програма за развитие на България 2020 и Рамковата програма Хоризонт 2020
на ЕС. Извършваните дейности се включват в 4
от 6-те общи приоритетни направления, залегнали в НСНИ, а именно: биотехнологии, храни
и здраве на човека, енергийни източници и енергоспестяващи технологии, справяне и контрол на
вредните и опасни битови и промишлени отпадъци. Спечелените изследователски проекти и конкретните задачи, изпълнявани от изследователите
на Института, са израз на провеждани стойностни
и на високо ниво фундаментални и приложни изследвания по най-актуалните, бързо развиващи се
и перспективни направления на съвременната микробиологична наука, а именно: обща и приложна микробиология, инфекциозна микробиология,
вирусология, имунология, микробна и растителна биотехнология. Тези изследователски направ-

ления, интегрирани в една структура, определят
нейната оригиналност и дават подчертан фокус
на провежданите съвременни микробиологични изследвания. Институтът по микробиология
„Стефан Ангелов“ е уникална за страната ни научноизследователска организация, чиято дейност
е насочена към непрекъснато усъвършенстване и
разкриване на нови възможности за модернизация
на научните изследвания в съответствие със стремежа ни за достигане на високите международни
стандарти за наука в европейската научна общност. Институтът успешно изпълнява и научната
политика на БАН, утвърждаваща науката като основна двигателна сила за развитие на националната икономика и общество, базирани на знанията,
развитието на научния потенциал и изследователската инфраструктура като част от Европейското
изследователско пространство и развитието на биотехнологии с пряко приложение за здравословен
начин на живот.
Анализът на дейностите на Института през
последните 10 години показва, че постигнатото
устойчиво развитие е свързано с въвеждане на
съвременни методи и подходи при проучванията
в областта на геномиката, протеомиката, метаболомиката и транскриптомиката с цел по-пълното
изучаване, изясняване и разкриване на молекулните механизми на ключови биологични процеси
и тяхното целево използване в медицината, индустрията, селското стопанство и др.
В областта на общата микробиология получените резултати са приложими в биомедицината
– за нови фармацевтични препарати; в биотехнологията – за получаване на ензими и други биологично активни вещества; в екологията и опазването на околната среда – за биодеградация на опасни
ксенобиотици и биоремедиация на замърсени с
токсични вещества почви и води; за изясняване на
микробното разнообразие в различни биотопи на
Антарктида и др.
Важно направление в изследователската дейност е проучване на микробното разнообразие в
екстремни екологични ниши и изолиране на нови
видове. От горещи извори в различни региони на
България (Рупите, Горни Богров, Велинград) са
изолирани голям брой термофилни микроорганизми – бактерии и археи. Сред тях са идентифицирани представители на неизвестни досега видове,
влезли в класификацията на микроорганизмите
като Anoxybacillus rupiensis и A. bogrovensis.
Метагеномният анализ на проби от 7 геотермални извора, разположени в Югозападна и Централна България с температура от 63°C до 82°C
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и леко алкална среда (Рупи Ι, Рупи ΙΙ, Рупи ΙΙΙ,
Левуново, Мизинка, Власа и Сандански) разкри
най-високо съдържание на представителите на
Archaea.
В Института се провеждат и широкомащабни
проучвания върху млечно-киселата микрофлора
на различни местообитания в България. Направена е оценка на биоразнообразието сред автохтонната микрофлора на традиционни за българина
домашно приготвени ферментационни млечни
продукти.
Оригинални данни са получении и върху биоразнообразието на дрожди в избрани български
екосистеми с използване на бърз генетичен метод
на идентификация – ДНК баркод анализ. Проведени са изследвания относно разнообразието на
дрожди в насекоми, растения, различни български
хранителни продукти и проби от различни бозайници от зоологическа градина в София. Изолирани са над 100 щама, принадлежащи към отдел
Ascomycota и родовете Kluyveromyces, Clavispora,
Pichia, Wickerhamomyces, Candida, Hanseniaspora
и Debaryomyces. Част от тях са представители на
15 нови вида дрожди, между които Nematodospora
valgi, Candida cetonia, Priceomyces vitoshaensis,
Yarrowia paraphonii, Metschnikowia colchici,
Cystobasidium psyhroaquaticum, Ogataea salutana.
За първи път в България с ДНК баркод анализ е
описан нов род дрожди – Nematodospora.
От почвени проби, мъхове, трева и пингвински пера, събрани от о-в Ливингстън и съседния
о-в Кинг Джордж са изолирани 127 щама антарктически дрожди, принадлежащи към 7 рода:
Сryptococcus,
Debaromyces,
Sporobolomyses,
Rhodotorula, Leucosporidium, Pseudozyma и Sporidiobolus. Сред тях са установени продуценти на
ензимите протеаза, бета-глюкозидаза и фитаза с
доказана термостабилност от 40 до 65°С в рН диапазон от 4 до 7.5. Определен е липидният състав
на голям брой щамове дрожди. Екстрахираните
от биомасата биологично активни вещества са
идентифицирани като бета-каротен, торулен, торулародин, коензим Q10 и ергостерол, които се характеризират с висока фотопротективна и антиоксидантна активност и разнообразни възможности
за практическо приложение.
В областта на вирусологията са разработени
нови оригинални подходи за химиотерапия на
вирусни инфекции, причинени от ентеровируси,
грипни вируси, флави и тогавируси, херпесни и
аденовируси, вкл. и на нови инхибитори на вирусната репликация. Открити и охарактеризирани са
нови антивирусни вещества – оксоглауцин и PTU-
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23 с противоентеровирусно действие, мопиридон/
циклуридин ефективни срещу грипни и флавивируси, елагитанини – спрямо херпесни вируси и др.
Изяснен бе механизмът на антивирусно действие
на тези антивирали, работи се и по проблема
резистентност към вирусни инхибитори (лекарствена резистентност) и търсене на ефективни
подходи за преодоляването му. Следва да се изтъкне създаването и разработването на оригиналния
метод на последователно алтернативно прилагане
на комбинация от инхибитори на ентеровирусите
– като терапевтичен курс, разрешаващ проблема
за ефективна химиотерапия на ентеровирусните
инфекции. До голяма степен е изяснена и ролята
на вируситe в патогенезата на Балканската ендемична нефропатия, за молекулно-биологичното
проучване ролята на папилома вирусите в епидемиологията на рака и предраковите състояния на
шийката на матката у нас.
Изследвани са редица важни за общественото здравеопазване имунологични състояния като
автоимунитета, автоимунните болести, алергията, ваксините и имуномодулаторите. Работата е
фокусирана в разработването на нови подходи за
специфично потискане на патологичните имунни
клетки чрез генетично и протеиново-инженерни
молекули при автоимунни, алергични, инфекциозни и туморни заболявания.
Групата на проф. д-р Чавдар Василев е водеща
в изследванията на имунорегулаторните свойства
на венозните имуноглобулинови препарати. Екипът е признат с компетенциите си и откритията си
в областта на индуцираната полиспецифичност на
антителата и особено с впечатляващите резултати
в експерименталната терапия на сепсис с модифицирани имуноглобулинови препарати.
В областта на инфекциозната микробиология
са проучени патогенезата, патоморфологичните и биологичните особености в протичането на
инфекциозния и имунизаторен процес при експериментално възпроизведени инфекции с Yersinia
pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, Y. pestis EV76,
Listeria monocytogenes, Salmonella dublin, R и S
форми на мелиоидозния причинител (Burkholderia pseudomallei) върху множество експериментални животни. Разработени са съвременни и
бързи методи за диагностициране на туберкулоза,
причинена от лекарствено резистентни щамове
Mycobacterium tuberculosis, за бързо и количествено определяне на хранителни патогени в мляко,
месо и техните продукти (PFGE, qPCR, Fla-DGGE,
LAMP). Епизоотологични и микробиологични
проучвания, провеждани за първи път в България,
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доказват разпространението на патогенни щамове
от род Yersinia у нас при 37 вида диви животни
(зайци, чакали, лисици, муфлони, диви котки и
др.), като най-често се изолират Y. enterocolitica и
Y. pseudotuberculosis от серотиповете О:3. Подобно епизоотологично проучване определя и ролята
на мигриращите птици в разпространението на
важни за обществото хранителни зоонози.
В областта на микологията е разработена лабораторна технология за получаване на нов температурно-чувствителен антиоксидантен ензим
(супероксид дисмутаза, СОД), който може да се
използва в медицината, козметичната и фармакологичната индустрия. Особено значение има
неговото приложение в криохирургията, при

трансплантацията на органи и тъкани, при криосъхранението на клетки, при in vitro оплождането,
за подобряване фертилитета на полови клетки и
др.
Важен принос за провеждането на молекулярнобиологичните изследвания има Базата на
Лабораторен център „Пастьор“, която се използва
интензивно от млади учени и докторанти (възлизащи на около 30 % от научния състав) от всички департаменти на Института. Допълнително в
центъра се провеждат теоретични и практични
занятия за обучението на студенти по молекулярна биология от Биологическия факултет към Софийския университет, Факултета по ветеринарна
медицина при Лесотехническия университет, студенти от НБУ и др.

70 YEARS THE STEPHAN ANGELOFF INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AT THE
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES – MEMBER OF THE INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF THE INSTITUT PASTEUR NETWORK
Hristo Najdenski
Abstract
Founded on March 7th, 1947 by the world-famous Bulgarian scientist Academician Stephan Angeloff, the
Institute of Microbiology, BAS (IMicB) this year celebrates its 70th anniversary! As its first director for 15
years we give well-deserved tribute to the life and work of our patron – Academician Stephan Angeloff!
The foundation of the Institute fulfilled the real need for formation of a research center of national significance, which had to conduct research on emerging and promising branches of microbiological science.
Originally 5 structural units were built: bacteriological (for medical, agricultural and industrial bacteriology)
protozoological, virological (for the study of viruses and viral diseases in humans, animals and plants), immunological and biochemical.
70 years later, the Institute is well established national research center, integrated in all branches of microbiological sciences. Moreover, he is recognized regional center for microbiology as in the Balkan region
and the European research area, especially since its association with the International Network of the Institut
Pasteur – a total of 33 institutes all over the world. As one of the 7 European institutes received this status on
June 26, 2004 along with the Pasteur Institute in Brussels, St. Petersburg, Lille, Athens, „Sapienza“ (Rome)
and the Institute ‘Cantacuzino’ (Bucharest), we received high assessment and recognition given to our overall
research and education activities.
Nowadays, IMicB successfully implements its mission to conduct research in fundamental and applied
character in the most recent trends in contemporary microbiology that matter to solve specific problems in
health care, food safety and technologies, pharmaceutical industry, biotechnology, including alternative energy
and environmental protection in accordance with national and European priorities.

Списание „НАУКА” се публикува от началото на 2011 г. в сайта на
НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ на адрес:
http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka

Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския университет, на която редакцията изказва
благодарност!
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СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“ КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН

ПОКАНА
10-ТИ ЮБИЛЕЕН „СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2017“
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
(27– 28 април 2017 г., ИБЕИ – БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2, София)
ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
• БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И КОНСЕРВАЦИОННА БИОЛОГИЯ
• БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА И МЕХАНИЗМИ НА
АДАПТАЦИЯ
• ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УСЛУГИ И ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
• ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГИЯ
• ЕКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
• ДРУГИ КОРЕСПОНДИРАЩИ НАПРАВЛЕНИЯ
Официалната покана на Организационния комитет, регистрационен талон за участие и
подробна информация за семинара можете да намерите на: http://www.iber.bas.bg

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

За допълнителна информация – www.subplovdiv.сom
или пишете на адрес: e-mail: sub_plov@mail.bg
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ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Доц. д-р Гинка Екснер,
Физически факултет,
ПУ „Паисий Хилендарски“

1. Въведение
Концепцията за устойчиво развитие на България, подобряване качеството на живот и извеждане на българската икономика на нужното ниво
диктува необходимостта от въвеждане в национален мащаб и оптималното използване на всички
възможни форми на образование.
Този процес придобива първостепенно значение предвид специфичните за България: значителен демографски спад – все по-малко млади хора
и все по-застаряващо население; липса на финансови възможности за получаване на образование
(средно или висше, редовна форма на обучение)
от голям брой млади хода; старт на кариерата чрез
неквалифицирана работа веднага след завършване на средно или основно образование. Тревожна тенденция, която се забелязва през последните
години, е и ранното отпадане на някои рискови
групи младежи от формалната образователна система.
Ново предизвикателство се явява и емигрантската вълна през последната година. Новопристигналите деца, които не говорят български език,
и техните родители, получили образование и компетенции в системи, различни от нашата, още
веднъж показват необходимостта от по-различен
подход за тяхното приобщаване към реалностите
на пазара на труда у нас.
2. Основни дефиниции и концепция за прилагане на неформалното образование
В научната литература разпознаваме три
вида обучение: формално (formal), неформално
(nonformal) и информално (informal лично, спонтанно). Необходим е широк обществен дебат и
създаване на обща концепция за случаите на прилагане на всяка от формите с цел максимален положителен ефект, при възможност в кратки срокове.
Формалното (formal) образование [1,2] се
свързва със систематичен, организиран модел на
обучение. Той е добре структуриран и администриран с ред закони и подзаконови актове. Представлява строга методология, която цели постигането

на конкретни цели и съдържание, като се позовава
на задължителни методики на преподаване. Обучението се осъществява чрез и в институциите –
министерство, училище, университет.
По същество обучението се осъществява чрез
продължителен процес, като се изисква задължително присъствие на занятията от участниците в
обучителния процес. Следват се утвърдените от
министерството програми, чийто задължителен
елемент е текущ и краен контрол (текущи срочни
оценки, годишни оценки, матури, външно оценяване). Едва след доказване на постигнато определено ниво обучаваният преминава в следващ етап.
Така формалното обучение има за цел постигането на едно общо ниво на образованост при
зададен за целта стандарт. На територията на Република България за степента на училищното
образование той е заложен в Закона за предучилищно и училищно образование, ЗПУО [3], чл.23,
задаващ Държавните образователни стандарти и
Националната квалификационна рамка, както и в
Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план [4], а за висшето
образование – в Закона за висшето образование,
ЗВО [5].
Според нормативната уредба у нас (ЗПУО,
чл.75) с помощта на училищна подготовка учениците трябва да придобият знания и умения,
необходими за преминаване на ученика в следващ клас, етап и/ или степен на образование и
свързани с целите на училищното образование.
По тази причина при изработването на обучителните програми се жертва до голяма степен
възможността за обръщане към конкретни групи
обучавани (които са под или над средното ниво
например). Материалът се излага пред обучаваните по утвърдени отнапред учебници и учебни помагала, като обучаващите са задължени да
следват утвърдената официална методология. Тя
не може да бъде променяна независимо от броя
на обучаваните. Оценяването също се базира на
точна методология, която не може да бъде променяна в процеса на обучение. Това, разбира се, е
свързано с необходимостта от специфичните ад-
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министративни последващи действия – издаване
на диплома и яснота в критериите за оценяване.
Висшето образование също се базира на въведен класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, както и
на държавни изисквания за придобиване на висше
образование по образователно- квалификационни
степени (ЗВО, чл. 8, ал. 4, 5). Въпреки че тук съществува по-голяма свобода по отношение на изучаваните дисциплини и начина за преподаване и
оценяване (ЗВО), отново завършек на процеса на
обучение е получаването на диплома за придобита
квалификация, в рамките на строго структурирана
програма и поставени точни цели.
Стремежът за ясна конкретика и изрядност на
процеса на формалното образование, при включване на всички заинтересовани групи – родители,
обучавани, обучители, обществени организации
и др., на практика водят до голяма доза консервативност. Оттук и липсата на гъвкавост, водеща
до невъзможност за бърза реакция при промени в
изискванията на пазара на труда.
Ако се обърнем конкретно към обучението по
природни науки (и физиката в частност), допълнителен проблем при формалното образование е
липсата на адекватна материална база, а в някои
случаи пълната ѝ липса. Някак единствено нуждите на обучаващите по информатика и компютърно
базирани технологии могат да се считат донякъде
удовлетворени чрез осигуряването на зала с компютри във всички училища и университети. Но
дори и тук въпросът за легалния софтуер остава нерешен. Главна причина за липсите се явява
ограниченият бюджет на официалните институции, осъществяващи този тип обучение.
На онези, които хулят тази форма на обучение, обаче следва да бъде ясно, че понастоящем
динамиката на пазара на труда е огромна. Ежегодишно се появяват нови технологии, водещи до
драстични промени в изискванията към бъдещите
работници. Формалното образование няма за цел
прогнозирането на възможните бъдещи нужди, а
осигуряването на основни, базови елементи на образованост на обучаваните. Те следва да служат за
фундамент, върху който да се надграждат необходимите специфични познания. Следователно формалното образование не следва да бъде променяно
драстично, а трябва да бъде осмисляно като гръбнака на обучителен процес за всяко конкретно работно място. Именно в практичните необходими
знания е мястото на другите форми на обучение
– всяко със своята специфика, концептуални особености и ниша за приложение.
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Информалното (informal) образование [1,
2] е пълна противоположност на формалното образование. То не е организирано, няма точно дефинирани цели и очаквани резултати. Отнася се
по-скоро до житейския ни опит, т.е. придобива се
чрез конкретни житейски ситуации – на работа, у
дома, през свободното време. Следователно информалното учене е свързано с неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано
натрупване на компетентности в живота на човека
(ЗПУО, чл. 166, ал. 3(3)) [3].
Неформалното (non-formal) образование [1,
2] се определя като комплекс от процеси, средства
и институции, специално и специфично разработени за нуждите на обучението и възпитанието,
които обаче не са директно насочени към присъждане на образователна степен [6]. Tо се явява
междинна форма между дветe, споменати по-горе,
като може да бъде организирано и да има конкретни цели. Предимството на този тип обучение е, че
може да е резултат на инициатива на определена
група хора или да е страничен резултат от организирани активности, независимо дали тези активности са с ясна образователна насоченост [7].
Пазарът на труда е мястото, където възниква
необходимостта от създаването „в движение“ на
хора с нови компетенции и умения, такива, каквито формалното образование дори все още не е разпознало като необходими, т.е. съществува глад за
нови стратегии или прости процедури, удовлетворяващи именно такива спешни нужди. Следователно тук е и мястото за прилагане на способите
на неформалното и информалното образование.
Набирането на квалифициран персонал става
на базата на притежаването на необходимото образователно ниво, т.е. на диплома, получена чрез
формално образование. Запазването на получената работна позиция на практика обаче зависи от
неформалните знания и компетенции на работещия. Например способността му да работи в екип,
да е способен да прилага знанията си на практика,
да проявява гъвкавост и да възприема концепцията на фирмата, за която работи. Той трябва да е
също готов да придобива нови знания и компетенции, съобразени с възможните промени на работното място. Според работодателите от различни
страни неформалното образование е изключително необходимо и понастоящем се осъществява в
най-голяма степен по време на работа [8], поради
което те са онези, които най-вече изискват създаването на определени стандарти за признаване на
този тип знания, особено в случаите, когато това
може да се осъществи с издаването на сертификат.

НАУКА – кн. 2/2017,том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Към днешна дата се наблюдава недостигът не
само на висококвалифицирани, но и на средно или
дори нискоквалифицирани работници. Този проблем следва да се реши чрез създаване на условия
за връщане на пазара на труда на трайно безработните. За целта в тези групи следва да се формират
липсващите им знания и умения, които ги държат
далече от възможността за трудова реализация.
Това е друга задача, която също може да бъде решена със способите на неформалното образование.
Друга посока на прилагане на неформалното
образование е свързана със специфичните, надвишаващи заложените във формалното образование програми, нужни на талантливите и надарени
подрастващи. Потенциалът на такива деца трябва
да се развива, за да може в пълна степен да бъде
оползотворена тяхната креативност, амбиция и отдаденост в различни области на познанието, които
ще доведат до създаване на така нужните ни иновации.
3. Неформалното обучение по физика и астрономия за талантливи и надарени деца
Формалното училищно обучение свързваме с
два основни недостатъка, които показват необходимостта от прилагане на неформалните форми
на обучение. На първо място, планираните за придобиване знания са разделени в отделни предмети. Този подход е традиционен във всички страни
по света от десетилетия, но той води до заблудата,
че всеки предмет може да бъде възприеман сам за
себе си. При това подрастващите не осъзнават в
дълбочина интердисциплинарността на познанието. От друга страна, програмите са съобразени с
едно средно ниво на подготовка (изискуем минимум), гарантиращо на обучаваните достатъчни за
реализация на пазара на труда знания, умения и
компетенции, но те не отговарят на потребностите
на талантливите и надарени деца например.
Силата на неформалното образование е именно в свободата при избор на прийоми за придобиване на знания, което дава възможност за избор
на казуси, решаването на които има подчертана
интердисциплинарност. В допълнение те могат да
бъдат ориентирани точно към целева група ученици, с която се работи. Неформалното образование
в този смисъл се явява извънучилищно обучение,
което може да е планирано и реализирано с активното партньорско участие на обучител (медиатор)
и участници [9]. Участниците в процеса на обучение са активни, решават обикновено конкретен
проблем или казус, работят със своите ръце и мислят творчески. Ученето е практическо, гъвкаво

и базирано на реалните нужди на участниците.
Процесът на обучение се базира на доверие между
медиатора и обучаваните, като последните биват
окуражавани да задават въпроси и развиват рефлексия [9]. По този начин функцията на неформалното образование е по-скоро да подпомогне
развитието на индивида или общността [9] чрез
създаване на комплекс от компетенции и практически умения.
Философската страна на нещата е ясна, но
практическото намиране на ефективен подход за
осъществяване на неформално обучение по физика и астрономия е една нелека задача. Работата
с талантливите и надарени ученици изисква допълнително пълно съобразяване със спецификата,
емоционалното развитие и психологическия профил на тази категория подрастващи. Избраната
форма следва да гарантира в неформални условия
развиване на комплекс от качества, умения и характеристики, които да позволят предприемането
на различни активности по-късно, в реалния живот [1].
В настоящата публикация на вниманието на
онези, които биха се заели с неформално обучение на ученици във възрастовата група от девети
до дванадесети класс, се предлага методиката, заложена в международното състезание „Турнир на
младите физици“ [10]. Тя е доказала се през годините (от 1979 досега) и предизвиква огромен международен интерес. Турнирът на младите физици
е базиран на научноориентирани задачи, които се
разработват с помощта на специално предоставени методически указания.
Проблемите се изработват от Международен
организационен комитет, като са изцяло съобразени с нивото на знания и възможност за реализация
от тази възрастова група. Всяка година на сайта на
състезанието се публикуват нови 17 задачи [10].
Като мотивация за работа с учениците може
да се използва и участие на отбор от тях в националното състезание, което се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката (МОН). Класиралите се най-добре представят
България на международния турнир.
Основна мотивация за избор именно на тази
методика е, че се работи по реални научноизследователски задачи, които изискват креативност,
упоритост и неусетно карат младежите да обогатяват знанията си по физика в областта, свързана с тази на задачите. В процеса на работа с
помощните материали те създават функционална грамотност, умения за работа с документи, за
систематизиране и обобщаване на вече същест-
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вуващи знания и води до обогатяване на терминологичния им речник. Именно такива компетенции са от първостепенно значение за успешната
реализация на младите хора на трудовия пазар.
Пълно решение на проблемите се получава
при обща работа, което води до придобиването
на друга ключова компетентност – работа в екип.
Обучаваните се учат да разпределят работата по
задачите, да водят научни дискусии, да бъдат толерантни и да се доверяват един на друг.
Турнирът има и редица други привлекателни
страни:
1) задачите са от всички области на физиката,
което дава възможност всеки участник да се
насочи към любима за него област;
2) възможна е пълна свобода на подход при
решаване на задачите (теоретично, експериментално или с моделиране);
3) нивото на завършеност на решението се определя от възрастовата група и възможността
на участниците да изградят нови умения в
процеса на работа;
4) задачите имат подчертана интердисциплинарност, което е изключително ценно в неформалното образование [1];
5) учениците придобиват реален практически
опит за боравене с научна апаратура, с разработване на експериментални установки, със
създаване на софтуерни продукти и развиване
на собствен теоретичен модел.
Изключително ценна е и възможността за развиване и на презентационните и комуникационни
умения на учениците, при това на английски език,
когато те бъдат мотивирани да се подготвят за
участие в състезанието.
Българските учители от години прилагат тази
форма на неформално обучение при работа с талантливи и надарени деца. Бихме могли да кажем,
че имаме изградени школи в Шумен, Русе, София
и др. Повод за гордост и доказателство за успеха
на прилагане на методиката са спечелените медали в международното състезание: 7 златни, 7 сребърни и 21 бронзови медала.
4. Неформално образование по физика и астрономия като начин за повишаване на квалификацията на работещи
Физиката със своята дуалност – фундаменталност и приложност – е в основата на голяма част
от различните производствени процеси. Това дава
възможност тя да бъде използвана от работодателите при повишаване на квалификацията на техни-
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те кадри, както и при необходимост от придобиване на специфични компетенции при внедряването
на нови, авангардни технологии и производства,
оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и редица др. Например навлизането на
нанотехнологиите и компютъризацията на голяма
част от процесите (тримерно рязане, заваряване,
роботизация и много др.) налагат необходимостта
от нови, специфични компетенции у работниците.
За придобиването им обаче не се налага откъсване
от производството, защото те могат да бъдат постигнати чрез неформални форми за придобиване
на знания.
Това е една специфична ниша, която именно
физиците и в частност учените и университетските преподаватели могат да заемат. Още повече,
че в институтите на БАН и в университетите съществува както преподавателски капацитет, така и
необходимата уникална материална база. Голяма
част от университетските преподаватели и учените имат проекти, свързани именно с разработването на нови и авангардни методи за получаване на
нови материали, разработване на нанотехнологии,
компютърни и образователни технологии. Предвид по-големия обхват (голям брой дисциплини,
даващи широка специализация) на формалното
образование, целящо да даде общи познания по
предлаганите специалности, голяма част от съществуващият потенциал от специфични знания
на преподавателите и учените остава неоползотворен. Неформалните форми на обучение ще дадат поле за изява на тези качества на преподавателите и учените.
В немалко случаи именно преподавателите и
учените от институтите работят по реални проблеми, зададени от различни представители на
бизнеса. Това взаимодействие бизнес – наука е
най-важното за развитието на устойчива икономика, изградена върху знанието. С оптималното
използване на неформалното образование ще се
спести финансов ресурс, ще бъдат изградени специалисти с нови или допълнителни компетенции
и ще се даде възможност за връщане към пазара
на труда на отпадналия поради липса на умения
човешки потенциал.
Друга позитивна страна на неформалното
образование е, че докато при младите хора се наблюдава определен спад в интереса към изучаване
на физика и астрономия като основна професия,
то необходимостта от определени компетенции
кара вече работещите да търсят именно тези науки. Това показва нашият опит във Физическия
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факултет на Пловдивския университет. Наши
студенти споделят, че са записали да следват в
специалността „Инженерна физика“ поради недостиг на компетенции за упражняване на професията си. Такива работещи предпочитат задочно
обучение, но дори и в тази ситуация срещат затруднения да посещават редовно занятията и да
се явяват на изпити. Следователно неформалното образование би решило подобен казус и дори
би привлякло повече желаещи – т.е. наблюдава
се пренасочване на интереса към физика от идеалистичния избор на младите към осъзната необходимост от компетенции при вече работещите.
5. Отворени въпроси
Интересна положителна страна на новия
ЗПУО [3] е, че Националната квалификационна
рамка третира и възможността за признаване и
валидиране на резултатите не само от формалното образование, но и от неформалното обучение и
информалното учене (ЗПУО, чл. 6, чл. 166), като
се узаконява и правото на всеки да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през
целия живот (чл. 7, ал. 1). Според закона целта на
това валидиране е осигуряване на достъп до образование в училищата, до обучение за придобиване
на професионална квалификация или улесняване
на достъпа до пазара на труда. Въпреки че законът
е крачка напред в утвърждаването на неформалното образование, за съжаление, там изрично се
казва, че от тази възможност могат се възползват
лица без придобито основно или средно образование, а областта на приложение касае само учебен
предмет или квалификация, но такива, които са
част от вече утвърдените с този закон и допълващите го документи. Законът не третира формите
на неформално обучение, нито кой следва да влезе
в ролята на обучител и как би могъл да бъде заплатен трудът на обучителите.
В Закона за висшето образование, предвид автономността на висшите училища и правото им да
създават нови специалности (ЗВО, чл. 20), някак
като че ли съществува определена гъвкавост по
отношение на следване на изискванията на пазара
на труда. Основен механизъм се явяват избираемите дисциплини, които са неразделна част от всеки
план на всяка специалност (ЗВО, чл. 41). Техният
вид, специфика и брой могат да бъдат обновявани всяка година. Въпреки това, завършилият специалист с висше образование се оказва с набор от
познания, адекватни на момента, в който той завърша. При нужна от нови знания следва да се използва механизма на получаване на квалификация

(ЗВО, чл. 66 (4)) без придобиване на по-висока
образователна степен. Това е една възможност за
неформално обучение с издаване на сертификат,
но в този случай ограниченията за обучителя са в
рамките на академичния състав на висшето учебно заведение.
От дотук казаното става ясно, че въпреки многото предимства на неформалното образование, то
все още няма точно определено място в съвременната българска образователна система. Следните
въпроси трябва да бъдат поставени: a) намиране
на баланс между формално и неформално образование; б) регламентиране на източници и начини
на финансиране; в) способи за признаване на неформалното знание.
От една страна, поради своята полезност и
ясна връзка „получени знания – реализация“, то
следва да се използва оптимално. От друга страна
обаче не бива да се измества фокусът от формалното образование. Създаването на тесни специалисти чрез неформално образование би ограничило възможностите на даден индивид за гъвкавост
по отношение на смяна на работно място или пренасочване в ново производство.
Важен въпрос е кой и как да финансира неформалното образование. Не само бизнесът, но
и държавата се нуждаят от компетентна работна сила. С други думи, понякога бизнесът изисква придобиването на определени компетенции
от работниците и в много случаи би финансирал
дейностите, свързани с това. Когато обаче инициативата идва от самия индивид, той следва да
има възможността също да придобие нови компетенции. Освен това, връщането на определен
контингент от хора обратно на пазара на труда би
следвало да е държавен приоритет. Следователно
въпросът за неформалното образование е от компетенциите на Министерство на труда и социалната политика, Министерството на икономиката и
Министерството на образованието и науката. Кое
от тях обаче следва да се заеме с финансиране на
неформалното образование?
Би било възможно създаването на национални
центрове (примерно към университетите или училищата) със смесено финансиране – отчасти с публични средства и с помощта на местния бизнес.
Следва да се помисли и за стимули за обучителите, които трябва да бъдат специалисти с доказана
квалификация. Това означава, че това ще бъдат работещи (учители, университетски преподаватели
и хора от производството) и следователно трябва
да се изясни дали те ще получават допълнително
заплащане, ще имат намален норматив часове, или
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ще се търсят други алтернативни форми за стимулиране на участието на най-добрите в процеса на
неформалното обучение.
Друг изключително важен отворен въпрос е
разработването на система за признаване на акумулираните по този начин знания. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,
OECD [7] e организация с вече натрупан опит
[8, 11], от който можем да се възползваме, като в
различните страни участнички са възприети различни схеми за оползтворяване на неформалното
образование.
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NONFORMAL EDUCATION IN PHYSICS AND ASTRONOMY
Ginka Exner

Abstract
The paper discusses the possibilities to utilize non-formal education methods in learning physics and astronomy
at school and university level. Supported by the last changes in the civil law in Bulgaria concerning this matter,
teachers and university professors may now develop excellent programs, which goal can be encouraging
young people to understand deeper the processes in the nature, applying active learning (learning by doing)
approach. In the attempts to develop such programs, the author suggests to be used the long year experience
of “International young physicist’s tournament”, releasing each year 17 scientific problems, which are solved
by the help of provided supplementary materials (papers, web-site links, and books). The author also discuss
some open issues in the field of place of non-formal education among all three main types, the financial status
of such programs, and the qualification of the educators, willing to apply such approach.

КОСМОНАВТИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
Проф. д.т.н. Гаро Мардиросян,
Институт за космически изследвания и технологии при БАН
Целесъобразно е най-напред да се направи
едно терминологично уточнение. Мнозина отъждествяват думата „космонавтика“ с полетите на
пилотируеми космически кораби. Най-вероятно
това се дължи на асоциацията с понятието „космонавт“, което обаче не е правилно. Според Физико-математическа и техническа енциклопедия на
Българска академия на науките, космонавтиката
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е съвкупност от отрасли на науката и техниката
за изучаване и усвояване на космическото пространство посредством автоматични и пилотирани
космически летателни апарати. Космонавтиката
обхваща теоретични проблеми, научно-технически проблеми, медико-биологични проблеми и др.
Космонавтиката е типична интердисциплинарна
научна, техническа и технологична област на съ-
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временна човешка дейност. Тя не само се базира,
но и въплъщава в себе си методите, средствата и постиженията на почти всички области на човешкото
научно познание, като се започне от природо-техническите и се завърши до обществено-хуманитарните
науки. Но има една наука, връзките на която с космонавтиката са изключително силни и се мотивират
от самата същност, историческото развитие и обекта на тези научни, технически и технологични дейности. Тази наука е физиката с всички нейни дялове, включващи и класически физични постулати,
и най-съвременните постижения. Това са принципът на движение и устройството на космическите
летателни апарати, орбиталните характеристики
и траекториите на космическия полет в отделните
му етапи, методите и средствата на космическите
изследвания по принцип, връзката между космическите летателни апарати и наземните станции,
проблемите на безтегловността, редица технологични въпроси, отнасящи се до основни физични
характеристики на средата като налягане, температура, оптични характеристики, космически вакуум и още много други. Поради всичко това може да
се твърди, че космонавтиката е богат, благодатен и
ефективен източник на атрактивни и лесно запомнящи се примери в обучението по физика и в средния
училищен курс. И действително в учебници по физика и астрономия в гимназиалния курс са дадени
редица обяснения, примери, задачи и илюстрации,
отнасящи се към космонавтиката. Те обаче не отразяват напълно големите възможности на космическите технологии в коментирания аспект. Целта на
настоящата статия е с някои конкретни примери да
се илюстрира това твърдение по отношение на основните дялове на физиката, изучавани в средните
училища. Освен това се дава и възможността към
тези конкретни примери да се посочат и най-значителните постижения на българските учени и специалисти в областта на космическите изследвания
– повод за заслужена гордост и пример. В зависимост от класа преподавателите могат да използват
посочените примери с или без адаптация.
Механика
В примера за реактивно движение и ракети е
интересно да се посочи, че обикновено почти 90
% от общата маса на една космическа ракета-носител се падат на горивото и само 10 % на самата
ракета. Така че може да имаме представа колко тона
гориво носи тристепенната ракета „Сатурн“ например,
която има стартова маса около 3000 t и с която космическите кораби „Аполо“ достигнаха до Луната.
Когато се говори за различното атмосферно наля-

гане на морското равнище и на планинския връх,
може да се илюстрира с примери какво е атмосферното налягане на височина например 250–300 km,
на която са орбитите на тежките обитаеми (пилотируеми) орбитални станции, космически совалки
и някои изкуствени спътници на Земята (ИСЗ) или
както напоследък за по-кратко се наричат сателити.
Може да се коментира какво би станало, ако се наруши херметичността на тези космически летателни апарати – например ако миниметеорит се удари в
тях и пробие обшивката им. Още по-впечатляващ е
примерът с микрометеоритите, които могат да пробият скафандъра на космонавт, работещ в открития
Космос. Независимо от малките си резмери, движейски се с огромна скорост, те носят голяма енергия и споменатият риск е напълно реален. И какво
би станало ако това се случи...
Системата за осигуряване на газовия състав
на атмосферата в орбиталните станции се
състои от две подсистеми: система за подаване на
кислород – осигурява подаване в атмосферата на
обитавания отсек по 0,9 kg кислород на денонощие за един космонавт, като поддържа парциално
налягане на кислорода в атмосферата на секцията в диапазона от 180 до 300 hPa, и система за
прочистване на атмосферата – предназначена да
събира и отстранява около 1 kg въглероден двуокис на денонощие и поддържа неговото парциално налягане на ниво не по-високо от 10 hPa. Тази
система също очиства атмосферата от вредни микропримеси, отделяни от апаратурата и хората.
Един ог главните проблеми при съединяването (скачването) на космически кораби, който
си пролича при съвместният космически полет
„Союз-Apollo“, е въпросът за общата атмосфера.
Атмосферата на съветските (руските) космически
кораби по състав и налягане е близка до земната,
докато в „Apollo“ атмосферата е чист кислород със
значително по-ниско налягане – 280 mm живачен
стълб, т.е. около 1/3 от нормалното земно налягане. За преодоляване на този проблем в „Apollo“
е направен специален допълнителен отсек-шлюз,
в който след стиковането атмосферата се редуцира и става близка до атмосферата на „Союз-19“.
За целта на „Союз-19“ понижават атмосферното
налягане до 530 mm живачен стълб, повишавайки
съдържанието на кислород до 40 %. Изравняването на атмосферите отнема няколко минути, след
което двамата командири Алексей Леонов и Том
Стафорд си стискат ръцете през шлюзовия люк.
В урока за равномерно движение по окръжност
пример за линейна и ъглова скорост може да се даде
чрез геостационарните ИСЗ, при които височината им е
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подбрана така, че периодът на една обиколка е 24 часа,
т.е. ъгловата им скорост да е равна с тази на Земята,
поради което те практически „висят“ над една и съща
нейна точка. Интересно е и да се дадат числени данни
за височината на геостационарните сателити – на около 36 хил. km над земната повърхност. Да се обясни в
коя посока и защо „чиниите“ на сателитните антени
са насочени под различни ъгли.
За центростремителна сила и центростремително ускорение примерите са от условието едно тяло
да е ИСЗ, а именно равенство между ускорението g
на свободното падане и центробежното ускорение
a.
Атрактивен пример за претоварванията, на които
е подложено тялото на космонавта при старт и приземяване, е балистичното спускане в края на драматичния полет на екипажа Николай Рукавишников – Георги
Иванов в спускаемия апарат на пилотирания космически кораб „Союз-33“ през месец април 1980 г. Космонавтите бяха подложени на ускорения, достигащи
до 10 g. Може да се пресметне колко „става“ тогава
масата на космонавта.
Съществуват достатъчно интересни и атрактивни примери за състоянието на предметите и
космонавтите в условия на безтегловност, както
и начини за анулиране на пречещото му влияние.
Как може да се симулира такова състояние за тренировка на космонавти на борда на специални самолети? Какви последствия върху човешкия организъм има продължителното (няколкомесечно)
влияние на безтегловността и как това може да се
обясни от позицията на физиката? Как се използва
„безплатната“ безтегловност на борда на орбиталните станции за получаване на специални сплави, за
което на Земята са необходими сложни и скъпи инсталации?
Електрически ток
В урока Източници на ток като пример за фотоелементи, които превръщат светлинната енергия
в електрична, може да се посочат т.нар. слънчеви
батерии (слънчеви панели), които имат площи от
порядъка на десетки m2. По време на старт те са
сгънати и се отварят автоматично при установяване
на околоземна орбита. Например слънчевите панели на орбиталната станция „Салют“ са три с обща
площ 60 m2. А общата площ на слънчевите панели на американската орбитална станция „Skylab“
е около 200 m2, които заедно с 26 химически източници на ток (акумулаторни батерии) осигуряват
средна електрична мощност около 7500 W. С още
по-голяма площ (от порядъка на 250–400 m2 в за-
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висимост от броя и вида на скачените към базовия
модул пилотирани или автоматични космически
кораби и специализирани модули) бяха слънчевите
панели на орбиталния комплекс „Мир“. Орбиталният комплекс „Мир“ с обща маса 143 t прекрати
съществуването си на 21 март 2001 г., след като
прелетя в околоземна орбита 2,2 милиарда km за
15 години, вместо планираните 10 г., а на борда му
живяха и работиха 104 космонавти, 62 от които от
други държави, между които и 32-ма американци. А функциониращата понастоящем в околоземна орбита Международна космическа станция
(МКС), това най-сложно и най-скъпо космическо съоръжение, създавано от човек, има маса от
450 t, дължина над 100 m и свободен обем около 1200 m3. Общата ѝ енергоконсумация е около
120 kW, което се осигурява от слънчеви панели с
площ над 1000 m2.
При широко използвания за метеорологични
изследвания ИСЗ от серията „MeteoSat“, който
лети на геостационарна орбита, елементите, преобразуващи слънчевата енергия в електрична, не са
наредени върху плоски панели, а около цилиндричното тяло на спътника. Като се има предвид диаметърът му от около 2,1 m и височината от около 3
m, може да се изчисли площта на тези своеобразни
слънчеви панели – около 20 m2.
Тук примери са също полупроводникови прибори, които реагират на инфрачервено (топлинно) излъчване от далечни разстояния. Това дава възможност за
дистанционно управление на безпилотни летателни
апарати в лоши атмосферни условия. В дистанционните изследвания на Земята широко се използват
инфрачервени термометри, чрез които дистанционно
се измерва температурата на земната суша и водни
повърхности. Да се даде хипотетичния пример: на
космическа снимка във видимия диапазон на електромагнитните вълни едно поле, покрито със сол,
със сняг или огромен бял чаршаф изглеждат по един
и същи начин. Тогава се намесват инфрачервените
снимки...
Оптика
Тук възможни примери са главно от един от
основните раздели на космонавтиката „Дистанционни изследвания на Земята“. Те се базират преди
всичко върху наблюдения и изследване на обекти от
земната суша, хидросфера и атмосфера от околоземна орбита. Пример за космически фотокамери
с фокусни разстояния от порядъка на 80–150 mm
и изключително високи качества – пространствена
разделителна способност от порядъка на 20–30 cm

НАУКА – кн. 2/2017,том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
при снимки от височина над 300 km. При най-добри
условия (състояние на атмосферата, осветеност от
Слънцето и др.) тази способност може да достигне до няколко сантиметра.
Като пример за изключителните качества на човешкото око може да се посочи фактът, че от борда
на орбиталната станция „Салют-4“ през лятото на
1975 г. космонавтът Виталий Севастиянов видя къщата на своите родители в Сочи. Две години по-късно от борда на „Салют-5“ Юрий Глазков забеляза
автобус по едно шосе в Бразилия и дори определи
цвета му – син. Разбира се, трябва да се коментира,
че това е станало при „идеално“ състояние на атмосферата. Може да се дискутира твърдението, че
независимо от съществуването на апаратури, които
по отделни показатели превъзхождат характеристиките на човешкото зрение, засега е невъзможно да
се създаде оптична апаратура, притежаваща уникалното съчетание на всички прекрасни качества
на човешката зрителна система. Това, в съчетание
с оперативността и селективността на визуалните
наблюдения от околоземна орбита, ги прави един
от най-важните и ефективни методи за изследване
на Земята от Космоса.
Движения и сили
Изкуствен спътник на Земята (ИСЗ): да се
обърне внимание на различните периоди (време за
една обиколка около Земята), зависещи от формата,
височината и наклона на орбитата и да се илюстрира с числа – минимални периоди на обиколка около
Земята от порядъка на 90 минути и максимални от
порядъка на 1500 минути.
В урока Възприемане на звука: При космически
полет и по-специално по време на старт (извеждане
в орбита) шумът и вибрациите на ракетата-носител
на космическия кораб предизвикват сходни ефекти
в човешкото тяло. Възприеманият от космонавта
шум прониква в тъканите на тялото му във вид на
вибрации. От своя страна вибрациите, приложени към даден участък от тялото, се възприемат и
разпространяват чрез тъканите му и се приемат от
ухото му като звук или шум.
Инерция: Система за ориентиране чрез инерционни маховици се използва при сателити на геостационарни орбити, които имат маса, по-голяма
от 2000 kg. Същата система се използва и за стабилизиране. Инерционните маховици са монтирани на двустепенно карданово окачване и се задвижват от електродвигател.
От атома до Космоса
В урока за гравитация и изкуствени спътници

на Земята учениците могат лесно да запомнят кое
е условието едно тяло да стане ИСЗ. Под действието на земното гравитационно поле ускорението на
свободно падащо тяло е g. Тяло, движещо се равномерно около Земята, има центробежно ускорение a. И ако g > a - тялото пада към Земята, а ако
g < a - тялото се отдалечава от нея. А за да се движи тялото с постоянна орбита около Земята (т.е.
да стане неин изкуствен спътник), е необходимо
равенство между ускорението g на свободното падане и центробежното ускорение a. Минималната
начална скорост, която трябва да получи едно тяло
в хоризонтална посока, за да стане ИСЗ, се нарича
първа космическа скорост Iv и близо до земната
повърхност е Iv ≈ 7,9 km/s. За да може тялото да
преодолее земната гравитация и да се отдалечи от
Земята, е необходимо то да получи втора космическа скорост ІIv ≥ 11,2 km/s.
Извеждането на малки спътници в околоземна орбита става и от борда на космическа совалка.
Отваря се люк и механична ръка избутва навън няколко малки спътника, които остават в орбита.
Трептения и вълни
В урока Инфразвук u ултразвук може да се разкаже за използването на ефекта на Доплер в астрономията и космическите изследвания.
Един от радиотехническите методи, използвани в космическата геодезия, е радиоинтерферентният. Ако сателитът има на борда си радиопредавател и излъчва сигнали с определена
честота, се осъществява сателитна радиоинтерферометрия. Засега постигнатата точност при измерване по този метод е от порядъка на 0,0001’’. Тази
точност е постигната чрез увеличаване на разстоянието между наземните пунктове за наблюдение
до няколко хиляди километра и чрез използване
на геостационарни сателити, т.е. чрез радиоинтерферометрия със свръхдълги бази (РСДБ). В света
работят около 15 радиоинтерферометрични системи, които изпълняват различни научноизследователски програми по геофизика и геодезия, като
основно място в тях заема изследването на движението и деформациите на земната кора. Получени
са множество данни за скоростта на изменение на
хоризонталните разстояния между континентите.
Доплеровата орбитографска радиопозиционна интегрирана сателитна система DORIS се
състои от над 50 почти равномерно разположени
по Земята предавателни пунктове (радиомаяци) и
сателит, който приема и препредава към Космическия център в Тулуза (Франция) информацията от
тези пунктове. По данни от 25-дневни непрекъс-
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нати измервания абсолютните стойности на координатите на пунктовете за наблюдение се определят с точност от 5 cm.
В урока за микровълни могат да се дадат редица
атрактивни примери за приложението им в космическите съобщителни връзки: Земя–Космос и Космос–
Космос (радиовръзка между два или повече космически летателни апарата), космическа (сателитна)
телевизия, космическа радиолокация за изследване на
земната повърхност (суша и океан), както и при глобалната система за позициониране GPS. Едно от големите
постижения на българската космическа наука и техника е Микровълновата (свръхвисокочестотна) сканираща радиометрична система Р-400, която от месец май
1996 г. работи успешно на борда на специализирания
модул „Природа“ в състава на орбиталния комплекс
„Мир“ до прекратяване на съществуването му.
Астрономия
Космически скорости: отново се илюстрира условието едно тяло да стане сателит на Земята.
Тук може да се коментира фактът, че извеждането
на ИСЗ на екваториална орбита от космодрум,
разположен на екватора, се облекчава от това, че
скоростта на ракетата-носител се сумира със скоростта на движение на космодрума спрямо центъра на Земята, която на екватора е максимална. Например, допълнителната скорост, която получава
ракета-носител на екватора е около 465 m/s, а на
космодрума Байконур – около 316 m/s. При една и
съща мощност на ракетата това позволява извеждане на екваториална орбита на полезен товар с
по-голяма маса. Съответно за извеждане на сателити на полярни орбити е целесъобразно използване на космодруми, разположени във високите
географски ширини.
Извънземна астрономия:
За научната програма „Шипка“ за полета на втория български космонавт Александър Александров
е разработен астрономическият комплекс „Рожен“.
Този комплекс, представляващ компютъризирана
система за астрофизични наблюдения с активното
участие на космонавт-наблюдател, е пионер по своя
характер в извънатмосферната оптическа астрономия от борда на орбитални станции.
Телескопът „Хъбъл“ е революционно постижение за космонавтиката и астрономията. През 1990 г.
космическата совалка “Discovery“ извежда в околоземна орбита космическия телескоп “Hubble“.
Телескопът с маса 11100 kg, максимален диаметър 4,2 m лети по орбита с височина H ≈ 565 km
и наклон α ≈ 28о. Първата снимка на космически
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обект, отдалечен от Слънцето на 1300 ly (светлинни години), “Hubble“ предава след месец. Ежедневно “Hubble“ генерира поток от данни с обем
до 15 GB, а общият обем от началото на работата
му надвишава 35 ТВ. Близо 5 хиляди астрономи
от цял свят използват “Hubble“ за наблюденията
си. Получени са изключително ценни данни за
астрономията, космологията и космонавтиката.
Някои от тях са: за пръв път се наблюдават полярни сияния на Юпитер и Сатурн, получават се
висококачествени снимки от сблъсъка на кометата
на Шумейкър-Леви с планетата Юпитер, за пръв
път е картирана повърхността на Плутон и др.
На базата на наблюденията с „Hubble“ се създава
съвременен космологичен модел на разширяващата се Вселена, потвърждава се частично теорията
за свръхголемите черни дупки и др.
Слънце: Слънчев платноход – това е космически
летателен апарат, използващ за движение налягането
на слънчевата радиация върху платното. Пръв подобна идея изказва през 1619 г. Йохан Кеплер. Но тя се
смята за фантастична до 60-те години на ХХ в., тъй
като за създаване на необходимата тяга при такова
малко налягане размерът на платното (оттам и масата му) трябва да са много големи. Днес благодарение на създадените много тънки полимерни платна с
дебелина от порядъка на 10 µm идеята става реална.
Някои числа: за летателен апарат с обща маса около
50 kg е необходимо платно с площ от порядъка на
4000 m3, което означава квадратно платно със страна
около 64 m.
Други атрактивни примери например са лазернолокационните космически изследвания –
лазернолокационна геодезична снимка чрез геодезичен ИСЗ. При такива изследвания се измерва
разстоянието от лазерния локатор до сателита. Излъчените от лазера кохерентни светлинни вълни
образуват лъч с енергия и мощност от порядъка
съответно на 1 J и 100 MW, който се насочва към
монтираната от външната страна на сателита лазерна светлоотражателна система. Импулсът е с
продължителност от порядъка на 10–9 s. Измерва
се интервалът от време за отиване и връщане на
сигнала и оттам се изчислява разстоянието между
наземния пункт и сателита в момента на наблюдение. Очевидно е, че точността на измереното
разстояние зависи от точността на измерване на
интервала от време. Може да се даде пример, че
при разстояния от порядъка на 6.106 m, за да се
измери това разстояние с точност от около 1.10–2
m, необходимата точност при измерване на времевия интервал е от порядъка на 10–10 s. Подобна ла-
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зернолокационна система е експериментирана на
изведения в околоземна орбита на 7 август 1981 г.
сателит „ИНТЕРКСМОС – България 1300“, с
монтирана на борда българска научна апаратура.
А наземната станция за този експеримент беше в
Геодезичната обсерватория на БАН в село Плана,
Софийско.
Енергия
Топлинно движение и топлинно излъчване:
Космическите апарати получават топлина от вътрешни и външни източници на топлина. Вътрешните източници са различни апарати и системи,
агрегати, енергетични системи и др., както и отделената от космонавтите топлина, а външните
са пряката и отразената от планети слънчева радиация, собственото излъчване на планетите и отделената при триенето между КЛА и планетните
атмосфери топлина. В Космоса топлоотдаване
от обект към обект и от обект към космическото
пространство може да става само чрез излъчване.
Предназначението на терморегулиращите системи е да осигуряват температурния режим във
вътрешността на космическите летателни апарати. При отделяне на малко количество топлина се
използват пасивни терморегулиращи системи, отличаващи се с простота, надеждност и ниска себестойност. Принципът им на действие е изменение
на отражателната и излъчвателната способност
на сателита. Това се постига чрез жалюзи, едната
страна на които е боядисана в бял цвят, а другата
– в тъмен. В зависимост от това накъде е обърната съответната страна на жалюзите, се реализира
и съответната терморегулация. При повишаване
на температурата в сателита, към космическото
пространство се обръща черната страна на жалюзите, а към Слънцето – бялата. Ако температурата
в сателита е по-ниска от необходимата, се прави
обратното. Активната терморегулираща система
се базира на отнемане на топлината чрез топлоносители и отвеждането ѝ в космическото пространство. Най-често като топлоносител се използва
въздух.
При навлизането на КЛА в плътните слоеве
на атмосферата пред носовата му част възниква
ударна вълна, кинетичната енергия преминава частично в топлинна енергия, която се предава на
обшивката му. Вследствие на това корпусът се нагрява до високи температури. Топлинната енергия
се отвежда в околното пространство чрез топлоизлъчване от нагрятата повърхност на спускаемия
апарат и поради действието на силните ударни
вълни. Най-силни ударни вълни възникват при

затъпена форма на носовата част. Затова и спускаемите апарати имат такава форма, за разлика от заострената форма, използвана при излитане, когато
скоростите са по-малки.
За съвместния полет „Союз-Apollo“ при сближаването активният космически кораб е американският „Apollo“, който е проектиран за полет до
Луната, поради което има по-голям запас от гориво. Оптичната система на „Apollo“ за сближаване
изисква изменение на оптичните характеристики
(преди всичко на цвета) на външната повърхност
на „Союз-19“. Това обаче води до проблеми в терморегулацията му, тъй като изменението на цвета
на кораба нарушава съотношението между погълнатата и отразената слънчева радиация. Компромисното решение е част от външната повърхност
на „Союз-19“ да се оцвети в бял цвят, а част в зелен.
Триене
Триенето е основен проблем при механични
системи, работещи в откритото космическо пространство. Поради високия вакум смазване на триещите се повърхности е невъзможно. Решението на
проблема е създаване на сплави с малък коефициент на триене. Колектив от български и украински
специалисти разработва и патентова такава сплав,
която се използва в сканиращата антена на създадената в България Микровълнова (свръхвисокочестотна) сканираща радиометрична система Р-400,
която работи успешно на борда на специализирания
модул „Природа“ в състава на орбиталния комплекс
„Мир“.
Радиация
Въпросът за радиационната обстановка в околоземното космическо пространство е свързан
пряко с безопасността на космическите полети.
Освен за осигуряване на безопасността на космонавтите, изследването на космическата радиация
дава ценни сведения за нейното влияние върху
радиоелектронните апаратни системи на борда на
КЛА и върху конструктивните им материали. Дозите космическа радиация се измерват на всички
пилотирани космически кораби, а експерименти
по изследване на влиянието на космическото лъчение върху живи организми се правят и по време
на полета на кучетата Белка и Стрелка.
Космическата радиобиология се води като
дял и на космическата медицина, и на радиобиологията. Космическата радиобиология изучава
действието на космическото излъчване върху живите организми с цел изясняване на особеностите
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на биологичното му въздействие, както и осигуряване на радиационна безопасност в условията на
космически полет. Разработват се норми за максимално допустимо облъчване на космонавтите във
вътрешността на КЛА и при излизане в открития
Космос.
Българските учени и специалисти имат почти
25-годишна традиция по изучаването на радиационните условия в Космоса и в атмосферата на
Земята. През 1988 г. за Научната програма за полета на втория български космонавт – Александър
Александров, е създадена преносима дозиметрична система „Люлин“ за локални измервания на дозата космическа радиация в отделните модули на
Орбиталната станция „Мир“. Наши учени участват в разработката на експерименти и в създаването на системи от апаратури за дозиметрични
измервания в атмосферата и на повърхността на
планетата Марс.
Дозиметричните системи от типа „Люлин-4“
се използват в различни проекти на Европейската

космическа агенция за: дозиметрично картографиране на радиационната обстановка на МКС,
за персонална дозиметрия на космонавтите и др.
Тези системи се използват и за измерване на дозите и потоците космическа радиация и на борда на
самолети.
Дозиметричният телескоп “Люлин-5“, който
позволява измерване не само на погълнатите, но
и на биологично значимите еквивалентни дози
радиация, е внедрен през 2007 г. в международния експеримент ”Матрешка-Р“ за комплексни
изследвания на дозите космическа радиация в модели (манекени) на човешко тяло, провеждан на
МКС.
Бел. ред. Повече подробности и други примери по
темата могат да се намерят в:
Мардиросян, Г. Въведение в космонавтиката.
Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, София, 2012,
262 с.

COSMONAUTICS IN TEACHING PHYSICS
Garo Mardirossian

Abstract
The report make an attempt with concrete examples to illustrate the statement that cosmonautics is a source
of attractive and memorable examples in teaching physics at secondary school course. This relate to all major
units of the course in physics. The examples also enable students to become familiar with the most considerable
achievements of Bulgarian scientists and specialists in the field of space research. The teachers can use with and
without adaptation these examples depending on the class.
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Направления на докладите: педагогически науки;
хуманитарни науки; икономически науки; социални,
стопански и правни науки; природни науки; математика и
информатика; технически науки; здравеопазване; изкуства.

НАУКА – кн. 2/2017,том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

ВЪТРЕШНАТА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В
ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРАТЕГИЯ НА АПОСТОЛА

Акад. Константин Косев,
БАН

Дейците от радикалното направление на българското националноосвободително движение
през Възраждането формират своето становище
главно под влияние на натрупания исторически
опит и прилаганата универсална политическа
стратегия от другите освободителни движения на
Балканите и в Европа. А въпросната универсална
стратегия предвижда: чрез масова национална въоръжена акция да се интернационализира освободителната кауза до такава степен, че да предизвика
намесата на достатъчно влиятелни и заинтересовани външни фактори на международната арена
(т.е. на великите сили) с надеждата за евентуално
благоприятно политическо решение на въпроса
било чрез война или поредната дипломатическа
конференция. Естествено, без гаранции, но с голяма вероятност за ускоряване деня на освобождението. Реализацията на подобна политическа
стратегия повелително налага обаче българският
народ да подготви и осъществи масово въоръжено
въстание. Но организацията на подобно въстание
е изключително затруднена. Опитите за въстание
чрез изпращането на въоръжени чети в страната
се провалят. Българите по места остават напълно
пасивни. Миролюбивата нагласа на българското
население в масов мащаб се дължи главно на две
обстоятелства, които тотално заприщват българската национална революция. Едното е несравнимо по-голямата военно-политическа мощ на
противника. Защото, макар да преживява разложение и упадък, султанската държава разполага
с огромни ресурси и военен потенциал. Армията
и репресивният апарат са в състояние да смажат
всяко бунтовно начинание. А другото обстоятелство е т.нар. Източен въпрос. От това, кои политически фактори и тенденции доминират в Източния
въпрос, зависи до голяма степен дали революцията на Балканите ще бъде в подем или застой. Това
означава, че всяко бунтовно начинание, за да има
някакъв успех,неизбежно преминава през тресавището на Източния въпрос. А по това време Източният въпрос се намира във фаза на абсолютна
стагнация. Дори руският цар Александър ІІ не желае бунтове на Балканите. Той безусловно подкрепя местното статукво и публично се зарича никога
повече да не воюва с Османската империя, защото

в сънищата му постоянно го измъчва кошмарът на
Кримската катастрофа.
Посочените обективни препятствия пред
българската освободителна кауза предопределят
политическата стратегия за нейното осъществяване. За лидерите от радикалното направление е
пределно ясно, че не може да се очаква успех на
бойното поле със силата на оръжието в пряк двубой с Османската империя. Но същевременно им
става ясно и това, че само със силата на оръжието,
макар и с цената на поражение, биха могли да се
създадат реални възможности и перспективи за
политическо решение на българския въпрос. Тази
стратегия предполага, разбира се, жертви и кръвопролития, но открива възможности за ускоряване
деня на освобождението.
Идеята за нова тактика и стратегия на освободителното движение възниква у Васил Левски
през пролетта на 1868 г. след разпускането на Втора българска легия в Белград. Като прави цялостна равносметка на своята революционна дейност,
той стига до убеждението, че въоръжено въстание
в страната не може да стане чрез чети, защото
народът е неподготвен. Ето защо, според него, е
наложително да се създадат навсякъде в страната
тайни структури, които да се заемат с подготовката на хората за въстание. Убеден в правотата на
своята идея, той решава да работи оттук нататък
за нейното осъществяване. По този повод Левски
се обръща към войводата Панайот Хитов с молба за благословия на замисленото начинание. Във
връзка с това той произнася известната фраза, че
„ако спечеля, ще спечеля за цял народ, ако загубя,
губя само мене си“. Отговорът на Хитов не е известен, но се знае как реагират неговите другари
от легията, с които той също споделя намеренията
си. По този повод Михаил Греков в спомените си
цитира думите на Левски, който му казал: „Народът ни е неподготвен, което ни доказа ланският
опит – ние го караме да подигне революция против вековния враг, пък той не знае дали като приятели да ни срещне или като врагове. Следователно с чети да се приготовлява народа, продължил
Левски, е опасно и безполезно, защото турците
стават нащрек и нашето освободително дело среща още по-големи мъчнотии“. Идеята на Левски
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за изграждането на тайни общества в страната,
които да подготвят хората за бунт, се сторила на
Греков твърде нереалистична. Той не можел дори
да си представи как ще се кандърдисат българите
за бунт в името на една безнадеждна кауза. Според него, освобождението можело да се постигне само чрез повече училища и просвещението
на народа. „Да се просвещава народът не е лошо
нещо, но това е най-дългият път, по който може
да се постигне свободата“, отвърнал му Левски и
продължил: „Аз мисля другояче; не би било зле,
ако заедно с просвещението събуждаме народа,
като образуваме един вид тайни общества, които да имат друго назначение, друга мисия... Ние
трябва да отидем в отечеството, където повече
познаваме мястото, людете и те нас, та че там ще
се заловим с образуване на тайни общества, които
ще подкопаят повече основите на турската империя, отколкото четите, що минават през Дунава;...
Ще вземем от тука някои другари и ще се върнем
в Турско и там ще размислим повече какво да правим“.
Очевидно Левски добре съзнава, че идеята
му за нова тактика и стратегия на освободителното движение се нуждае от всестранно обмисляне и то там на място в страната с хората, които
ще участват в съдбовното изпитание. За тази цел
той предприема две продължителни обиколки из
България през 1868 и 1869 г. Посещава няколко
десетки селища в Северна и Южна България, събира разностранна информация за обстановката в
страната, установява връзки с много хора от всички социални прослойки. По време на обиколките
му ярко се открояват неговите изключителни способности като агитатор, който умее да внушава на
събеседниците си респект и доверие, да стимулира тяхното родолюбие. На много места в страната Левски открива пламенни патриоти-съмишленици, които възторжено възприемат идеите му и
проявяват безрезервна готовност за съдействие и
сътрудничество. В някои селища дори още тогава
се формират първите ядра на бъдещата организация. Това още повече го насърчава в замисленото
начинание. Усещайки подкрепата на много хора,
Левски добива все по-голяма увереност и самочувствие в своята дейност. През тези дни той израства неусетно като истински лидер на освободителното движение от национален мащаб.
След втората си обиколка, изпълнен с увереност в правилността на замислената нова тактика, Левски се озовава в Румъния. Там прави настойчиви опити да убеди дейците от българската
революционна емиграция за необходимостта от
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изграждането на вътрешна организация, която да
подготви народа за въстание в страната. Тамошните дейци обаче реагират твърде резервирано
и дори с известно пренебрежение към неговите
предложения, смятайки ги, подобно на Михаил
Греков, за нереалистични. Според тях, подготовката на народа за въстание щяла да стане някак
от само себе си. Ала как по-точно, един Господ
знае. За щастие, освен Господ, Левски също знае,
но по-важното е, че той може да го стори на дело.
През пролетта на 1870 г. Левски се завръща
в България и пристъпва с колосална енергия към
изграждането на Вътрешна революционна организация (ВРО). Това е уникална строго конспиративна структура с гъста мрежа от частни революционни комитети из цялата страна, подчинени
на единно ръководство с устав, програма и строга
дисциплина. Чрез тази организация Левски издирва, открива, възпитава и обучава цяла плеяда от
високо съзнателни юначни български мъже, готови на саможертва за свободата. Юнаците не се
раждат от само себе си, те се отглеждат и възпитават. ВРО става истински разсадник на юначни
българи. Ако през 1868 г. Хаджидимитровците
са само 120 души, то към края на 1872 г. техният
брой, благодарение на ВРО, се измерва с хиляди.
Борбата за национално освобождение според
Левски трябва да стане всенародно дело. Такава
е целта на възприетата от него нова тактика. В
съответствие с тази тактика Левски се стреми да
пренасочи центъра на освободителното движение
отвън към вътрешността на страната. Стремежът
му е да направи колкото е възможно повече българи съпричастни на освободителната кауза, а призванието на ВРО е да ги подготви за въстание. Във
връзка с това възниква въпросът – какво точно
очаква да постигне Левски с въстанието? Дали е
очаквал военна победа срещу неприятеля, или пък
нещо друго? Защото, ако допуснем, че се е надявал да бъде разгромена Османската империя със
силата на оръжието, това означава, че наивно се
е самозаблуждавал с илюзии. Левски обаче е доказал се политик – реалист и прагматик в своите
действия, за да вярва в чудеса. Очевидно той има
предвид нещо друго, което никъде не споменава
експлицитно, но то се подразбира от разсъжденията му в неговите писма по разни поводи.
От посочените разсъждения на Апостола ясно
личи, че той проявява удивителна способност за
точна преценка на политическата обстановка. Той
не вярва в чудеса. Какво означават неговите думи:
„нивга не можем се приготви както другите сили“?
Очевидно Левски не храни надежди, че при на-
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личните скромни възможности българският народ
ще съкруши Османската империя със силата на
оръжието. Стратегическата му цел е друга – да се
подготви народа поне толкова, колкото е необходимо, за да се осигури „една добра сетнина на
предприятието ни“. Разковничето тук е думичката сетнина, която означава още резултат, последица или бъдеще, но в смисъл на добро бъдеще.
Тя обаче в никой случай не може да се тълкува в
смисъл на „разгром на противника“, защото както
Левски изрично отбелязва „никога не можем да се
приготвим както другите сили (сиреч както противника)“. Тогава какви други добри резултати от
въстанието е имал предвид Левски? Най-вероятно
той е имал предвид същите добри резултати, както тези от въстанията на гърците, сърбите и румънците преди години. Ако българското въстание
бъде например подобно на гръцкото, то това съответно ще означава, че българският народ може
да стане политически субект на международната
арена, а българският въпрос ще заеме съответно
място в дневния ред на международните дипломатически преговори за политическо решение на
българския въпрос в рамките на Източния въпрос.
Това е единствената възможна добра сетнина, която Левски би могъл да очаква.
В пряка връзка с желаната добра сетнина от
въстанието е също въпросът за неговото начало.
Този въпрос има фундаментално стратегическо
значение, поради което Левски непрекъснато го
обмисля, като се забелязва известна еволюция в
становището му. В началото той смята, че въстанието ще започне тогава, когато „направим прописът си“, т.е. когато се прецени, че подготовката му гарантира максимален брой участници,
максимална продължителност по време и максимално широк териториален обхват в страната.
А тези изисквания налагат дотогава системна и
продължителна подготовка, която обаче е твърде затруднена от крайно оскъдните ресурси.
Затова Левски съзнателно се въздържа от срокове за началото на бунта. И много се дразни,
когато емигрантските дейци го подканват да
вдига революцията. Когато на 2 ноември 1872
г. Любен Каравелов призовава Левски незабавно да повдигне революцията, Апостола категорично се противопоставя. По негово нареждане
Старозагорският революционен комитет след
обсъждане на Каравеловото писмо в присъствието на Левски отговаря: „След едно дълго и
сериозно размишление... нашето мнение беше
съвсем противно... И според наставленията на
Аслан Дервишоглу (В. Левски) и най-изветре-

лият човек не би повярвал, че е възможно да излезе със сполука таквоз бързо движение, когато
ний в нищо не сме приготвени“. И така, както
става ясно, след повече от тригодишна интензивна организационна подготовка за въстание,
Левски категорично преценява: „ний в нищо не
сме приготвени“.
Малко по-късно, когато в организацията настъпва напрежение след залавянето на Димитър
Общи, въпросът кога ще започне въстанието придобива злободневен характер. Левски е принуден
отново да го обмисля, достигайки до твърде многозначителен отговор. В писмото му до Ловешкия
комитет от 12 декември 1872 г. се казва: „Според
устава работата е докато не се видим, че можем
самички да си изтъчем платното, няма да се дава
глас за въстание! А сега излиза друго! Според
вънкашните обстоятелства и да се не протакат
работите ни, защото да се не случат и други орханийски подобни работи... Преди неколко седмици
Каравелов от Букурещ ме подкани за незабавно
въстание. Ние му отказахме, защото още в нищо и
никакво не сме приготвени, върнахме го за някой
и друг месец, за да се съберем целия ЦК и да преценим по-добре вънкашните обстоятелства“.
Прозрението на Левски, че от външните политически обстоятелства зависи началото на въстанието, е в логическо съответствие с очакваната от него добра сетнина. Защото евентуалните
благоприятни последици за българската освободителна кауза от въстанието зависят именно от
международните обстоятелства, свързани с Източния въпрос. Като пръв стратег и ръководител
на националната революция Левски, естествено,
следи внимателно събитията на международната
арена. А тъкмо по времето, когато той изгражда
ВРО, в Европа се случват драматични събития,
които рязко променят международната политическа конюнктура. Войните на Прусия и появата на
обединена Германия като нова велика сила в Централна Европа коренно променя съотношението
на силите в международните отношения. Съперниците на Русия в Източния въпрос – Франция и
Австрия, са силно омаломощени. Кримската коалиционна групировка практически е ликвидирана.
А това съответно означава, че твърдата гаранция
на статуквото в Османската империя започва да
се размеква. Новата политическа обстановка на
международната арена в Европа създава условия
за динамизация на Източния въпрос. В неговото все още мъртво вълнение проблясват първите
симптоми, които вещаят скорошни експлозии.
Оптимистичните перспективи на международния

НАУКА – кн. 2/2017,том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

35

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО
небосклон пораждат надежди у българите.
Как реагира Левски на европейските събития
е трудно да се установи, но бихме могли поне приблизително да се досетим по реакциите на идейните му съмишленици, които зорко следят какво
става в Европа и оживено го коментират. Любен
Каравелов например със задоволство отбелязва
падането на „всемирния деспот Наполеон ІІІ“ ,
когото смята за „вдъхновител на Кримската коалиция“, за „главен гарант на Парижкия диктат от
1856 година“ и „върл блюстител на статуквото
в Османската империя“. Каравелов възторжено
приветства освобождението на Рим от италианците, изразявайки увереност, че настъпва съдбовния момент и за българското освобождение. Във
връзка с това той призовава българския народ „на
оръжие“: „Хайде, мили братя, напред за нашето
свято и право дело; хайде да изтребиме злото и да
очистим нашата земя с огън и нож от страшното
варварство... Напред!“.
Подобни са реакциите и на Христо Ботев:
„Захваща се вече драмата на Балканския полуостров“, пише Ботев и продължава: „Многословният Восточний вопрос, който до вчера се мислеше
за непроменим на политическата сцена, стъпи
вече в своя трети акт... Европа и политическите
обстоятелства дават свобода само на тогова, който сам може да я добие. Тук се изисква протест,
бунт, въстание, революция... Освен това Русия,
която се е приготвила да нанесе последния удар
на Парижкия трактат, не ще да допусне щото нито
Англия, нито Франция, нито коя и да е държава да
се умеси във вътрешните дела на Турция. Нейният
съюз с Австрия и Прусия е следствие на нейните
намерения да играе първа роля на Восток и да има
пълно влияние на Балканския полуостров. От тая
точка на зрението Русия не ще никога да компрометира себе си пред своите съвременни братя“.
Няма съмнение, че много от изразените мисли
в разсъжденията на Каравелов и Ботев допадат
на Левски и той до голяма степен ги възприема.
Освен това, както се знае, Каравеловият вестник
„Свобода“ е редовен източник за информация на
Апостола, а същевременно е и главна трибуна за
пропаганда на ВРО. Очевидно, добре запознат с
политическите процеси на международната арена, Левски не случайно стига до заключението,
че началото на въстанието ще зависи от международните политически обстоятелства. Това негово
прозрение скоро се сбъдва.
През лятото на 1875 г. избухва въстание в
Босна и Херцеговина, което поставя началото на
нова криза в Източния въпрос. Международните
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обстоятелства повелително налагат въстанието да
обхване и България. Дългоочакваният момент е
дошъл, ала за жалост българското освободително
движение се оказва обезглавено. Трагичната гибел
на Левски през 1873 г. лишава българската революция от нейния организатор, стратег и ръководител. Положението е критично, българският народ
рискува и този път да пропусне своя шанс. По този
повод Христо Ботев с тревога алармира: „Нашето
съществувание като народ е съмнително, ако ние
не вземем участие в съсипването на Турция... сега
е най-сгодно време да покажем на света, че и ние
сме достойни за свобода, ако не искаме да сме последни, а може би и забравени при решението на
Восточний вопрос“.
В тези дни на покруса и отчаяние проблясва
една надежда – завещанието на Апостола, завещание, което съдържа огромно драгоценно наследство. Левски го няма, ала неговата свидна рожба,
неговото уникално творение ВРО съществува. Неговите възпитаници са живи и готови да изгорят
самопожертвувателно в пламъците на въстанието, както са се заклели пред Евангелието, кръста,
ножа и пищова. Още приживе Левски се бе погрижил чрез ВРО да осигури на българите нужния
меч, с който те да си проправят пътя към свободата през политическата джунгла на Източния въпрос. Именно възпитаниците на Апостола от ВРО
се заемат в този решителен момент да подготвят
и осъществят по спешност всенародно въстание
в България. Въстанието започва на 20 април 1876
г. със заклинанието „Свобода или смърт“. Духът
на Левски е жив, той сякаш задочно присъства в
Априлското въстание. Захари Стоянов е категоричен: „Без стореното от този знаменит агитатор
въстанието през 1876 година щеше да е немислимо. Ние вървяхме буквално по неговите отъпкани
пътеки“.
Макар подготвено набързо, далеч под високите критерии и изисквания на Левски, въстанието
протича с голяма интензивност. В него участват
активно над 10 хиляди души, които проявяват
пословична храброст, дързост и себеотрицание.
Въстанието обхваща обширни райони в Северна
България, Старопланинските селища, Средногорието и Родопите. То протича с поредица от драматични сражения в продължение на цял месец.
Неравните битки завършват с поражение, пролива
се много кръв, падат свидни жертви, а след въстанието се извършват масови репресии, съпроводени от големи жестокости.
Военното поражение обаче постепенно прераства в политически успех чрез последвалия
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силен международен резонанс от въстанието.
Българският народ губи сраженията, но печели
войната. Първата добра сетнина от въстанието е
постигната – българската освободителна кауза
става широко достояние в цяла Европа. Силата
на Априлското въстание е главно в неговия изключителен международен отзвук. Оттук нататък
българският въпрос заема централно място в дипломатическите преговори между великите сили.
Източният въпрос се превръща в Български въпрос.
Решенията на Цариградската посланическа
конференция са голямо постижение на българската освободителна кауза. Като безспорна последица от Априлското въстание Цариградският форум
на великите сили е блестящо потвърждение на
приложената от Левски нова тактика и стратегия в
освободителното движение. Благодарение на създадената от Апостола уникална вътрешна организация става възможно да се подготви и осъществи
общобългарско въоръжено въстание. Очаквана-

та добра сетнина от Левски е постигната. Чрез
въстанието българският народ сякаш изведнъж
израства като всепризнат политически субект на
международната арена, става реален фактор, който активно влияе върху хода на събитията, които
откриват пътя към възкресението на българската
държава в Европа.
Още приживе, когато изгражда темелите на
вътрешната организация в страната, Левски изпитва известни съмнения и терзания – дали, когато настъпи решителният миг на бунта, българите ще проявят достатъчно кураж, дързост, воля и
издръжливост, за да понесат както подобава съдбовните изпитания? Може би тъкмо поради тези
свои тревожни съмнения в тефтерчето му фигурира загадъчният въпрос: народе ???? Българският
народ му отговори през април 1876 г. по достоен
начин, но за жалост Левски нямаше как да узнае
отговора му и да види добрата сетнина от своето
знаменито творение – Вътрешната революционна
организация.

INTERNAL REVOLUTIONARY ORGANIZATION –
A POLITICAL STRATEGY OF THE APOSTLE
Konstantin Kossev

Abstract
As a leader of the Bulgarian national liberation movement Vasil Levski adopts a new tactics and strategy.
The aim is to achieve a political settlement of the Bulgarian questions in the frame of the Eastern question.
He believes that this can be done only by an armed uprising under appropriate external conditions, which
will ensure the favorable consequences for the Bulgarian liberation cause. Following the adopted strategy the
Apostle builds an unique Internal revolutionary organization in Bulgaria which prepares and realizes the April
uprising in 1876, opening the way to the modern Bulgarian state.

БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ 2016
Гл. ас. д-р Камен Бояджиев,
НАИМ – БАН
На 14 февруари 2017 г. (честван също като
Ден на археолога) беше открита юбилейната, десета поред, национална археологическа изложба
„Българска археология 2016“1. Тя се организира
от Националния археологически институт с музей
при Българска академия на науките. Тази година
съорганизатори на изложбата са 13 исторически и
археологически музеи в страната, които участват
с находки от своите фондове: Националният исторически музей, Регионален исторически музей
(РИМ) Благоевград, РИМ Кърджали, РИМ Пазарджик, РИМ Хасково, РИМ Шумен, РИМ София,
Археологически музей Созопол, Общински исто1

рически музей Средец, Исторически музей (ИМ)
Белоградчик, ИМ Дряново, ИМ Приморско и ИМ
Провадия.
Находките и богатият илюстративен материал в изложбата представят най-интересните
резултати от проучванията през изминалия археологически сезон. В изложбата участват над 350
експоната, които илюстрират 18 обекта с различна
хронология, обхващаща времето от ранната праистория до Средновековието.
Най-ранните находки се отнасят към прехода между средния и късния палеолит, около
43–42 000 г. пр. Хр. и традиционно произхождат

Изложбата бе представена от 14 февруари до 19 март 2017 г.
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от пещерата Козарника, Белоградчишко (ръководители доц. д-р Николай Сираков и доц. д-р ЖанЛюк Гуадели). Сред тях особен интерес представлява гравирана кост, оформена като риба – една
от най-ранните форми на мобилно изкуство от нашите земи (Фотос 1).

Фотос 1. Гравирана кост, изобразяваща риба. Пещера Козарника, Белоградчишко. Късен палеолит.
Сн. А. Гуадели.
Към самото начало на късния палеолит, т.е.
времето след 41 000 г. пр. Хр., се отнасят експонатите от подновените археологически проучвания
на пещерата Бачо Киро до Дряново (ръководители
доц. д-р Николай Сираков и д-р Ценка Цанова).
Те включват накити/амулети от зъби на пещерна
мечка, характерни за епохата кремъчни сечива и
оръжия, фрагмент от гравирана кост.
През 2016 г. започнаха мащабните спасителни
проучвания на селището от късния неолит и халколита (края на VІ–V хилядолетие пр. Хр.) до с.
Дамяница, Сандански, което попада в рамките на
трасето на автомагистрала „Струма“ (ръководител
д-р Малгожата Гребска-Кулов, РИМ Благоевград).
В северната част на обекта са регистрирани и
сгради от римската епоха (ІІІ–ІV в.). В изложбата
са представени керамични антропоморфни фигури от неолита и халколита, както и колективна находка от метални инструменти (наковалня, ножчета, длето, халки) (Фотос 2) и бронзови монети от
римската епоха.

Фотос 2. Колективна находка от инструменти: наковалня, железни халки и ножчета. Обект Дамяница, Сандански. Римска епоха. Сн. К. Георгиев.
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Фотос 3. Златно мънисто. Селищна могила Юнаците, Пазарджишко. Среден халколит.
Сн. Г. Михайлов.
Традиционно важно и атрактивно място в изложбата заемат обекти от каменно-медната епоха
(халколит, V хилядолетие пр. Хр.). Представено е
златното мънисто от селищна могила Юнаците,
Пазарджишко, което на този етап може да бъде определено като една от най-ранните златни находки в Европа и предизвика значителен интерес през
изминалата година (ръководители доц. д-р Явор
Бояджиев, гл. ас. д-р Камен Бояджиев, НАИМ –
БАН) (Фотос 3). Сред останалите находки от обекта са костени антропоморфни фигури, керамична
орнито-антропоморфна фигура („човек-птица“),
украшения от средиземноморската мида Spondylus (фрагменти от гривни и мъниста) и др.
За поредна година в изложбата са представени
проучванията на селищна могила Провадия-Солницата и нейният некропол (втора половина на V
хилядолетие пр. Хр.; ръководител чл.-кор. Васил
Николов, НАИМ – БАН). Представени са златна апликация, богато украсени и разнообразни
по форма керамични съдове, костени върхове за
стрели и др. Впечатляваща е много добре запазена
и изящно изработена костена антропоморфна фигура с медни украшения (Фотос 4).
Към началото на ІV хилядолетие
пр. Хр. (самият край на халколита
или т.нар. преходен период между
халколита и бронзовата епоха) се
отнасят находките от пещера Харамийска дупка, Девинско (ръководител гл. ас. д-р Борислав Бориславов, НАИМ – БАН). Изключителен
интерес от гледна точка на познанията ни за този период и за развитието на металургията през него
представляват откритите медни
шила, фрагмент от меден слитък и
керамична пота и особено сребърна халка и мъниста (Фотос 5).
Фотос 4. Костен антропоморфен
идол с медни апликации. Селищна
могила Провадия-Солницата. Късен халколит. Сн. К. Георгиев.
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Фотос 5. Сребърни украшения. Пещера Харамийска дупка, Триград.
Проучванията на бронзовата епоха са представени с находки от надгробна могила до с. Изворово, Харманлийско и от укрепеното селище
Бресто, Разложко. От могилата до Изворово (ръководител гл. ас. д-р Борислав Бориславов, НАИМ
– БАН) произхожда съставен накит от златни мъниста, някои от които впечатляват с изключително
изящната си изработка и използването на няколко
различни техники (Фотос 6). Датира се в средната
бронзова епоха (първа половина на ІІ хилядолетие
пр. Хр.). Укрепеното селище Бресто е представено
чрез декоративна игла от еленов рог и микенско
съдче за съхраняване на благовония (алабастрон),
което разширява познанията ни за търговските
контакти през късната бронзова епоха. Ръководител на проучванията е гл. ас. д-р Богдан Атанасов,
НБУ.

фигури и изцяло запазена букел-амфора с богата
украса (Фотос 7). Отнасят се към ранната желязна
епоха (първа половина на І хилядолетие пр. Хр.).
През 2016 г. бяха проучени и интересни тракийски погребения в землището на с. Бенковски,
Кирковско (ІV – ІІІ в. пр. Хр.; ръководител гл. ас.
д-р Любен Лещаков, НАИМ – БАН). От тях произхождат множество украшения и елементи от облеклото: сребърни и бронзови фибули, пръстени и
обеци, сребърна диадема, стъклени мъниста и др.
(Фотос 8).

Фотос 7. Букел-амфора. Скален комплекс Глухите
камъни, Свиленградско. Ранна желязна епоха. Сн.
Ю. Цветкова.

Фотос 6. Златно сложно-съставно мънисто, централен елемент от накит (огърлица). Надгробна
могила до с. Изворово, Харманлийско. Средна
бронзова епоха.
Сред акцентите в юбилейната изложба „Българска археология 2016“ са и находките от скален
комплекс Глухите камъни, Свиленградско (ръководител доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ – БАН).
Особено впечататляващи се колективните находки от керамични антропоморфни и зооморфни

Фотос 8. Сребърен пръстен. Надгробна могила до
с. Бенковски, Кирковско. Средата на ІV–началото
на ІІІ в. пр. Хр. Сн. К. Георгиев.
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Една от най-впечатляващите и придобили
популярност находки, представени в изложбата,
е „златното съкровище“ от надгробна могила до
град Приморско (ръководител Петър Балабанов,
НБУ). То включва 40 златни апликации за конска
амуниция: начелник, украсен с релефна глава на
орел и геометрични орнаменти; наносник с кръгла
форма; четири кръгли и две продълговати плочки
с релефна и ажурна украса и тридесет и две миниатюрни апликации с полуцилиндрична форма
(Фотос 9). Датирано е в периода 320–280 г. пр. Хр.
Фотос 10.
Арибаловиден лекит
с полихромна украса.
Некропол на Аполония Понтика, Созопол.
Втора четвърт на ІV в.
пр. Хр. Сн. Р. Стойчев.

Фотос 9. Златни апликации за конска амуниция.
Надгробна могила в м. Силихляр, Приморско.
320–280 г. пр. Хр. Сн. Исторически музей Приморско.
По традиция проучванията в Аполония (Созопол) предоставиха ценни научни резултати и
интересни находки. В тазгодишната изложба са
включени предмети от спасителни археологически проучвания на два обекта в рамките на античния некропол, с ръководители съответно Калина
Петкова (Национална художествена галерия), д-р
Теодора Богданова (ОКИ Созопол) и д-р Маргарита Попова. Сред тях са вносни керамични съдове (Фотос 10), алабастрони, теракоти – фигури на
жени, бронзово огледало и др. От два гроба произхождат и златни накити: обеци и огърлица (елинистическа епоха, ІІІ в. пр. Хр.) (Фотос 11) и листа
от погребален венец (римска епоха, І в. сл. Хр.).
През 2016 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 Костова, ОИМ Средец). В изложбата са експонирани крака от бронзови монументални статуи,
открити в т. нар. „императорски храм“ (средата на
ІІ – първа половина на ІІІ в. сл. Хр.).
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Фотос 11. Златна огърлица и обеци. Некропол на
Аполония Понтика, Созопол. ІІІ в. пр. Хр.
Сн. М. Попова.
Животът в градските центрове в днешните
български земи през римската епоха е илюстриран и чрез находки от два обекта в Сердика, София – в района на днешния площад „Св. Неделя“,
с ръководители гл. ас. д-р Веселка Кацарова и
Снежана Горянова (НАИМ – БАН) и до базилика
„Света София“, с ръководител Юниан Мешеков
(РИМ София). Изложени са погребални дарове от
некропола до „Света София“: изцяло запазен малък стъклен съд (лакримарий) (Фотос 12), бронзова вотивна пръчка (хурка) с изображение на храм,
желязна игла (краят на ІІ–ІІІ в.). Сред находките
от обект „Площад Света Неделя“ са керамични
съдове, лампи, бронзови украшения и елементи
от костюма (фибули, коланна тока) от римската
епоха, както и предмети от ХVІІ–ХІХ в. – пафти
(Фотос 13), керамични лули, капаче от съд за лекарство „териак“.
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Фотос 12. Малък стъклен съд (лакримарий). Базилика „Св. София“, гр. София. Краят на ІІ–ІІІ в. сл.
Хр. Сн. Ю. Мешеков.

Фотос 13. Пафти. Обект площад „Св. Неделя“,
гр. София. XVI–XIX в. Сн. А. Станев.

Фотос 14. Керамичен жарник. Крепост „Калята“
край Якоруда. VІ в. Сн. Т. Димитров.
Чрез постери е представена кратка информация и снимков материал за близо 50 обекта. Те помагат на посетителите да се запознаят с контекста на откриване на показаните експонати, както
и с резултатите от редица други проучвания през
2016 г.
По този начин изложбата дава на любознателните зрители една по-цялостна представа за развитието на народите, обитавали днешните български земи и за богатото ни културно-историческо
наследство. Изложбата е придружена от каталог
с авторски статии за представените чрез находки
обекти от техните проучватели (Българска археология 2016. Каталог към изложба. София, 2017)2.
Благодарим за съдействието на всички колеги
от музеите, които ни помогнаха в осъществяването на юбилейната национална изложба „Българска
археология“.

Епохата на Средновековието е представена
чрез находки от крепостта „Калята“ край Якоруда
и от Плиска. При разкопките на крепостта „Калята“ (ръководител гл. ас. д-р Мариела Инкова,
НИМ) е открит рядко срещан керамичен съд от
VІ в. – вероятно жарник, използван за отопление
(Фотос 14), както и кръстове и пръстен с изображение на светец от ХІ–ХІІІ в.
Проучванията на т.нар. обект „Дворцов център – Цитадела“ в Плиска (ръководител гл. ас. д-р
Янко Димитров, НАИМ – БАН) са представени Фотос 15. Златно копче. Средовековен град Плисчрез златни копчета и позлатени апликации за ре- ка. Краят на ІХ в. Сн. Я. Димитров.
мък от края на ІХ–Х в. (Фотос 15).
Използваните снимки и информация в статията са по авторските публикации в каталога към изложбата „Българска
археология 2016. София, 2017.
2
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BULGARIAN ARCHAEOLOGY 2016
Kamen Boyadzhiev

Abstract
The National Institute of Archaeology with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences organized the
National Archaeological exhibition “Bulgarian Archaeology 2016” for the tenth 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 thirteen museums in
the country, co-organizers of the event, with finds from their depositories.
The exhibition brought together more than 350 artefacts from 18 archaeological sites belonging to different
types and chronology, ranging from the Early Prehistory to the Middle Ages and including gold and silver
adornments, ceramic anthropomorphic figurines, pottery vessels and many others. It was opened to the public
between 14 February and 19 March, 2017.

ОБЩИНА ВАРНА
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА
организират

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Културното наследство на Варна“
29 септември 2017 г., Пленарна зала на Община Варна

С конференцията се открива инициативата
„Месец на науката“ – Варна 2017
на тема: „Науката в служба на обществото – 2017“.
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Съюз на учените – Варна
ул. „Васил Друмев“ № 73
гр. Варна 9026
e-mail: zhelyazko_nikolov@abv.bg
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ВЕРНЕР ФОН СИМЕНС – ЖИВОТ И ИЗОБРЕТЕНИЯ*
Д-р Екатерина Цекова,
Национален политехнически музей
Малко са хората в световен мащаб, оставили
толкова ярка следа в развитието на технологиите
и помогнали с иновациите си за подобряване на
живота на хората за поколения напред. Със своя
пионерски дух, силна бизнес интуиция и активна
гражданска позиция Ернест Вернер фон Сименс
остава в историята като гениален изобретател и
изключително успешен предприемач, изпреварил
времето си.
Кой е Вернер фон Сименс?

Siemens&Halske – S&H, която освен с телеграфия
и изграждане на телеграфни линии работи в областта на фината механика и оптика, както и създаването на електромедицински апарати.

Фотос 2. Телеграфът на Сименс, 1847 г.

Фотос 1. Портрет на Вернер фон Сименс, 1872 г.
Вернер фон Сименс (Фотос 1) е роден на 13
декември 1816 г. в Ленте (в близост до Хановер) в
семейството на арендатори и е четвъртото от общо
четиринадесет деца. Затрудненото финансово състояние на семейството му го принуждава да напусне гимназията през 1834 г. и да се присъедини
към пруската армия, която предлага възможности
за професионално обучение по инженерство и
машиностроене. Тригодишната програма на Училището по артилерия и машиностроене в Берлин1
създава солидна основа за бъдещата му работа в
областта на електротехниката.
Още в младостта си Вернер фон Сименс проявява качествата, които по-късно ще го прославят
като велик гениален инженер, физик и изобретател.
На 1 октомври 1847 г. съвместно с механика Йохан Халске основават фирма Telegraphenbauanstalt

Фотос 3. Телеграф на БДЖ (от фондовете на Националния политехнически музей) – 40-те години на
ХХ в.

Изобретената през 1847 г. от Сименс технология за изолиране с гутаперча2 позволява да се

Статията е изготвена на база проучване на информационни източници за Вернер фон Сименс и неговия принос във
връзка с подготовка на временна изложба „Завръщане в бъдещето“ в Националния политехнически музей, създадена в
партньорство между музея и „Сименс България ООД“. Представени са непоказвани до този момент архивни снимки,
които представят различни аспекти от живота на Вернер фон Сименс, неговите изобретения и предприемачески
начинания, новаторските социални програми и ключовите етапи в развитието на компанията му през десетилетията.
1
в някои източници се споменава,че е завършил в Магдебург.
2
гутаперча – род тропически дървета, растящи в Югоизточна Азия и Северна Австралия, източник на нееластичен
природен латекс.
*
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започне работа с полагането на подводни кабели.
Специализираният кораб „Фарадей“, изграден от
фирмата S&H, полага кабела на трансатлантически телеграф, пряко свързващ Ирландия и Съединените щати (5700 km) през остров Нюфаундленд.
За 10 години корабът полага шест трансатлантически кабела. Само две години по-късно, през 1849
г., фирмата построява първата телеграфна линия
в Германия: Берлин – Франкфурт. А впоследствие
– и по цял свят: от Лондон – Калкута до Санкт
Петербург – Севастопол. Компанията произвежда и тръбите, с които Вилхелм Конрад Рьонтген
изследва рентгеновите лъчи.
На 17 януари 1867 г. Вернер фон Сименс
представя пред Кралската академия на науките в
Берлин основите на принципа на електрическото
динамо (Фотос 4). Това е неговото най-важно откритие в областта на електротехниката, с което се
прави пробив в използването на електричеството
като източник на енергия. Сименс открива принципа на електрическото динамо през 1866 г. въз
основа на работите на Фарадей. Високоволтовото
токово инженерство (както се е наричала енергетиката по онова време) започва да превзема света
с изключителна скорост.

електрически трамвай (Фотос 6), обслужвал линията Берлин – Лихтерфелде през 1881 г.
Динамомашината, която Сименс разработва,
революционизира минното дело. Благодарение
на нея се появяват чукове, които заместват пневматичните „парни“ чукове, вентилаторите, които
вкарват свеж въздух до забоите, електротранспор-

Фотос 5. Първият електрически локомотив. Индустриално изложение в Берлин, 1879 г.

Фотос 6. Първият в света електрически трамвай,
1881 г.

Фотос 4. Първата динамомашина, 1866 г.
Откритието позволява лесното и евтино генериране на големи количества електроенергия
посредством кинетична енергия и проправя пътя
на масовата електрификация. Нововъведенията
на Сименс разкриват нови и нови приложения
на електрическата енергия. Сред тях са първият
електрически локомотив, представен на Берлинския търговски панаир през 1879 г. (Фотос 5),
първите електрически улични лампи, инсталирани по Кайзергалери в Берлин през същата година,
първият електрически асансьор, построен година
по-късно в Майнхайм, както и първият в света
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тьорите и най-вече – електрифицираната лента за
изнасяне на рудата.
Основната дейност на фирмата „Сименс“
обаче е преди всичко в сферата на телеграфните
трасета – еквивалентът на интернет комуникациите в наши дни. Строи телеграфни трасета по
цял свят, вкл. Русия и Европа, взема участие и
в създаването на Индоевропейското телеграфно
трасе, което свързва Лондон с Калкута (дължината му е над 11 000 km).
Успял да си извоюва име с техническите си
нововъведения и дръзки бизнес начинания, Вернер фон Сименс си спечелва репутацията и на
прогресивен предприемач благодарение на многобройните си напредничави социални инициативи.
Той е пионер на социалната политика към работ-
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ниците. Създава добри условия на труд, ограничен работен ден, а през 1872 г. и пенсионен фонд
за вдовици и сираци. Така той поставя началото
на днешните пенсионни планове повече от 10 години преди създаването на системата за задължително пенсионно осигуряване и обезщетяване на
наследници в Германия.

ла „фон“ за постижения в областта на техниката.

Фотос 8. Семейството на Сименс, 1876 г.

Фотос 7. Kabelwerk – първата фабрика на Сименс,
1900 г
Вернер фон Сименс е бил женен два пъти в
живота си. Първият му брак е с Маtilde Duman
през 1852 г. от която има двама сина – Арнолд фон
Сименс и Георг Вилхелм фон Сименс. Но съпругата му умира и почти две години след нейната
смърт той се жени повторно през 1869 г. Семейството се увеличава с още две деца – син и дъщеря
(Фотос 8).
Приживе Вернер фон Сименс получава множество отличия като признание за заслугите му
към науката и обществото. Той има почетна докторска степен от университета в Берлин (1860),
член е на Берлинската академия на науките (1873),
а през 1888 г. е удостоен с благородническата тит-

Като предприемач с ясна визия, Вернер фон
Сименс спомага за превръщането на Германия от
изостанала земеделска страна в една от водещите
в света индустриални държави. Той умира в Берлин на 6 декември 1892 г., малко преди 76-ия си
рожден ден. Мемоарите на Вернер фон Сименс
излизат през 1892 г. В един вълнуващ и достъпен
разказ той описва живота си като изобретател. За
себе си Сименс пише: „Животът ми беше низ от
усилия, които почти винаги бяха успешни“.
След смъртта му в негова чест единицата за
електрическа проводимост в системата SI е наречена Сименс (S). Любопитен факт е, че вкаменелост на изкопаема птица също носи неговото име.
През 1877 г. в шисти от периода Юра е открита
единствена от вида си изкопаема птица. Любителят-палеонтолог, който я е намерил, имал намерение да я продаде в чужбина за голяма сума пари.
Чувайки за тази рядка находка, Сименс веднага я
купува, за да остане в Германия. По-късно я дарява на Берлинския природонаучен музей. Научното наименование на находката Archaeopteryx
Simensii (Археоптерикс на Сименс) и досега напомня за благородството на Вернер фон Сименс.

WERNER VON SIEMENS – LIFE AND INVENTIONS
Ekaterina Tsekova

Abstract
Werner von Siemens is one of the genius engineers and scientists of the 19-th century. He really changes
the worlds’ technologies. His innovations help people to improve their everyday life and easy communication.
With his creative spirit, strong business intuition and active social position, W. v. Siemens stays in the human
history as great inventor and extremely successful entrepreneur.
Only 31 years old, together with a friend, Siemens established a firm that deals with telegraphy, telegraphy
lines, with fine mechanics and optics, as well as with electro-medical apparatus.
He invented the technology for laying the underwater telegraph cables. This technology made possible the
existing of the transatlantic telegraph.
Inventing the principle of the electrical dynamo also belongs to Siemens, as well as a lot of new practical
usages of the electricity as: the first electric locomotive, the first electric tram, first electric elevator, the street
lamps etc.
Doing his great scientific and business work, at the same time, W. v. Siemens takes care for his workers
and their families ensuring them socially. He established the first model of the pension fund.
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Рубриката „Трибуна на младите“ се осъществява
с финансовата подкрепа на фондация „Еврика“

ГОДИШНИ НАГРАДИ „ЕВРИКА 2016“
Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“
Както всяка година в края на януари, фондация „Еврика“ връчи ежегодните си награди за
постижения в науката, най-добър млад мениджър,
изобретател и фермер. Кандидатите са номинирани от научни звена и университети, обществени и стопански организации, неправителствени
организации и медии, а изборът на призьорите се
извършва от специализирани комисии във всяка
област. Мисията на фондацията, както е закодирано и в името ѝ – „Еврика“, е не само да открива
най-талантливите млади хора със значими постижения в науката, с изобретения с голяма обществена значимост, с постижения в управлението на
стопански организации, както и за най-високи
резултати от земеделска дейност, но и да ги стимулира в по-нататъшната им дейност, да налага
техния пример и да популяризира сред широката
общественост техните приноси и успехи. Тази мисия не се изчерпва само с наградите „Еврика“, но
и с много други дейности, насочени към талантливи млади хора до 35-годишна възраст – ученици,
студенти, докторанти и млади учени: подпомагане
участия в научни изяви; безплатни консултации
по въпроси на интелектуалната собственост; специализирани рубрики и издания, свързани с популяризиране на дейности на млади хора в областта
на науката и техниката; стипендии на даровити и
изявени в науката и техниката ученици и студенти
на отличилите се в национални и международни
олимпиади, стипендии на имената на видни български учени; осъществяване в парньорство с български и чуждестранни организации в образователни, научни иновационни проекти на/за млади
хора, конкурси, изложби, младежки научни сесии,
конференции, състезания и т.н.
Тържествената церемония по награждаване
на лауреатите на наградите на Фондация „Еврика“
за 2016 г. се проведе на 26 януари 2017 г. в сградата на НДК в София. Тя беше уважена от проф.
Иван Димов – заместник-министър на МОН, Васил Велев – председател на Асоциацията на ин-
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дустриалния капитал в България, проф. Георги
Михов – ректор на ТУ – София, Офелия Киркорян–Цонкова – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България, проф. Диана
Петкова – председател на СУБ, учени, преподаватели, лауреати, стипендианти и приятели на фондацията.
„Преди 27 години направихме първия конкурс
на фондацията – за млад мениджър, преди 26 години – конкурсите за фермер и за изобретател, а
най-младият ни конкурс – за постижения в науката, е на 21 години“ – каза при откриването на
церемонията изпълнителният директор на фондация „Еврика“ г-жа Боряна Кадмонова. „Изминахме дълъг, но радостен път. Открихме талантливи
млади хора, които са доказали себе си и бъдещето
е в тях. Те трябва да бъдат забелязани и с вашето
присъствие тази вечер вие изказвате своята подкрепа и уважение към техните постижения“. В
краткия преглед на извършеното през 2016 г. от
фондацията г-жа Кадмонова обърна специално
внимание на отличените със стипендии за последната година: 52-ма ученици и студенти – спечелили чрез конкурс стипендии на имената на видни
български учени; стипендии „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД
и носители на медали от международни олимпиади по математика, информатика, физика, химия
и биология, както и на големия брой участници в
конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ – над 1300 ученици.
Наградите – оригинална статуетка и диплом,
бяха връчени от акад. Кирил Боянов, председател
на Съвета на фондация „Еврика“.
Наградата „ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА 2016“ получи АТАНАС АТАНАСОВ
КУРУТОС. Тя се присъжда на млад изследовател, определен сред всички защитили докторска
дисертация през последните години. Конкурсът
се провежда съвместно от фондация „Еврика“ и
Съюзът на учените в България.
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Атанас Курутос е бакалавър по химия на Университета Кингстън – Лондон, Великобритания,
и магистър по „Съвременни методи за синтез и
анализ на органични съединения“ във Факултета
по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Бил е редовен докторант в Лабораторията
за синтез на функционални багрила в Катедрата
по фармацевтична и приложна органична химия
на СУ „Св. Климент Охридски“ (2014 –2016),
като проявява организаторски и преподавателски талант, подпомага обучението на студенти и
води лабораторни упражнения по дисциплините
„Органични химични технологии“ и „Съвременни химични технологии и управление на емисиите“. През 2012 г. Атанас Курутос започва работа
като химик към Лаборатория „Органичен синтез
и стереохимия“ в Института по органична химия
с център по фитохимия при БАН, а от 2016 г. е
асистент към същия институт. Специализирал е
в областта на фотофизичните изследвания на цианинови багрила в присъствие на биомолекули в
„Лаборатория за изследване на взаимодействията
на биомакромолекули“ към Института „Руджер
Бошкович“ в Загреб, Хърватия.
Научните интереси на Атанас Курутос са в
областта на диастереоселективния и финия органичен/биохимичен синтез, както и изследване на
фотофизичните свойства на багрила и комплекси.
Част от дисертационния труд е отразен в 10 публикации в научни издания. Участвал е с доклади
и постерни презентации в 10 международни научни форума в Австрия, Великобритания, Русия,
Украйна, Франция и Хърватия. Умението на д-р
Курутос да провежда самостоятелни задълбочени
изследвания, да ги анализира, както и усвоените
най-съвременни методи за анализ и задълбочената
аргументация на фактите, водят до включването
му в редица научни проекти на университетско,
национално и международно ниво, а така също и
за избирането му за рецензент в три международни научни списания с импакт фактор.
Атанас Курутос получава съвместната награда на фондация „Еврика“ и Съюза на учените в
България за отличната защита на дисертационен
труд на тема „Синтез на цианинови багрила и изследване на фотофизични свойства на някои от
тях“, за което му е присъдена образователна и научна степен „доктор“.
Цианиновите багрила са представители на
широк клас цветни органични съединения. Наред с уникалните им фотофизични свойства те са
известни със значимото си приложение като фоторецептори в различни фотохимични процеси, в

лазерните, оптически запис на информация, както и в редица други области, свързани с високите
технологии. Най-съвременните им приложения са
в областта на биомедицината и молекулярната биология. Основната цел на дисертационния труд е
синтезът на нови багрилни структури с цел практическото им приложението като потенциални
маркери за ДНК, РНК, протеини, липиди, живи/
апоптични и туморни клетки. Според рецензентите на Атанас Курутос дисертационният му труд е
задълбочено и системно изследване в актуална област на органичната химия. Извършена е огромна
по обем синтетична и спектроскопска работа за
кратък период от време. Получени са общо 118 съединения, от които 62 багрила, чиито абсорбционни и емисионни ивици покриват голям диапазон
от електромагнитния спектър. Те се отличават с
малко времетраене, високи добиви, използване на
алтернативни енергийни източници, незначително натоварване на околната среда, използване на
зелени разтворители и реакции в твърдо състояние.
Резултатите от проведените изследвания при
мнозинството от новосинтезираните съединения показват, че техните предимства надвишават
многократно тези на търговските багрила, които
намират широко приложение при подобен тип
биоанализи. Към момента част от технологиите,
разработени в рамките на дисертационния труд,
са достигнали международния пазар, където съответните багрила се предлагат като маркери при
диференциалното броене на соматични клетки с
цел качествен контрол в млекопроизводството.
Научният ръководител и рецензентите на Атанас Курутос са категорични, че със своя дисертационен труд той е израснал като компетентен изследовател, способен да борави със съвременни
методи за синтез и спектрокопски анализ на много високо равнище. Творческото развитие на д-р
Атанас Курутос е убедителен пример за последователна и целенасочена работа за изграждането и
развитието на перспективни учени в областта на
органичната химия.
С наградата „ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР 2016“
беше отличен ТОДОР МАРИНОВ ГИГИЛЕВ за
постигнати бизнес резултати: развитие на успешен, бързо растящ бизнес в сферата на IT индустрията; иновативно бизнес лидерство, насочено
към развитие на хората и създаване на стойност.
Наградата се присъжда за значими успехи през
годината и показани видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Конкурсът е орга-
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низиран от фондация „Еврика“ и Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Тодор Гигилев има бакалавърска степен по
софтуерно инженерство и магистърска степен по
технологично предприемачество и изобретения в
информационните технологии в СУ „Св. Климент
Охридски“. Като член на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) активно
работи със студентските съвети на 10 университета, за да внесе предприемаческото и лидерското
мислене сред младите. Обучавал се е по програмата „JA Startup“ и е печелил националните предприемачески състезания „Junior Achievements“ и
„Creative Business Cup“. Тодор Гигилев е убеден,
че активизирането на гражданския потенциал в
младите е ключът към подобряване на живота в
България. Основател е на неформалното общество
„Power of Bulgaria“ на много успели и социално
ориентирани предприемачи в България. Групата
се състои от над 40 млади и талантливи бизнесмени, които вече имат голямо влияние в България и
чужбина.
Тодор Гигилев е софтуерен консултант и предприемач. Започва кариерата си като младши програмист в „Дриймикс“ – фирма за разработка на
корпоративен софтуер, която е стартирана от млади IT специалисти. Разработва разнообразни уеб
приложения, като използва най-подходящите технологии, рамки и методологии, без никакви ограничения по отношение на езика на програмиране.
Има значителен дългогодишен опит в софтуера
за застраховане и финанси и консултира водещи
доставчици в тази област. От началото на 2016
г. е избран за изпълнителен директор на „Дриймикс“. Ръководи софтуерни проекти за клиенти
като ООН, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland и
др. През последната година ръководената от Тодор Гигилев компания е постигнала ръст от 60 %
и оборот от над 2,3 млн. лв. Мечтата му е да изгради звено за разработка на изкуствен интелект,
което да е разпознаваемо в целия свят и всяка компания, която разработва продукт в тази насока, да
се обръща към „Дриймикс“. В ръководената от
него компания е създадена вътрешна платформа
за благотворителност, в която се разпределя 0,5 %
от годишния оборот на фирмата по равно между
всички служители. Получените пари всеки може
да дари на вече съществуващи каузи или да създаде нова благотворителна кауза.
За отлично представяне в конкурса с почетен
диплом бяха наградени: Ясен Емилов Русев –
управител на „3 ЕН 3“ ООД; Райчо Райчев – из-
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пълнителен директор на „ЕндуроСат“ и Магдалена Стефанова – управител на „Кокофарм“ ООД.
Наградата „ЗА МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ
2016“ получи СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ СТОЕВ. Тя се присъжда на български граждани, които
не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39
години към 31 декември на годината, за която се
присъжда наградата, за собствени изобретения и/
или изобретения, в които са съавтори. Конкурсът
се провежда в партньорство на фондация „Еврика“, Патентното ведомство на Република България
и Съюзът на изобретателите в България.
Светослав Стоев е магистър от Технически
университет – София, специалност „Компютърно
моделиране и технологии в машиностроенето“.
От 2011 г. до 2014 г. е докторант в катедра „Теория
на механизмите и машините при ТУ – София по
специалност „Динамика, якост и надеждност на
машините, уредите, апаратите и системите“ с тема
на докторантурата „Моделиране и изследване на
поведението на полимерни корпусни елементи,
подложени на импулсно ударно натоварване (шок
тестове) и такива при свободно падане“ с научни
ръководители проф. д-р Георги Тодоров и чл.-кор.
Венелин Живков. В рамките на педагогическата
си работа води курс със студенти в 3-ти и 5-ти
семестър на тема „CAD системи в инженерния дизайн – курс по SolidWorks“, а така също и консултации на студенти относно проекти и дипломни
работи. Бил е част от екипа на Машинно-технологичния факултет на ТУ – София на длъжност
„R&D Машинен инженер“. В началото на 2014 г.
започва работа в германската компания „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД като инженер-конструктор. Стажува в централата на фирмата в Липщад,
Германия, където натрупва солиден опит в областта на климатичните панели и устройствата в автомобилите. От 2016 г. е инженер конструктор – експерт в същата фирма. Добрите му възможности да
учи бързо и под стрес, съчетани с висока работна
етика, отборен дух и добри комуникационни умения, са в основата на творческата му работа с изобретения и иновации.
Наградата „Еврика 2016“ е присъдена на Светослав Стоев като съавтор на изобретението „Осигуряваща система срещу погрешно включване от
оператор на контактна система за електрошкафове
с изваждаеми шасита с механично задвижване“,
регистрирано като полезен модел в Патентното
ведомство на Република България. Изобретението се отнася до проектирането и изработването на
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осигуряваща система срещу погрешно включване
от оператор чрез взаимно блокиране на несъвместими включвания на електрически вериги от
контактна система за електрошкафове с изваждаеми шасита и механично задвижване. Чрез нея
се постига опростена конструкция, много лесен
монтаж и демонтаж, което води до намаляване
на производствените разходи, повишаване на надежността, ремонтопригодността и намаляване на
опасността от блокиране в нерегламентирано състояние.
Светослав Стоев има съществена роля при
моделирането и изграждането на виртуални прототипи на създадената контактна система, верификацията на създадените модели, валидация на
параметрите посредством създаден прототип и
последващата оптимизация на функционалните
параметри, служеща като основа за създаване на
функционално действащ модел на иновативна
контактна система.
Носител на наградата „ЗА МЛАД ФЕРМЕР
2016“ е ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ. Този
конкурс е организиран и се осъществява от фондация „Еврика“, Асоциацията на земеделските производители в България и редакцията на вестник
„Гласът на фермера“. Участниците в него са млади фермери на възраст до 35 години със значими
постижения в отглеждането на селскостопанска
продукция, които прилагат съвременни технологии на земеделско производство и отглеждане на
животни.
Емил Димитров е завършил специалността
„Зооинженер“ в Аграрния факултет към Тракийски университет – Стара Загора, а понастоящем е
четвъртокурсник в магистърска програма по специалност „Ветеринарна медицина“ в същия университет. Успешно е завършил курс на обучение
по „Защита и хуманно отношение към опитните
животни“ в Тракийския университет и Курс за изкуствено осеменяване на едри преживни животни.
Притежава сертификат за допълнителна квалификация от Европейската комисия за завършено обучение по „Защита, хуманно отношение и практически подход“.
Емил Димитров е регистриран като земеделски производител през 2008 г., когато създава месодайна говедовъдна ферма, семеен тип, в
землището на село Устрем, община Тополовград.
Фермата разполага със 130 дка обработваема
площ и 700 дка необработваема (пасища и ливади). Около 5% от земята е собствена, а останалата
е арендована. Във фермата се отглеждат пасищно
140 говеда от няколко основни породи. През 2016

г. добивът от стадото включва между 20 и 30 мъжки телета, а годишният добив от обработваемата
земеделска площ е около 25 т ечемик и пшеница.
Средният добив варира в границата 250–300 кг от
декар. Зърнената продукция се реализира само за
собствени нужди и за изхранване на животните,
а животинската продукция – на вътрешния пазар.
Фермата разполага с 2 трактора, челен товарач, ремаркета, шредер, косачки, сеносъбирач и балировачка. Основен източник на приходи е продажбата
на животинска продукция. През 2016 г. Емил Димитров спечели проект по Програмата за развитие
на селските райони за модернизиране на фермата на стойност 135 000 лв., който е вече успешно
реализиран. Активно участва в учредяването и
работата на Асоциацията на месодайното говедовъдство в България. Включва се в подготовката и
провеждането на редица експерименти с научна
цел.
В конкурса сред младите фермери с диплом
за отлично представяне беше награден Стоян Колев Стоянов – пчелар, земеделски производител
от село Гюльовца, община Несебър.
Своите поздравления и пожелания за нови
успехи към лауреатите на наградите „ЕВРИКА
2016“ поднесоха официалните гости на тържеството, което акад. Кирил Боянов закри с кратко
слово. В него той обърна внимание на факта, че
фондация „Еврика“ е откривател на много таланти, част от които вече работят в нашата страна, друга част прославят България в чужбина,
но когато могат, се обаждат, за да благодарят за
началният старт, и които се надяваме един ден да
се върнат сред нас. Акад. Боянов пожела на носителите на наградите „ЕВРИКА 2016“ здраве, нови
постижения, свързани с науката и икономиката в
нашата страна, и благодари на всички приятели
на фондацията, които са я подпомогнали активно
за осъществяване на мисията ѝ.
Повече от четвърт век фондация „Еврика“
неотклонно следва тази мисия – издирване, подкрепа и популяризиране постиженията на способните и талантливи млади хора на България с ясното съзнание, че това е една от предпоставките за
създаване на научен и технологичен потенциал на
страната ни, способен да осигури нейния икономически просперитет. Някои от първите лауреати
са професори, други – успешни мениджъри, фермери, изобретатели, доказали се професионалисти. В техни ръце и на тези, които следват техния
пример, е бъдещето на България.
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НАЧАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ДИСФУНКЦИОНАЛНИ
ВЯРВАНИЯ, ПОЗИТИВНА И НИСКА САМООЦЕНКА
ПРИ ЛИЦА С ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА
Филипа Каменова,
докторант по медицинска (клинична психология),
Философски факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“
Тревожността е повече от просто едно ментално разстройство на здравето. Тревожността
променя мозъчната биохимия и има способността да се отрази на начина, по който личността мисли. Тревожността прави това по такъв естествен
начин, че индивидът не може дори да осъзнае,
че това се случва, поради което едно от основните притеснения около живеенето с тревожността е
идеята, че тя може да е причина за лоши, негативни мисли. Негативните автоматични мисли са често срещан симптом на тревожността и за съжаление, тези негативни мисли са склонни да създадат
по-голяма тревожност.
Въз основа изследванията на Beck [1], Beck,
Emery [2] и Salkovskis [3] според когнитивната
хипотеза тревожността се развива в резултат от
оценка на ситуацията, в която е поставена личността като заплашваща. Негативните оценки се
пораждат от предшестващи убеждения и допускания на индивида за ситуацията, в която се намира.
Тези убеждения може да са силно генерализирани
(напр. „ Светът е много опасно място, най-неочаквано може да ми се случат лоши неща по всяко
време“), специфично тревожни (напр. „Не трябва
да се притеснявам, иначе съвсем ще изгубя контрол“) или специфични за определени симптоми
(„Ако почувствам слабост, значи ще припадна
всеки момент“). Поради поддържането на такива убеждения, определени стимули или ситуации
се оценяват като сравнително по-голяма заплаха,
представляваща неизбежна опасност. Интензивността на оценката на заплахата се свързва с наймалко четири фактора, взаимодействащи по следния начин:

настъпи, или ако индивидът подценява своите
способности да се справи, ако заплахата се осъществи и/или подценява степента, до която фактори, външни спрямо неговите усилия, биха му помогнали. Дисфункционалните убеждения относно
вероятността от заплахата и „цената“ ѝ, изглежда
си взаимодействат и са синергични, докато двата
потенциално намаляващи тревожността фактора
са адитивни. Този модел помага за разбирането на
начините, по които голям обхват от явно несвързани помежду си предхождащи негативни убеждения може да допринася за преживяването на тревожност.
Метакогнитивната теория на емоционалните разстройства (Wells & Matthews, 1994;1996)
[4] предполага, че безпокойствието не излиза от
генералните негативни социални вярвания, които
индивидите притежават (например „Аз съм безполезен, светът е опасен“), но произлиза от отделна
база от знания. Тази база от знания е метакогнитивна по своята природа и контролира когнитивната система. Метакогнитивното знание се състои
от отрицателни и положителни убеждения за мисленето (напр. „Някои мисли са вредни; Обръщането на внимание на заплахата ще ме пази; безпокойството ми помага да се справя“). В тази теория
неадаптивните модели на мислене, като безпокойството и насочването на вниманието към заплахата, са резултат от активацията на метакогнитивни
вярвания. Различни видове тревожност могат да
доведат до различни видове отрицателно, негативно мислене. Но „лошите“ мисли са общи с всички
видове тревожни разстройства. Така например,
при генерализираното тревожно разстройство не-

Става ясно, че нивото на тревожност в определена ситуация може да бъде несъответно повишено поради предхождащите допускания на
личността, с които тя надценява вероятността от
опасност и/или „ ужаса“ на тази опасност, ако тя

гативните мисли са просто тревоги и често (но не
винаги) са предизвикани от ситуацията.
От перспективата на емоционалната регулация, когнитивно-поведенческата теория и изследванията на афекта и по-специално според
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изследователи като Mennin, Fresco [5], хората с
генерализирано тревожно разстройство и съпътстващи разстойства на дистреса имат проблем в
областта на мотивационната, емоционалната регулация и контекстуалното научаване и когато се
комбинират, създават негъвкави, ограничени и в
крайна сметка патологични опити за емоционално
регулиране, характеризиращи се от безпокойството. В този емоционално дисрегулационен модел
се смята, че мотивационната дисфункция включва
трудности за разрешаване или избягване на конфликти, което се дължи на свръхпредставяне на
безопасността и заплахата, неправилно тълкуване
на оценките и неспособност за медиация при конфликтни и ценностни подходи[6].
При паническото разстройство негативните
мисли обикновено са свързани със здравето или
страх от невъзможността личността да избяга.
Страховете за здравето често са подхранвани от
основни мисли и вярвания, като например, „Аз
може да имам проблем със сърцето“ или „Имам
симптомите на множествена склероза“. Поради
тези изброени по-горе причини е необходимо да
се изследват взаимовръзките между негативната
Аз-концепция, негативните и позитивните автоматични мисли, ниската и позитивната самооценка в условията на българска популация. В статията
по-долу ще представим резултатите от изследване
в рамките на дисертационен труд.
Цел, задачи и хипотези на изследването
Конкретната изследователска цел на изследването е фокусирана върху влиянието и взаимовръзките между негативните автоматични мисли, влиянието на позитивните мисли като контраверсия
на негативните мисли, тревожността, оценката
на себеефикасността и копинг стратегиите за справяне с негативните и нежелани мисли при лица
с тревожни разстройства (паническо разстройство
и генерализирано тревожно разстройство) и при
изследвани лица без или с лека тревожност. Получените резултати са изцяло ориентирани към консултативната и терапевтичната практика.
В съответствие с целта на изследването се определят следните задачи:
1. Да се подберат специализирани психологични тестове, релевантни за научното изследване
на поставените цели.
2. Да се проведе изследване с две групи: експериментална група от лица с тревожни разстройства (паническо разстройство и генерализирано
тревожно разстройство) и контролна група на
лица без или с лека степен на тревожност.

3. Да се направи корелационен статистически
анализ и интерпретация на резултатите, получени от първата извадка от лица с тревожни разстройства и на втората извадка на лица без или с
лека тревожност спрямо конкретните хипотези.
4. Да се направи сравнителен анализ и интерпретация на данните спрямо отделните хипотези между експерименталната и контролната
група.
		 Формулираните изследователски хипотези
са следните:
Хипотеза 1: Допускаме, че умерената и изразена степен на паническа и генерализирана
тревожност влияе негативно върху личностовата неприспособимост, аз-концепцията и самооценката и което е значимо различие, спрямо
лицата от контролната група.
Хипотеза 2: Допускаме, че при лицата с изразена тревожност ще се наблюдава връзка между
негативна и позитивна самооценка, което е значимо различие спрямо лицата от контролната
група.
Хипотеза 3: Допускаме, че има значимо различие между лицата с изразена тревожност и
контролната група по отношение на позитивните вярвания за света, другите и Аза и чувството
за безпомощност.
Методология на изследването:
Изследването включва две извадки: Първата
извадка се състои от 30 изследвани лица с поставени от психиатър диагнози с генерализирано тревожно разстройство и паническо разстройство.
Втората извадка от лица без тревожност или с
лека тревожност обхваща 150 изследвани лица и
е събрана на случаен принцип, като стремежът е
да се изравнят лицата от двете групи по техните
демографски показатели. Леката тревожност при
лицата от контролната група е определена единствено от психологичните тестове, никой от тях не
е търсил медицинска помощ за психичен проблем.
За осъществяване целите на изследването са използвани следните психологически инструменти:
1. Въпросник за негативни автоматични
мисли (ATQ), изработен от Холон и Кендал
(1980), за да измерва честотата на спонтанно
възникващите негативни мисли или руминации.
Въпросникът се състои от 30 негативни твърдения и притежава следните четири фактора: Личностна неприспособимост и желание за промяна,
Негативна Аз- концепция и негативни очаквания,
Ниска самооценка и Безпомощност. Въпросникът има отлични психометрични качества, с алфа
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на Кронбах от 0,95.
2. Въпросник за позитивни автоматични мисли на Rick Ingram и Kathleen Wisnicki
(1988) – той е създаден да оцени появата на позитивни автоматични когниции като контраверсия
на негативните автоматични мисли. Въпросникът
се състои от 30 айтема, които се разделят в четири фактора както следва: позитивно ежедневно
функциониране, позитивна самооценка, други
оценки на Аза и позитивни очаквания за бъдещето. Съществено е да се отбележи, че надеждността
на въпросника, измерена с алфа на Кронбах (α =
0,90), e много добра.
3. Скала за клинична тревожност (CAS),
създадена от Bruce A. Thyer (1984). Тази скала
се състои от 25 айтема, които измерват нивото или
степента на клиничната тревожност, изпитвана от
респонденти с по-високи резултати, показващи
по-високи нива на тревожност. Психометричните
качества на скалата са добри – коефициентът алфа
на Кронбах е 0,88.
4. Скалата за оценка на себеефикасността
на M. Sherer, J, Maddux, B. Mercandante (1982),
която цели измерване на основните личностни
вярвания в собствената компетентност. Скалата
за оценка на себеефикасността e инструмент от 30
твърдения, който измерва основните очаквания
относно себеефикасността, които не са свързани
със специфични ситуации или поведение. Скалата
за оценка на себеефикасност демонстрира добра
надеждност (α = 0,79). Тази скала се състои от
два фактора: базисна себеефикасност и социална
себеефикасност.

тора, които кореспондират с различни стратегии
за контролиране на нежеланите мисли: отвличане
на вниманието, социален контрол, тревога, наказание и когнитивна преоценка. Психометричните
качества на въпросника са добри – коефициентът
алфа на Кронбах е 0,76.
Данните бяха въведени и обработени със статистическата програма SPSS версия 16.0. За обработката на емпиричните данни бяха използвани
следните статистически методи:
1) Анализ на надеждността на използваните инструменти (алфа на Кронбах).
2) Корелационен анализ, установяващ взаимозависимости между факторите на използваните
в изследването въпросници.
Анализ и интерпретация на резултатите от емпиричното изследване
Анализ на хипотеза 1
При проведения корелационен анализ на извадката на лица с тревожни разстройства се установи, че факторът личностна неприспособимост
и желание за промяна има силни положителни корелационни връзки и с трите субскали на ниска
самооценка, негативна Аз-концепция и безпомощност. Най-високата корелация се наблюдава
при негативната Аз-концепция и личностната неприспособимост и желание за промяна. Колкото
повече нараства негативната Аз-концепция на хората, безпомощност и ниската самооценка, толкова повече съответно се повишава и Личностната
неприспособимост и негативни очаквания (Таблица 1).

Таблица 1. Корелации на Pearson (r) между личностната неприспособимост и желание за промяна и негативната Аз-концепция, ниска самооценка и безпомощност.
личностна
неприспособимост

Личностна
неприспособимост
Негативна
Аз-концепция
** Корелацията е значима на ниво 0,01.

негативна Азконцепция
0,856**

5. Въпросник за стила на контрол върху
негативните мисли на Adrian Wells и Mark I.
Davis (1994) за оценяване ефективността на избраната от изследваното лице стратегия за справяне с неприятните и нежелани мисли. Според
авторите, освен при депресия, въпросникът е
приложим и при генерализирана тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство и постравматично стресово разстройство. Този самооценъчен
въпросник съдържа 30 твърдения и измерва 5 фак-
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ниска
самооценка

безпомощност

0,772**

0,709**

0,826**

0,760**

Така достигнатите изводи са повлияни от
твърденията на автори като Sanderson, W. C., P.
DiNardo [7], според които много често хората
с тревожни разстройства се „хващат“ здраво за
своите ужасяващи преживявания. Поради това те
имат по-малка възможност да променят мисловните си модели. Вместо такива личности да кажат
на себе си, че техните тревоги или страхове биха
могли да са еднократно преживяване, хората започват да изграждат порочен кръг от негативните
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мисли и да проектират тревожността в бъдещето
си и по този начин запазват разстройството като
постоянна фиксация в живота си. „Хващането“
за тези спомени е това, което прави тревожните
разстройства толкова мощни; тези хора постоянно
мислят. Индивидите, които се тревожат за страха,
се опитват упорито да предотвратят ситуация, която провокира тревожност и не виждат възможен
начин да избегнат ситуацията и да спрат да мислят
за нея. Освен това хората, страдащи от тревожни разстройства, са склонни да вярват, че нищо
няма да се промени за тях. Вярвайки, че нищо не
може да се промени, те изключват психологичната помощ, ползите от медицината и подкрепата
на семейството. Такива личности държат на диагнозата за „тревожно разстройство“, те отдават
на проблема постоянно място в живота си и чрез
отказ от надежда за промяна не позволяват нещо
да се промени.
От друга страна, според М. Fennell [8] ниската
самооценка може да бъде следствие от съществуващ проблем – индивид с тревожно разстройство
може постепенно цялостно да загуби увереността
в себе си, дори и при човек, който първоначално
е имал доста реалистично и изразено положително възприятие за себе си. Този факт може да се
обясни с това, че хората с ниска самооценка имат
склонност да притежават по-високи нива на тревожност, тъй като хората с ниска самооценка често очакват да бъдат осъдени негативно от другите
хора. Такива хора също имат склонност да очакват да им се случат повече негативни неща, което
по-нататък се свързва с ниската самооценка и тревожността. По този начин може да се види, че има
фина връзка между ниската самооценка и тревожните разстройства. Напр. човек с паническо разстройство ще има усещането, че се намира изцяло в капана на събитията и няма контрол над тях.
И така, можем да видим тревожността и ниската
самооценка като два аспекта на един и същ проблем и впоследствие терапевтът, работейки върху
подобряването на себеувереността и себепредставата на клиента, може да намали неговото ниво
на тревожност. Тези резултати са оптимистични
и значими за терапията на хора с тревожни разстройства.
Анализ на хипотеза 2
От изследването се констатира, че при изследваните лица с тревожни разстройства позитивната самооценка се свързва отрицателно с ниската
самооценка, за разлика от изследваните лица без
или с лека тревожност, където тази корелация е
слаба.

От тези констатации може да се обобщи, че
лицата с тревожни разстройства действат в модуса на уязвимостта, в който се виждат изложени
на неконтролируеми външни или вътрешни опасности, което води до намаляване на сигурността.
В модуса на уязвимостта личността насочва вниманието си към собствените слабости или към
по-ранен неуспех. Противоположната информация бива изопачена или изключена от доминиращата когнитивна схема (например чрез минимизирането на собствените силни страни). A. Beck и
други изследователи, като D. Clarк, P. Salkovskis,
[9] разглеждат ниската самоувереност и съмненията в себе си като важни аспекти на когнитивната
уязвимост към тревожност. За личността, която
страда от тревожност, кръгът на самоувереността
е заместен от перспективата на уязвимостта. Когато са в модата на уязвимостта, хората оценяват
техните собствени способности и компетентност
като неадекватни да се справят с въприетата заплаха. В резултат от това, те стават колебливи и
се оттеглят от ситуацията по един себепротективен начин. Когато увереният начин на мислене е
възприет, хората се фокусират върху позитивните
страни в ситуацията, минимизират опасността и
дори могат да придобият по-голямо чувство за личен контрол и когато ниската самоувереност преобладава.
Усвояването на модата на увереността повишава вероятността от успех в ситуации на заплаха,
докато доминантността на модата на уязвимостта е по-вероятно да доведе до провал и да засили
вярванията на хората в тяхната некомпетентност,
защото тя е свързана със задаване на въпроси към
самия себе си, несигурност и слаб или колеблив
отговор на предизвикателствата на дадена ситуация. Идентифицирането и изразяването на емоции
не само ще помогне да се облекчи тревожността,
но също и ще повиши самооценката. Чрез отработване на чувствата на съмнение, страх, себекритичност и безпокойство тревожният човек може
да развие по-позитивна самооценка и себепредстава и да развие дълбоко чувство на релаксация.
Анализ на хипотеза 3
При проведения корелационен анализ се установи, че съществува отрицателна корелационна
връзка между позитивното ежедневно функциониране, позитивната самооценка, другите оценки
на Аза и позитивните очаквания за бъдещето и
безпомощността при извадката от лица с тревожни разстройства (Таблица 2).
Песимизмът и безпомощността може да се
разгледат като личностна черта, но и като важен
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аспект от персоналната гледна точка за света. реактивират и отново в терапевтичния когнитивен
Най-кратко казано, песимизмът е негативна дис- процес се интегрират като съдържателни, обяснипозиция за бъдещето. Индивидите, които са песи- телни, смислови и символни схеми, поведенчески
мисти, вярват основно, че нещата ще се обърнат в модели и когнитивни конструкти за мотивация и
негативен план в бъдеще. Това е проблем за хората оценка на поведение и събития. Това е най-важнис генерализирано тревожно разстройство (ГТР), ят аспект на активния психотерапевтичен процес
както и за другите разстройства, напр. депресия. на моделиране и преживяване на нов опит в пърГоляма част от безпокойството при ГТР е основа- воначалния терапевтичен контекст и след това
но на страха, че ситуациите ще се обърнат нега- стабилизиране чрез поведенчески експеримент.
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INITIAL STUDY OF DYSFUNCTIONAL BELIEFS, POSITIVE AND LOW SELF-ESTEEM IN
INDIVIDUALS WITH ANXIETY DISORDERS
Filipa Kamenova
Abstract
The aim of this study is testing the hypothesis that there is a significant correlation between personality
inadaptability, negative Self-concept, positive and low self-esteem in people with anxiety disorders. According to the
results established correlation between positive beliefs about the world, others and self and a sense of helplessness
among those with marked anxiety compared to the control group. The analysis revealed the presence of significant
correlation between positive and low self-esteem in people with anxiety disorders.The implications of those results
are being discussed.
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БЕЖАНСКАТА И МИГРАНТСКАТА КРИЗА В
ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО
Д-р Калина Георгиева,
ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Увод
Бежанският и мигрантския поток, насочил
се към „Стария континент“ с особена сила в периода 2014–2016 г., предизвиква остра кризисна
ситуация, с която Европейският съюз (ЕС) следва
да се справи. Поради интензитета на създалата се
обстановка тя се назовава с понятието „бежанска
криза“ (БК). Причините за мигрантската вълна условно могат да се разделят на два основни мотива: политическо бягство (например предизвикано
от военни действия) и миграция по икономически
подбуди. По тази причина в понятието бежанска криза за целите на настоящото изследване се
включват не само бежанци, но и кандидатстващите за убежище и икономическите мигранти. БК се
оказва своеобразен „лакмус“ за слабите места в
развитието на ЕС и в разработката тя ще служи за
аргумент в тази насока.
В настоящото изследване са представени рисковете за Европейския съюз като интеграционна
общност и последиците по отношение на т.нар.
„Шенгенско пространство“ или още „Шенгенска
зона“, които в условията на бежанската криза излизат на преден план. Зоната на липса на вътрешни граници между държавите се свързва със задълбочаването на Европейската общност (ЕО) по
това време и гарантирането на една от четирите
свободи на движение – свободното движение на
хора в рамките на Общността. Между идеята за
обособяване на Шенгенското пространство и тази
за правото на свободно движение на хора в рамките на Европейския съюз обаче не може да се
постави знак за равенство. Записаното в Шенгенското споразумение е проявление на това право и
го допълва. В този смисъл Шенгенското пространство е своеобразна гаранция за правото на свободно движение на хора в ЕС.
Поради своето естество, Шенгенското пространство е първата засегната от бежанската и
мигрантската криза характеристика на ЕС. Принципите на Шенген понасят най-сериозния удар от
бежанската и мигрантската криза до такава степен, че страните членки в него не успяват да се
справят с това предизвикателство. Въпреки сериозността на проблема, европейските страни не се

отказват от бъдещи действия и търсят възможни
решения.
1. Същност на Шенгенското пространство
Шенгенското пространство се въвежда формално с подписването на Шенгенското споразумение. То е сключено на 14 юни 1985 г. и носи
името на населеното място Шенген в Люксембург,
намиращо се близо до границата с Германия и
Франция. Шенгенското споразумение е подписано от 5 от тогавашните 10 страни членки на Европейската общност (ЕО): Белгия, Западна Германия, Люксембург, Нидерландия, Франция.
Неговото приложение по същество датира от
март 1995 г., когато влиза в сила Конвенцията за
прилагане на Шенгенското споразумение [1] и се
премахва граничният контрол по вътрешните граници между Белгия, Германия, Испания, Франция,
Люксембург, Нидерландия и Португалия (Испания и Португалия подписват споразумението през
юни 1991 г.). Постепенно до 2011 г. се премахва
граничният контрол и между останалите 26 държави членки [2].
В основата на Шенгенското споразумение
заляга идеята за премахване на вътрешните граници между страните членки и общ граничен
контрол по граничните контролно-пропускателни
пунктове по външните им граници. Съответно на
тази идея по отношение на държавите, които не са
част от Шенгенското споразумение, контролът на
гражданите, влизащи в Шенген, е засилен. За прилагане на правилата за премахване на вътрешните
граници и гарантиране на контрола за външните
за Шенген граждани се въвежда т.нар. единна визова система [3].
Шенгенското споразумение въвежда основни
понятия за вътрешни и външни граници, вътрешен
полет, граничен контрол, контролно-пропускателен пункт, превозвач, чужденец, кандидатстване и
кандидат за убежище и др. В своите основни части
(Глави) Шенгенското споразумение е посветено
на премахването на граници и движение на хора,
визи, правила за движението на чужденци, организирани пътувания, предоставяне на убежище;
полицейско сътрудничество, екстрадиция, огнестрелни оръжия и амуниции; Шенгенска инфор-
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мационна система, известна още като ШИС (SIS),
и защита на личните данни при използването ѝ;
транспорт и движение на стоки; защита на лични
данни; изпълнителен комитет, който да привежда
в сила Конвенцията по прилагане на Шенгенското
споразумение.
Започнало като инициатива между правителствата, Шенгенското сътрудничество се включва
в законодателството и правилата на Европейския
съюз. През май 1999 г., когато влиза в сила Договорът от Амстердам, подписан през 1997 г., Шенгенското споразумение официално става част от
правната рамка на ЕС.
Пространството на свобода, сигурност и правосъдие е уредено в глава VІ от Договора за създаване на Европейския съюз (ДЕС) (полицейско
и съдебно сътрудничество по наказателноправни
въпроси) и в глава ІV от Договора за създаване
на Европейската общност (ДЕО) (визи, убежище,
имиграция и други политики, свързани със свободата на движение на хора). Разпоредбите на ДЕО
в редакцията му от Амстердам са допълнени с разпоредбите на Шенгенските актове.
Освен единната визова система в Шенгенското пространство се въвежда и Шенгенската информационна система [4], която служи за обмен
на информация между всички страни по Шенгенското споразумение. Системата предоставя
информация за хора и предмети според данните,
подадени от страните членки. Тези данни може да
включват например информация за изгубени вещи
или хора, за които има заповед за арестуване. Основната цел на ШИС е да спомогне за опазване
на вътрешната сигурност в държавите от Шенген
при липсата на проверки по вътрешните граници.
Обхватът на ШИС се определя в три правни акта:
Регламент (ЕО) № 1987/2006 (Сътрудничеството в
граничния контрол), Решение на Съвета 2007/533/
JHA (Сътрудничество в правоприлагането), Регламент (ЕО) № 1986/2006 (Сътрудничество в областта на регистрация на превозни средства). Към
ШИС функционира специализирано национално
бюро (SIRENE), което служи като единна точка за
контакт за допълнителен обмен на информация и
координиране на дейностите, свързани със сигналите в ШИС.
Системата се прилага в страните, които изцяло прилагат правилата на Шенгенското простран-

ство, а за страните, при които има специфики по
отношение на Шенгенското споразумение, има
особености и за ШИС.
Системата се прилага в страните, които изцяло прилагат правилата на Шенгенското пространство, а за страните, при които има специфики по
отношение на Шенгенското споразумение, има
особености и за ШИС.
Към 2017 г. 22 държави членки на Европейския съюз1, заедно с Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които не са членове на
Съюза – общо 26 държави, прилагат изцяло правилата на Шенгенското споразумение. Именно
тази група държави се назовава с термина „Шенгенското пространство“, „Шенгенската зона“ или
за краткост само „Шенген“. Интересът на страни,
които не са част от ЕС, към членство в Шенген,
подчертава неговата ценност за гражданите на Европа.
Извън Шенген са на първо място страните,
които са подписали Шенгенското споразумение,
но не са изпълнили условията за пълното му прилагане. Сред тях са държави като Кипър, България, Румъния и Хърватия. Датите за готовност за
прилагането му са различни за всяка от тези държави2, като отлагането им във времето е следствие
от притеснения по отношение на развитието на
страните в различни области. По отношение на
Кипър забавянето е основно заради вътрешнополитически проблеми с турската част на острова.
Случаят на другите три страни се отнася до цялостната им готовност да станат членове на Шенгенското споразумение.
На следващо място, в тази група се включват
Република Ирландия и Обединеното кралство,
които са решили да останат извън Шенгенската
зона и да запазят своя паспортен режим. За тях
има специална клауза в Договора от Амстердам,
но осъществяват сътрудничество с шенгенските
страни в областта на сигурността. Всички страни от тази група прилагат частично правилата на
Шенгенското споразумение.
Накрая, съществуват и специфични случаи на
приложение на правилата на Шенген по отношение на някои градове- държави. Сред тях са Ватикана и Сан Марино, които не са членове на ЕС,
имат граница само с Италия и нямат граничен
контрол. Те прилагат Шенгенското споразумение,
без да членуват в него. Целта на двете държави е

Това са Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,
Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република и Швеция.
2
През 2010 г. Европейската комисия приема молбата на България за удължаване на крайния срок за пълното прилагане
на споразумението до 31 март 2010 г. Удължаването на срока за приемане на страната продължава и понастоящем.
1
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пълно членство в Шенгенското споразумение.
Друг пример са Монако (държава, която също
не е член на ЕС) и Франция, между които също
няма граничен контрол. По споразумение между
двете държави Монако няма собствена гранична
полиция и морската му граница се охранява от
френската гранична полиция. Също така, Княжество Андора (която не е член на ЕС) няма граничен контрол и на практика прилага Шенгенското
споразумение, без да членува в него.
При сега действащия режим за Шенгенската зона за жителите на повечето части на Азия и
Африка се изисква специална виза. Изискването
за виза важи и за Русия и Турция. Граждани от
Северна Америка и повечето южноамериканци,
японците и австралийците влизат без виза за три
месеца. Граждани от страни от Западните Балкани
също влизат в ЕС без визи с изключение на Косово, тъй като то все още не е признато като държава
от всички членове на ЕС.
Същността на Шенген се основава на силни
външни граници и практически несъществуващи
вътрешни граници. Тази идея намира почва и реализация в съюз като Европейския съюз, като наднационална организация с федерални елементи.
В тази среда вътрешните граници са гарантирани
от външните. Хармонизирането на националните
правила в отделните единици, изграждащи съюза,
следва да предостави практическа възможност
преминаването от държава в държава да е бързо и
тяхното съществуване да стане по- скоро формално.
Свободното движение на граждани на ЕС в
Шенгенското пространство е постигнато в огромна степен, като само в извънредни случаи, например при провеждане на важни международни
мероприятия, проверки по вътрешните граници
се въвеждат временно. Този ръководен за Шенген принцип, както и останалите изграждащи
пространството на свободно движение принципи, следва да се има предвид, че са въведени във
времена на политическа сигурност, икономически
подем и стабилност, не само в рамките на Европа,
но и в обкръжаващия я свят. Днес Европа гледа
към предизвикателства, които намират отражение
и върху Шенгенската система.
2. Нови проблеми пред развитието на Шенгенското пространство
Основният принцип на нисък контрол по вътрешните граници определя значението на силния
контрол на външните граници. В името на свободно движение между държавите, усилията им
са съсредоточени в „общите“ външни граници на

съюза.
Основен аспект от идеята за Шенгенското пространство е, че Европейският съюз няма
своя специализирана охрана на външните граници и няма официални методи върху техния контрол, той остава в компетентността единствено на
правителствата на страните членки. Оттук идва
и отговорността именно на страните членки за
опазването на т.нар. „външни“ за пространството граници. Със сегашните си 26 члена Шенген
има почти 10 хил. км външни граници и над 280
международни летища, през които също може да
се влезе за първи път в страните от ЕС. Въпреки
усилията в посока хармонизация на правилата в
страните членки на ЕС, тяхното реално приложение със законови и извънзаконови мерки в отделните страни е различно.
През 2014–2016 г. бежанската вълна от Сирия
и околните държави, насочили се към Европа, поставя под сериозен въпрос бъдещето му. По данни
на европейската статистическа служба „Евростат“
1,25 млн. бежанци са подали молба за търсене на
убежище в Европа през 2015 г. Актуалните международни събития с потока от бежанци повдигат
редица въпроси, свързани с контрола на движението на хора, правилата, по които става разпределението на бежанците, процедурите за предоставяне на удостоверения за статут на бежанци и
др.
Основните опасения на европейските държави като общност са за отслабени външни граници, които са основен стълб на цялата концепция
на Шенгенското пространство, и последващи
безредици в неговите граници. Мненията на водещи дипломати за последиците от бежанската
криза върху Шенгенското пространство са разнопосочни. Именно затова е трудно постигането на
консенсус за справянето с кризата. Те варират от
едната крайност – предложение за затваряне на
границите и практическа дерогация на Шенгенските правила, до другата – апел за по-чести срещи на ЕС за приемане на нови решения, които да
гарантират приемане на бежанците.
Една част от страните – като Германия [5] и
Италия [6], чрез своите представители заявяват, че
отказ за приемане на бежанци е несъвместим с основите на ЕС и принципа на солидарност. Австрия
пък счита, че подкопаването на сигурността по
външните граници на ЕС може да окаже влияние
върху членството на настоящи членове на Шенген
[7]. Разбира се, мненията на европейските лидери са продиктувани и от вътрешнополитически
обстоятелства. Въпреки тях обаче, страните след-

НАУКА – кн. 2/2017,том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

57

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
ва да намерят общ поглед към проблема, тъй като
той предполага общи решения на ниво ЕС, които
да бъдат приложени по компетентност от отделните страни членки. В тази хипотеза сме свидетели на това, как бежанската криза обръща част от
страните от Шенген срещу тези от тях, които не
успяват да се справят с проблема, независимо от
причините за това.
ЕС счита, че всичко зависи от осигуряването
на сигурността по границите на Съюза. В същото
време критикува страните членки по отношение
на прилагането на правилата за Шенген и настоява да се пристъпи към конкретни мерки.
Междувременно, Съюзът приема за допустимо при наличието на определени условия незаконната имиграция да се счита за достатъчна причина
за възстановяване на контрола по националните
граници на страните от Шенгенското пространство. Вследствие на инициираното от Франция,
Германия и Италия искане, ЕС приема, че при наличието на т.нар. „извънредни условия“ страните
членки да имат право да затворят своите граници
за период от 6 (шест) месеца. Така през юни 2012
г. се стига до това няколко страни от ЕС да връщат
граничните проверки, при условие че държавата
членка позволява твърде много бежанци да влязат
в зоната [8]. След обвинения от страна на Франция и Австрия към Италия същото се повтаря в
края на юни 2015 г., когато Франция затваря частично своите граници към Италия.
Бежанската криза застрашава основите на
Шенгенското пространство, тъй като противопоставя държавите членки в него. Свидетели сме на
разделение на страните на северни – които поради своя икономически потенциал са „апетитна
хапка“ за бежанците, и южни – чието географско
местоположение ги прави най-често атакувани от
бежанската вълна. Държавите от Северна Европа
обвиняват южните си съседи в неспособност да се
справят с проблема, а държавите от Южна Европа настояват за отпускане на средства от Съюза
за справяне със сигурността по границите им, за
което им е необходимо съгласието на северните
държави. Италия и Гърция например изискват повече ресурси, за да охраняват Средиземно море,
да поддържат бежански лагери и не на последно
място, настояват за въвеждането на имиграционни
квоти в Европейския съюз. През 2016 г. България
също заема позиция за полагащи ѝ се средства за
граничен контрол.
При сега действащите правила за Шенгенското пространство разпределението на товара между страните членки е непропорционален. Тези
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правила се основават на наричания за краткост
Дъблински регламент [9]. Според него бежанците
кандидатстват за защита в първата европейска
страна, в която попаднат. Така отговорността за
първоначалния прием на кандидатите за убежище
би трябвало да носят най-вече Гърция, Италия,
Испания, България и Унгария. При действието
на принципа на Дъблинските правила държавите „на предната линия“ на имиграционния поток,
както и най-желаните за крайна дестинация богати страни, поемат сравнително по-голяма тежест
и не могат да се справят сами с всички бежанци,
отправили се към Европа. Тези две групи държави са потърпевшите от бежанската вълна и срещат
неразбирането на останалите държави членки.
За онагледяване на процеса на забавяне на
Шенгенската интеграция и изчерпателност на изложението нека да обърнем внимание как вследствие на бежанската криза засилващите се страхове на страните от Шенгенското пространство се
отразяват и на членството в Шенген на България
[10].
Някои страни в ЕС се страхуват, че България
и Румъния могат да се превърнат в транзитни
страни за нелегални имигранти от Украйна и Западните Балкани към останалата част от ЕС, ако
граничният контрол от тези страни отпадне. Все
пак, веднъж влязъл в Шенген, никой не бива да
бъде спиран на вътрешните му граници. България
става известна с т.нар. „балкански път“, през който от Турция в ЕС навлизат бежанци. Това е още
една причина, освен досегашните, членството на
България в Шенген да бъде отказвано.
Реална причина за забавянето на членството
в Шенген на България е фактът, че българските
граници, които са външни и за Европейския съюз,
не са достатъчно добре охранявани и подсигурени
срещу незаконни преминавания.
Според европейската агенция за защита на
границите Фронтекс минимум 102 342 души са
попаднали в Австрия до юли тази година, преминавайки по т.нар. Балкански маршрут. Броят е с
около 10 000 по-висок от този на хората, предприели рисковото пътешествие с трафикантски кораби през Средиземно море. Според статистиката за
цялата 2014 г. броят на нелегалните преминавания
през границите на Западните Балкани е 43 360.
В разговор с Даниел Кадик, ръководител на
германската либерална фондация „Фридрих Науман“ за Югоизточна Европа, той се изразява дипломатично, но съобщението му е ясно: България
няма достатъчно силни карти, за да удря по масата: „Основната причина за осемгодишното бук-
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суване на страната пред вратите на Шенгенското
пространство е политическа – България така и не
успя да си напише домашното, необходимо за влизането. Всеки демарш на София за бързо получаване на шенгенско членство би срещнал въпроса
на останалите шенгенски държави: „А кога България ще демонстрира напредък, ще видим в ежегодните мониторингови доклади на Брюксел?“ [11].
Даниел Кадик потвърждава, че „спирачка удрят“
най-вече Германия, Нидерландия и Финландия,
но не толкова заради съдебната реформа, колкото заради сигурността на границата: „Разбира се,
най-големите страхове са свързани със сценария,
при който България се оказва безсилна да спре нов
масов прилив на имигранти през границата си с
Турция и в крайна сметка пришълците се пръсват
из Централна и Западна Европа. Явно София не
успява да убеди партньорите си, че може да опази
границите си докрай в случай на подобна криза“.
В допълнение на разговора с Кадик, българският евродепутат Андрей Ковачев заявява, че
„През последните няколко години страни като
Германия, Дания, Финландия, Нидерландия са
изразявали позиции против българското влизане
в Шенген. Това са държави, които чувстват особено осезаемо миграционния натиск“. Той отново
констатира противопоставянето между развитите
европейски икономики като Германия и южните
гранични държави, относимо в случая и за България.
Към месец май 2016 г. за България е по-добре
да не настоява за отговори защо не е член на Шенген, твърди френският посланик в страната НП К.
дьо Кабан [12].
3. Възможности за бъдещето на Шенгенското пространство
Фактите показват, че до момента правилата от
Дъблинския регламент не представляват адекватна стратегия за справяне с проблема.
Нека разгледаме предложените възможни решения за преодоляване на бежанската криза от
гледна точка на правилата на Шенгенското споразумение. Според тях, възможните сценарии за
развитие на Шенгенската идея са няколко. Вариант първи, който може да се определи като скептичният вариант, се състои в отстъпление от Шенгенската идея, като всяка държава членка бъде

оставена да брани границите си самостоятелно,
без да се съобразява с ценностите на Европейския
съюз, включително и чрез въвеждането на пълен
граничен контрол по отношение на граждани на
ЕС. Този вариант засяга както основния принцип
на Шенген, така и целостта на Европейския съюз
като общност. Към тази хипотеза влиза изразеното предложение от Тереза Мей, министър- председател на Великобритания, право на свободно
движение да имат само онези, които се преместват
заради работно място.
Интерес в тази насока представлява предложението на Нидерландия за драстично намаляване на членовете на Шенгенското пространство до
най-развитите европейски страни чрез създаването на т.нар. „мини Шенген“ в Западна Европа.
Към момента националистическите и популистките партии, все по-силно развиващи се в
Европа, с охота заемат тази позиция, тъй като тя
е в унисон с техните политически програми. В
държави като Финландия и Франция тези партии
са сред значимите политически сили. Въпреки набиращата сила евроскептична вълна, този вариант
представлява трудно решение и за момента стои
на заден план.
Той е нежелателен за момента също и по икономически причини. Временният граничен контрол не само пречи на свободното движение на
хора, но също така е свързан със значителни икономически разходи. Европейската комисия изчислява, че цялостното възстановяване на граничния
контрол в Шенгенското пространство би струвало между 5 и 18 млрд. Евро годишно (или от 0,05
% до 0,13 % от БВП)3. Тези разходи ще бъдат за
сметка главно на определени икономически субекти и региони, но неизбежно ще се отразят на
икономиката на ЕС като цяло [13].
На другата крайност стои вариант втори и възможността ЕС да осигурява сигурността на външните граници на ЕС вместо държавите членки
например чрез обща европейска полиция. В този
случай категорично става дума за засилване на политическата роля на ЕС – въпрос, който стои на
дневен ред в европейските държави от самото му
създаване.
Поглед назад в историята на ЕС припомня, че
наред със съществуващите европейски общности

Например: за държави членки като Полша, Нидерландия и Германия допълнителните разходи за автомобилен превоз
на стоки ще надхвърлят 500 млн. евро; за предприятията в Испания и Чешката република те ще възлизат на 200 млн.
евро; загубата на време, дължаща се на граничния контрол, ще струва на 1,7 млн. трансгранични работници между 1,3
и 5,2 млрд. евро; най-малко 13 млн. туристически нощувки, на обща стойност 1,2 млрд. евро, могат да бъдат загубени;
между 0,6 и 5,8 млрд. евро административни разходи, които правителствата ще трябва да заплатят поради необходимостта от увеличаване на персонала, осъществяващ граничния контрол.
3
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се обсъжда и т.нар. Европейска общност за отбрана (ЕОО). На 27 май 1952 г. в Париж представителите на шестте държави членки на Европейската
общност за въглища и стомана (ЕОВС) подписват договор за създаването на ЕОО, в основата
на който заляга идеята за европейска армия под
командването на НАТО. Инициативата за това начинание принадлежи на тогавашния френски министър-председател Рене Плевен, който се стреми
към създаване на обща европейска армия под ръководството на европейски министър на отбраната. Договорът не влиза в сила, тъй като Франция в
крайна сметка не го ратифицира, защото го счита
за неприемлив от гледна точка на националните
приоритети на страната.
Създаването на ЕОО се обмисля по времето
на първоначалните страни основателки на европейската идея, но и това не спомага за нейното
възприемане, тъй като тя засяга много дълбоко суверенитета на националната държава. От тогава и
досега страните членки на ЕС наблягат на ЕС като
икономическа и по-малко политическа общност.
По средата между тези два крайни варианта
можем да поставим няколко други много конкретни предложения за развитието на Шенген,
които не засягат основната му идея, но допринасят за справянето с бежанския проблем. Сред тях
са: възможността да се позволи на бежанците да
кандидатстват за убежище, докато са все още на
територията на своите държави (Австрия); списък
от държави, които са считани за безопасни, което
означава, че бежанците, постъпили в тях, няма да
имат право да търсят убежище в страните от Европейския съюз (Германия); насочване на парични средства към първите засегнати от бежанската
криза държави с цел засилване на сигурността по
външните граници на ЕС и назначаване на повече
квалифициран персонал, прилагане и спазване на
принципа на квотите за всяка страна и др.
Според Рич Лоури: „Европа трябва да настоява хората, кандидатстващи за убежище, да го правят от страни извън Европа, от сигурни убежища
по границата или дори от самата Сирия и от страни в районите, от които имигранти бягат. Разбира
се, Турция, Йордания и Ливан са част от тях. Турция е домакин на близо 2 млн. сирийски бежанци.
Ливан, страна с население от 4,4 млн. души, има
1,1 млн. В Йордания 20 % от населението са бежанци. Но страните от Персийския залив нямат
нито един, въпреки че те са много богати и слабо
населени, в допълнение са и арабски и се намират
в непосредствена близост“ [14]. Последното твърдение формира отделна насока за размисъл, която
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включва не само как ЕС да се справи сам с бежанската криза, но и как да се насочи към преговори
с арабски държави, които, подобно на Турция, да
играят водеща роля в процеса.
Нека да разгледаме примера на Гърция, който
осезаемо провокира разнопосочно мисленето за
бъдещето на Шенген. При приемането на Гърция
в Шенгенското пространство през 2000 г. страната
е подложена на критики по отношение на способността да гарантира сигурността на собствените
си граници. През 2014 г. бежанската криза повдига отново някогашните въпроси. В допълнение
на този проблем влияние на предприемането на
адекватни за целта мерки оказва и икономическата криза в страната. Според много вътрешни министри на държави членки, раздираната от криза
Гърция не е в позиция да подсигури външните си
граници с Турция на подходящо ниво. Европейският съюз поставя в началото на 2016 г. ултиматум на Гърция, давайки ѝ срок от три месеца, за
да се справи със „сериозните пропуски“ в управлението на притока от мигранти на морската си
граница с Турция – ситуация, която според ЕС
излага на опасност Шенгенското пространство.
В доклад на ЕК за 2015 г. [15] се признава „безпрецедентния натиск, упражняван върху Гърция
от мигрантската криза с пристигането на близо
900 хил. мигранти през Егейско море през 2015 г.“
Заплахата пред Гърция е въвеждането отново на
граничен контрол. Тази мярка, освен без аналог,
изисква и сериозни финансови ресурси, които допълнително биха разклатили гръцката икономика,
ако държавата сама я финансира.
В тази ситуация мерките, които Гърция предприема през есента на 2015 г., са изпращане на
бежанците вън от границите на държавата с осигурен от нея транспорт.
В същото време към страната са отправяни
упреци, че снабдява бежанците с фалшиви документи. Това засилва контрола върху Гърция от
страна на ЕК. Страната има срок до 12 май 2016 г.
да регистрира всички бежанци, които са пристигнали на нейна територия. Вследствие на тази регистрация Гърция събира данни за около 32 хил.
бежанци.
Именно поради множеството фактори, оказващи влияние върху затрудненията на Гърция да
се справи с бежанския поток, финансовите помощи за страната залягат в пътната карта на ЕК за
възстановяване на пълноценното функциониране
на Шенгенското пространство [16].
За развитието на Шенген реалистичен на този
етап е вариантът, включващ структурна реформа
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в ключовите правила на Шенген. Това следва да
се постигне чрез преразглеждане и отмяна на Дъблинския регламент и замяната му с нови ръководни принципи, които да уравновесят положението
на отделните държави членки на Шенгенското
споразумение. Сред промените е вътрешнодържавен контрол на границите, прилагането на квоти
за разселване и др.
Структурните промени изискват време, затова
Европейската комисия представя през март 2016 г.
„Пътна карта за завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство“ и приложения
към нея [17].
Пътната карта включва график за действия по
възстановяване на отворените вътрешни граници
в Шенгенската зона до края на годината. Едновременно с това е сключено споразумение с Турция,
по силата на което тя следва да спре, доколкото ѝ
е възможно, потока на мигранти към Европа [18].
Постигнатото съгласие на европейските страни,
закрепено в Пътната карта, демонстрира координиран европейски подход към бежанската криза.
Набляга се на частична ревизия на Дъблинския
регламент, по-бързото връщане на нелегалните
имигранти, в създаването на механизми за по-равномерно разпределение на бежанците в рамките
на съюза.
Сред предвидените за 2016 г. мерки е създаването на специални регистрационни центрове за
бежанци в държавите, разположени по външните
граници на Общността – Гърция и Италия, до края
на месец ноември. Германският канцлер Меркел
разяснява, че в тези „горещи точки“ се регистрират новопристигналите бежанци и се снемат пръстовите им отпечатъци. Едва след това мигрантите
се разпределят към вътрешността на Европа или
депортират обратно, в случай че нямат основание
да кандидатстват за убежище.
Е. Ядков посочва [19, 6], че намирането на
устойчиво решение изисква създаване на стройна система за законна миграция. „Именно добре
функциониращата миграционна система би могла
много категорично и бързо да прекъсне наплива
на незаконни мигранти и да подобри индивидуалния подход във всеки случай“, добавя той. Според
него реакцията на ЕС засега може да се определи
като закъсняла, тъй като от поне пет години страните България, Гърция, Италия, Португалия и др.
поемат непропорционалния натиск от мигранти
към Европа. Той счита, че тези държави основателно остават с усещането, че са изоставени, видно от факта, че институциите на ЕС се активизират, когато вълната от мигранти става по-осезаема

за Западна Европа. Друго последствие от поведението на ЕС е, че мигрантите, като уязвима група
хора, биват използвани от организирани престъпни групи за незаконна дейност.
При сегашното ниво на развитие на кризата с
миграционния процес Е. Ядков обобщава следните проблеми, пред които е изправена българската
държава:
• Липсата на интегрирана информационна система за данните на бежанците.
• По всички национални стратегии България насочва своите усилия към защита на външните
граници на ЕС, но не и на вътрешните, каквато е
например българо-гръцката граница.
• Временното ограничаване на пропускателния
режим на границата чрез въвеждане на граничен
контрол в Шенгенското пространство, който от
12.05.2016 г. се удължи с още шест месеца поради занижения контрол на гръцката граница.
• Въвеждане на визов режим.
• Връщане на незаконните мигранти по механиззмите за реадмисия.
Във връзка с всички тези точки принципът на
международна солидарност изисква, от една страна, международната общност да стабилизира държавите и регионите, предизвикващи нестабилност
и нарастване на броя на мигрантите от държави
като Сирия, Афганистан, Ирак, Централноафриканската република, Южен Судан и др. От друга,
международната общност следва да се ангажира
активно в помощ на ЕС, тъй като той предоставя
повече от половината световна хуманитарна помощ.
Според Ядков, съответни възможни решения
на тези проблеми са:
• Подобряване на правната уредба на европейско
и национално ниво, и в частност, относно критериите за разграничаване на бежанците като
лица, нуждаещи се от закрила, от икономичесските мигранти.
• Въвеждане на общоевропейска система за предоставяне на убежище.
• Подобряване на статута на лицата без гражданство.
• Изграждане на система за законна миграция в
ЕС.
Тези решения са не по-малко сложни от предизвикалите ги проблеми и авторът набляга на необходимостта от координирани европейски мерки.
През април 2016 г. А. Меркел, наложила се
като безспорна водеща фигура, що се отнася до
решенията за бежанската криза, подчертава, че
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пътят на Европа е само напред – чрез солидарност,
а не назад към разпад на Съюза [20].
Друг възможен вариант е общоевропейска
гранична полиция, която е обект на разговори по
време на конвента за бъдещето на Европа, но впоследствие отпада като тема [21]. Ханс-Вернер Зин4
твърди, че Европа има нужда от нов проект именно в светлината на бежанския поток. Според него
[22]: „Ако искаме истинска интеграция, то тогава
тя трябва да се осъществи чрез партньорство в областта на сигурността. За тази цел армиите трябва
да се слеят. Ние имаме 25 национални армии за 28
страни. Един отбранителен съюз би могъл да бъде
подходящ да придаде отново нова сила на европейската идея.“ Авторът не е единственият, който
предлага тази идея за обсъждане. Тя обаче не подлежи на реализация в близко бъдеще.
Заключение
Засилването на бежанската и миграционната
криза в ЕС подчертава редица слабости на Шенгенското пространство и на ЕС. Голяма част от тях
са заложени в структурата на Шенгенското пространство още с подписване на Шенгенското споразумение от 1985 г.
На първо място, можем да поставим отговорността на държавите членки за гарантиране
на общите за Шенгенската зона външни териториални граници. Този основополагащ елемент
обуславя неравнопоставеността между страните
членки на Шенген, които имат граница, част от
общата външна граница на зоната и останалите
страни членки. Съществуването на тези различни
задължения води до разединение и противопоставяне между членовете на обединението, наречено
Шенгенско пространство.
На следващо място, принципът за свободното
движение на хора е сред върховите достиженията
на европейската интеграция. Шенгенското пространство задълбочава и гарантира това достижение. Отстъпление от постигнатото в тази насока
чрез Шенгенското споразумение е своеобразен
отстъп и от европейските идеи.
Нещо повече, въпреки че свободата на движение на хора и Шенгенската зона не са едно и също
нещо, анализаторите поставят проблема с Шенген
и основните свободи на движение на хора като
възможност за нарушаване на този принцип. Това,
от своя страна, би отворило врати за нарушаване
на други европейски принципи [23].
По отношение на бъдещото развитие на Шенгенското пространство, невъзможността страни
4
5

членки на ЕС продължително време да станат част
от Шенгенското пространство или още по-краен
вариант – настоящи страни членки на Шенген да
отпаднат от него, допринася значително за разделение в рамките на Съюза и за функционирането
на ЕС на две и повече скорости. Този феномен е
сред факторите, които забавят европейската интеграция. В същото време, проблемите на Европа,
сред които и бежанската криза, спомагат за това
функционирането на ЕС „на няколко скорости“ да
се възприема като норма, а не като изключение.
На икономическа плоскост, евентуално преустановяване на Шенгенското споразумение би
довело до неоценени за момента, но значителни
икономически разходи за Съюза за повторно въвеждане на граничен контрол.
Бежанската криза отваря темата за разширяване на правомощията на европейската прокуратура по отношение на трансграничната организирана престъпност, както и усилване на Европол и
по-активното му включване в работата на националните правоохранителни институции.
Страхът от натиска от бежанската криза и невъзможността да се предприемат незабавни мерки забавят развитието на Шенгенското пространство. Сред решенията, които са взети през 2014 г.,
е и това до 2020 г. да няма ново разширение на
Европейския съюз. В този смисъл, разширяването
на Шенген не просто не е на дневен ред, а се нуждае от цялостно преосмисляне. Очертава се ясната
връзка между заплахите към Шенгенската система и бъдещето на Европейския съюз.
Темата за европейската интеграция и за бъдещето на ЕС не оставят безразлични представителите на науката от създаването му досега. Причината за това е оригиналният характер на ЕС. Той
се разкрива в статута на държавите членки, които
остават суверенни държави, обвързани с особена
съвкупност от права и задължения, произтичащи
от процеса на европейска интеграция [24, 109]. В
същото време всяка държава има статут на т.нар.
„интегрирана държава“, действаща в съответствие
с принципа за лоялно сътрудничество според чл. 4
от Договора от Лисабон.
В случая на ЕС е налице една многофункционална федерация – нова форма на организация на
публичната власт, основана на т.нар. конституционен плурализъм. Това оригинално политическо обединение има своята цена – комплексният
характер на интеграционната система. Тези твърдения на проф. Мутон5 се доказват със съществу-
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ването на европейското гражданство, европейска
валута, общите външни граници и множеството
европейски политики.
В развитата от Кант идея изграждането на
федерални съюзи, които запазват същевременно суверенитета на участващите в тях държави, преминава през придаването на юридически
измерения на отношенията между индивидите
и чуждите държави членки на съответната федерация посредством едно космополитно право,
гостоприемно към чуждестранните частни лица
[25]. Свободата на миграция на индивидите във
вътрешността на тази общност заедно с правата,
специално предоставени с оглед придобиването
на статут на лице, пребиваващо в свободно избрана от него страна от Съюза, са основополагащи за
изграждането на постанционална (наднационална, транснационална) общност [24, 6.] Тази европейска принадлежност е свързана, на първо място, с мобилността, на следващо – със съвкупност
от политически права (правото да избираш и да
бъдеш избиран на политически постове, правото
на петиции до Европейския парламент, право на
жалба до Европейския омбудсман и др.)
Европейската идея е разклатена вследствие на
международните проблеми. Усложнената система,
въведена с Договора от Лисабон, със сигурност не
допринася за преодоляване на дефицита на доверие към ЕС. Като възможни решения на този проблем се предлагат следните насоки: навлизането
на дебата за създаването на реално политическо
обединение на ЕС в публичното пространство
чрез методите на гражданската инициатива; засилване на приложението на модела на диференциация, който подчертава принципа „Единни в
многообразието“; възприемане на идеята, че съюзът е един продължаващ експеримент (за което
свидетелстват и отказите на Франция и Нидерландия за Договора на европейска конституция).
Иначе казано, относителната неопределеност на
европейското обединение може би се явява необходимо условие за неговото задълбочаване [24,
111].
В изследвания, проведени относно доверието
на европейците към Евросъюза, резултатите показват, че доверието към националните държави е
запазено в сравнение с това към ЕС, но и това към
ЕС не е изчезнало. Принципите на солидарност и
взаимопомощ все още не са отмрели [26].
Въпреки това ударите, които бежанската криза нанася на ЕС, се отразяват на нейните устои,
на елементите, на които се гради европейската

интеграция. Бежанският поток засяга сърцето на
Европа – нейните федерални елементи и показва,
че тя не е в състояние да се справи със ситуация.
Пред заплахата да се наложат мерки, които водят
Съюза назад към деградация на неговите съставни
елементи, Старият континент предпочита да забави своето разрастване и развитие, т.е. своята постепенна интеграция в името на това да съхрани
постигнатото (acquis communautaire).
Мнозина обвиняват методите за реакция на
Европа – да изчака кризата да отмине и ако това
не се случи, тогава да реагира. Бежанската вълна,
която залива Стария континент, също първоначално не предизвиква реакции у европейските лидери. Нещо повече, водещи европейски икономики
водят политика, определяна като „политика на отворени врати“.
Основните насоки, в които се отразява забавянето в интеграцията, са Шенгенското пространство, еврозоната и разширяване на Съюза. Те са
част от т.нар. конституционни елементи на ЕС,
които изграждат „конституционната“ рамка на
ЕС. Те най-силно доближават Съюза до федеративно образувание. Именно затова те са и особено
податливи на промени вследствие на предизвикателствата, пред които ги изправя кризата.
Вследствие на бежанската криза Шенгенското
пространство спира да се развива, забавя се темпото и се следва пътя на преструктуриране. Междувременно се въвеждат временни мерки за затваряне на границите, т.е. преустановява се реалното
действие на Шенгенското споразумение.
Можем да обобщим, че комбинацията от последиците от бежанската криза, в т.ч. забавянето
на разширяването на Шенгенската зона, оказва
негативно влияние на цялостната европейска интеграция и разколебава устоите на Европейския
съюз. Бежанската криза показва как един хуманитарен проблем се превръща в проблем относно същността на ЕС. В същото време, в днешния
глобализиран свят, ръководен от икономически
интереси и общности, Европа има шанс единствено чрез интеграцията. Интеграция, която не „боксува“, обхваната от страх и съмнения, а която се
развива в посока на разширяване и задълбочаване.
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THE REFUGEE AND MIGRATION CRISIS IN THE SCHENGEN AREA
Kalina Orlinova Georgieva

Abstract
This article describes the consequences of the refugees and economic migrants crisis over the development
of the European integration and in particular over its internal regulations for freedom of movement. The main
thesis in the paper suggests that the refugee crisis deepens the general crisis in the EU. The first strikes of the
refugee crisis to the integration community in Europe are on its borders and more precisely on the principles that
regulate the common territory of the European countries. These principles build also the Schengen system, which
is one of closest manifestations of the federalism in the union and therefore is one of its most fragile achievements.
This paper presents an analysis of the new challenges in front of the Schengen space and the scenarios for future
solutions of its difficulties, underlining that some of the weaknesses in the Schengen system were initially present,
but the refugee crisis made them more visible.
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ЗА АКАД. ДОНЧО КОСТОВ
Доц. д-р Георги Рукмански,
Биологически факултет,
СУ „Климент Охридски“
Въведение
Дончо Костов е роден през 1897 г. в малкото
селце Локорско, разположено в полите на Стара
планина. Той е седмото дете на семейството. В
онези години многодетството е осигурявало работна ръка за оцеляване на семействата. Още от
малък Дончо започва да помага на баща си в отглеждането на семейното стадо овце в балкана,
където придобива първите си трудови навици.
Там се ражда и любовта му към природата. Овчар
обаче не става. Първият учител, мотивирайки се с
голямата ученолюбивост, убеждава родителите да
продължат образованието му. Макар и трудно, те
приемат препоръката на учителя. Това е преломен
момент в неговия живот. В гимназията интересът
към естествените науки нараства и ги определя
като своя цел. Преодолявайки непредвидените
трудности по завършване на гимназиалното си образование, неочаквано тази мечта се сбъдва. През
1921 г. чрез конкурс става студент по агрономство
в Германия, където показва изключително трудолюбие. Забелязвайки интересът на българския
студент към науката, проф. Рьомер предоставя
оранжерията си, където в продължение на две
години Д. Костов осъществява първите експерименти с пшеница, тютюн и пипер. Същевременно му възлага да направи сравнителен анализ на
скелетите на различни породи овце – проблем,
върху който защитил докторантура. Завършва
образованието си предсрочно – за 3 години, с две
дипломи – за агроном и за „доктор на естествени
науки“ (1924). По време на едногодишния си стаж
в Опитната станция „Образцов чифлик“ в Русе
започва самостоятелни експерименти в областта
на отдалечената хибридизация, присаждането на
калеми върху подложки, мутациите и др.
В началото на 1925 г. става асистент в Агрономическия факултет в София, а през 1926 г.
е изпратен на специализация по генетика в Харвардския университет в гр. Бостън, САЩ. Там
демонстрира големия си талант на изследовател
и изключителната си работоспособност. Следват
интензивни изследвания в сътрудничеството си с
проф. Е. И. Ийст. Публикува над 30 научни труда,
редица от тях със значим приносен характер. Отказва поканата на проф. Ийст да продължи рабо-

тата си в САЩ и през 1929 г. като напълно изграден учен се завръща в България. Необикновената
надареност на Д. Костов не се харесва на колегите
му от Агрономическия факултет в София. Той е
избран само като хоноруван доцент, без право за
ползване базата на факултета за експерименти. И
въпреки голямото си желание да работи в родината, прокуден от нея, през 1932 г. се възползва
от поканата на акад. Н. И. Вавилов и заминава на
работа в ръководената от него Лаборатория по генетика в Ленинград, преобразувана в Институт по
генетика към АН на СССР. Институтът по генетика става един от световните центрове за генетични
изследвания. Д. Костов е назначен за завеждащ
лаборатория по отдалечена хибридизация. Акад.
Вавилов го оценява като най-младия световноизвестен генетик, с приноси за генетиката и земеделието. Това е най-продуктивният период в неговия
живот. За седем и половина години публикува 100
научни труда. Завърнал се в България през 1939
г., веднага се включва активно в научната, публицистичната и обществената дейност.
Като директор на Централния земеделски изпитателен институт издига нивото му на водещ
земеделски институт в страната ни. През 1942 г.
става носител на международната награда за научни постижения „Бернадини“. Публикува през
1943 г. фундаменталния си труд „Цитогенетика
на рода Никоциана“ Избран е за професор (1945),
а през 1946 г. става ръководител на катедра „Дарвинизъм, генетика и селекция“ в Агрономическия факултет в София. Избран е за редовен член
(академик) на Българската академия на науките
(1946). Основател и директор е на Института по
приложна биология и развитие на организмите
(1947). В продължение на 10 години дава своя
принос за развитието на генетиката в България.
Умира през 1949 г. на 52 години. Научните му трудове са свързани с изследвания върху генетиката
и цитогенетиката на отдалечената хибридизация,
полиплоидията и хаплоидията, туморообразуването и рака, имунитета, структурата на хромозомите, еволюцията и филогенетиката, селекцията и
семепроизводството.
За краткия си творчески път на изследовател,
продължил почти 25 години (от април, 1924 г. до
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август, 1949 г.), акад. Д. Костов публикува 206
научни труда с над 30 научни приноси, над 230
научнопопулярни и популярни публикации, реферати, рецензии, предговори на книги и др., както
и над 122 кореспонденции със световни учени и
научни институти. Или общият брой на публикациите му е над 563. Много учени у нас считат, че
това огромно творчество на акад. Д. Костов може
да се получи нормално само в два човешки живота.
Фактори, обясняващи голямата му продуктивност
Възниква въпросът – кои са факторите, допринесли за необикновено голямата продуктивност
на акад. Дончо Костов? Резултатите от такъв анализ биха били интересни и полезни за творците
във всички области на живота. Според нас, факторите могат да бъдат разделени на три групи: първа
– вродени фактори, унаследени от неговите родители, втора – случайни фактори, предоставени му
от съдбата, и трета – фактори, които той упорито
изгражда в себе си за постигане на целите си.
Вродени фактори. Към тази група преди
всичко е необикновеният му изследователски талант. Според нас, на генетична основа са и редица
лични творчески качества, като необикновената
му работоспособност, стремежът към пълна научна информираност, неговите популяризаторски
способности и способността му да пише с лекота
публикациите си.
Необикновеният талант на отличен изследовател му позволява да прави изследванията си с
изключителна прецизност и максимална задълбоченост. Извършвайки ги едновременно на организмово и хромозомно ниво, той успешно разширява познанията за изследваните явления. Големите анализаторски способности му дават възможност да прави задълбочена оценка и обобщение на
получените резултати. Тези способности позволяват винаги да търси ролята на новооткритията си в
еволюцията, видообразуването и значението им за
земеделската практика. Неговият талант дава възможност да формулира и потвърждаващи се хипотези, прогнозиращи развитието на генетичните
познания.
Феноменалната си работоспособност започва
да развива още в ранните детски години, участвайки в отглеждане на семейното стадо овце. Той
осъзнава твърде рано, че в живота си може да успее само с упорит труд. Още в гимназията негова цел стават естествените науки. Постъпил като
студент по агрономство в Германия, показва необикновено трудолюбие. В Харвардския универси-
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тет в САЩ демонстрира върха на феноменалната
си работоспособност. На нея дължи възможността
да сътвори половината от научните си трудове по
време на работата си в Института по генетика в
Москва.
Стремежът за постигане на пълна информираност за развитието и успехите на световната
генетика е уникален. Това той прави чрез получаване по негова молба на публикации от различни научни институти, широкото използване на
библиотеките за тази цел, както и получаване на
информация от голям брой учени от целия свят
чрез личните му контакти. За отличната информираност много му помага последователното овладяване на немски, английски и руски език, като и
успешното ползване на френски, испански, италиански, чешки и шведски език.
Забележителна е способността му да популяризира научните постижения в областта на генетиката и земеделието, за да достигнат до обикновения читател и практиката. Тази дейност започва
още през студентските си години, като изпраща
полезна информация до български земеделски
списания и продължава през целия му живот. По
броя си този вид публикации надхвърлят тези на
научните му трудове. Главният стимул в тази дейност е да окаже помощ за развитието на земеделието у нас.
По наше мнение, голямата научна и публицистична книжовност на Д. Костов се дължи и на
вроденото му желание да пише, както и на способността му да прави това с лекота. За реализиране
на този вътрешен стремеж му помагат изключителната информираност и подготвеност по проблемите, представяни в съответните публикации.
Случайни фактори. Към тази група се отнасят случайните фактори с благоприятен характер
за неговата продуктивност.
На първо място е взетото от семейството по
препоръката на първия му учител решение Дончо да изостави овчарлъка и да продължи учението
си. Решението е взето много трудно поради липсата на финансови средства и поради факта, че
семейството е изпълнило общоприетото правило
в онези години – обучение се полага само на първородния син. Това случайно възникнало решение
е преломен момент в живота на Дончо Костов. То
дава възможност спящият в него голям талант на
изследовател да се събуди и да заработи в полза на
обществото.
Необичайното завършване на последната година от гимназиалното образование е друг случаен фактор, позволяващ да върви напред. Поради

НАУКА – кн. 2/2017,том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

ЛИЧНОСТИ
липса на средства той е принуден да прекъсне
гимназиалното си обучение една година преди завършването. Мечтите за естествените науки стават неосъществими. Тогава, за да реши проблема
си, въпреки нежеланието си да се занимава с военно дело, постъпва като школник. Става офицер
и взема участие в края на Първата световна война.
Военната кариера му отнема около 4 години. След
това офицерът започва настойчиво да търси науката.
Неочаквано е и спечелването на държавна
стипендия на Министерство на земеделието за
получаване на висше агрономическо образование
в Университета в гр. Хале, Германия, люлката на
земеделската наука в Европа. Въодушевен от възможността за реализиране на мечтите си, Д. Костов полага необичайно големи усилия за получаване на максимални научни знания. Както вече бе
посочено, в резултат на това завършва образованието си предсрочно и получава две дипломи – за
завършено висше образование и за защитена докторска научна степен. Резултатите от този период
предсказват раждането на таланта.
Следващият случаен фактор е неочакваната
му специализация по генетика една година след
постъпването му като асистент в Агрономическия
факултет в София в един от най-реномираните генетични центрове в света – Харвардския университет в гр. Бостън, САЩ. Там Д. Костов разгръща в пълен размер безспорно големия си талант
на изследовател и изключителната си работоспособност. Под ръководството на проф. Е. И. Ийст
извършва изключително интензивни изследвания
в областта на калусообразуването, имунитета, туморообразуването, структурата на хромозомите и
др. След три години се завръща в България като
напълно изграден учен, способен да ръководи научни проекти.
Не по-малко важна е и щастливата покана
към Д. Костов от акад. Н. И. Вавилов за работа в
оглавяваната от него Лаборатория по генетика в
Ленинград, прераснала в Институт по генетика в
Москва, СССР. След принудителното му напускане на България това е отличен шанс. Тук намира
условия за пълната реализация на изследователския си талант. За 7,5 г. публикува половината от
научните си трудове.
Очевидно е, че случайните фактори са изиграли много важна роля в сътворяването на голямата
му научна и публицистична продукция.
Фактори, въведени от Д. Костов. Това са
правилата за ефективното организиране на изследователската работа. А те са: използване на ра-

ботния ден за изследователска работа от сутрин
до късна вечер, избягване на административни и
други ангажименти, отклоняващи го от работата
му и др. Наред с това – отразяване на отделните
етапи при изследване на един проблем в отделни
статии, публикуване на един и същ труд в няколко
списания с цел по-бързото достигане на научните постижения до различни части на света. Друга
негова практика е изпращане на копия от научните
му трудове до всички по-големи научни институти по света. Тя се оказва полезна както за институтите, така и за него. Така въз основа на изпратени
от Д. Костов публикации акад. Вавилов научава за
големите му успехи в областта на отдалечената
хибридизация и имунитета и му изпраща покана
за работа.
Изводи
В живота и в научното творчество на големия
български генетик акад. Д. Костов важна роля са
имали две групи фактори. Първата е комплекс от
ценни човешки качества, наследени от родителите. Това са изключителният талант на изследовател, необикновена работоспособност, стремежът
за пълна информираност за постиженията на световната генетика, ненадминатата му способност
да популяризира научните постижения. Вторият
фактор е получаването на висше образование в
Германия, специализацията по генетика в САЩ и
изследователската му работа в бившия СССР. Този
период обхваща13,5 години от общо 25-те години
творчески път. Това е уникален, невероятен шанс
в неговата кариера, помогнал за израстването му
като учен, за използване на оборудваните бази на
тези световноизвестни научни центрове за прецизни научни изследвания, за пълна реализация
на големия му талант. Резултатът – сътворяването
на голяма научна продукция, с десетки научни
приноси.
Творчеството на акад. Д. Костов се отличава
и с много голямата си публицистична продуктивност. На първо място са над 200-те научни статии,
плод на широките и задълбочените му изследвания в над 10 области на генетиката и селекцията,
на организмово и клетъчно ниво. На второ място
е големият брой научнопопулярни, популярни и
други публикации, също над 200, целящи научните знания да достигнат до обикновения човек,
за използването им в практиката. На трето място, съществен е и приносът на кореспонденциите
му – над 100, с учени и институти от целия свят.
Очевидно, създаването на тази необичайно голяма
продукция в краткия му живот се дължи на изключителния му талант.
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Днес делото на акад. Д. Костов е оценено
много високо и той е признат за един от видните
генетици на ХХ в. Изводът е безспорен: на големите таланти е необходимо да се предоставят идеални условия за работа за получаване на максимални резултати в полза на обществото.
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ABOUT ACADEMICIAN DONCHO KOSTOV
Georgi Rukmansky

Abstract
Academician Doncho Kostov, one of the prominent geneticists of the 20th century, in his brief 25-year creative
road, completes 206 scientific work pieces, with over 30 scientific contributions, 232 publicist articles and
122 official conversations with scientists and scientific institutes. The question is what are the factors that
contributed to his massive productivity. The answer is: his natural qualities – his extraordinary talent as a
researcher, unique work efficiency, the aim for full scientific awareness and his unique popularization abilities.
His studies in Germany, his USA specialization and research in Moscow give him the opportunity for complete
realization of his extraordinary qualities.

СТОЯН ЗАИМОВ И НЕГОВОТО МЯСТО В РАЗВИТИЕТО
НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ*
Емилия Зорнишка,
Регионален Военноисторически музей – Плевен
Дейността на Стоян Заимов за каузата на нова
България е символ на патриотизма и размаха на
свободния национален дух. Като председател на
Комитета „Цар Освободител Александър ІІ“ Заимов се заема с нелеката задача да запази за поколенията спомена за славното минало, да съхрани
паметта за борците за национална независимост.
Негова е заслугата за създаване на първите музеи
и паметници в нова България – Военноисторическите къщи музеи, паркове и паметници в Плевен,
Пордим, Бяла и Горна Студена, параклис-мав*

золеят „Св. Георги Победоносец“ и Скобелев
парк-музей с Костница в Плевен, паметникът на
Цар Освободител Александър ІІ, както и идеята за
изграждане на Музей на Българското възраждане
и освобождение и Инвалиден дом за поборниците
и опълченците [1, c. 222].
Деец на Българското национално възраждане,
революционер и общественик, педагог и мемоарист, той заема достойно място сред строителите
на нова България. Историческата наука често пренебрегва и омаловажава ролята му на мемоарист

Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Петата национална конференция „Пътуване към България“
(Шумен, май 2016).
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и изследовател, а приносът му в музейното дело
и респективно развитието на културния туризъм в
следосвобожденска България все още са в сянката
на миналото.
Дейността на Ст. Заимов в периода на новата
история се свързва главно със създаването на музеите. Недооценена остава неговата всестранна и
всеобхватна дейност на основател и теоретик на
музейното дело в България, която допринася за
утвърждаването и развитието на новосъздадените
музеи като места на паметта, културен институт с
национален облик и не на последно място – привлекателна туристическа дестинация както за българи, така и за чужди туристи, включително гости
на държавно ниво. В изследванията не се разглеждат издателската и популяризаторската дейност на
Ст. Заимов, практично-приложния характер на неговите приноси в художественото оформление на
експозицията, музейната педагогика и психология
и опазване на културно-историческото наследство
– приноси от съществено значение за развитието
на познавателния и културен туризъм в България.
Настоящата публикация има за цел да представи
някои по-малко известни, но важни аспекти в дейността на Стоян Заимов, които имат съществен
принос за утвърждаване началото и първите стъпки на културно-историческия туризъм в България,
в контекста на развитието на музейното дело и ролята на културното наследство като предпоставка
за развитието на културен туризъм.
В края на ХІХ и началото на ХХ в. голямото предизвикателство пред българите е осъществяване на националния идеал и международното
признаване на българската държава. Целият потенциал, който се натрупва след Освобождението,
намира израз в „икономическото чудо“, което България постига в началото на ХХ в. През 1896 г.,
след 10-годишно прекъсване, са подновени дипломатическите отношения с Русия, а през 1902 г. е
подписана първата двустранна военна конвенция
с Русия. През 1897 г. са открити български търговски представителства в Солун, Битоля, Скопие,
Одрин и Дедеагач. До 1910 г. България има легации в 11 държави и 12 консулства в Европа1.
Последователната външна политика води до
Съединението (1885), което променя статуквото
на Балканите и обявяването на Независимостта
на 22 септември 1908 г. Зад тези успехи стоят и
редица изявени български политици, финансисти,

както и българската интелигенция в лицето на образовани в Европа специалисти, които създадоха
модерна България. Показателен е фактът, че почти
всички чужди възпитаници се реализират в България, заемайки водещи позиции в политическия,
културен и международен живот. Тяхна е и заслугата за функционирането на изграждащата се
система на културата, науката и образованието на
модерна, съвременна законодателна основа.
Културната политика на българските правителства
и държавата през първите десетилетия след Освобождението е интересен и сложен проблем, особено по отношение на механизма, политическите
средства, идейните мотиви и концепции в тяхното
конкретно проявление и своеобразие. Основните
насоки и тенденции в културната политика се определят от финансовото състояние на държавата,
актуалните политически задачи и обективните обществени потребности. За строителите на съвременна България пътят за оцеляване на българската
национална идентичност и силата на младата българска държава е знанието – една от най-важните потребности на обществото и в ХХІ в. Образованието и училищното дело и реализирането
им в икономическия и политически живот, идейно-възпитателните и образователни идеали заемат
водеща позиция в общия комплекс на вътрешната
политика, като обединяват държавната и обществената културна инициатива [2, с. 188–191]. Културната политика на българските правителства и
държавата през първите десетилетия след Освобождението е интересен и сложен проблем, особено по отношение на механизма, политическите
средства, идейните мотиви и концепции в тяхното
конкретно проявление и своеобразие.
Модернизирането на страната е невъзможно
без развитието и създаването на национални културни ценности, които да догонват европейските
постижения. Концепцията за музеите и стратегията за развитие Ст. Заимов формира, ръководейки
се от опита на европейските и световните музеи
[3, с. 232–233, 239].
Той вижда същността на музея като институт
за опазване и съхраняване на националното самосъзнание и идентичност със свое собствено място
и функции в обществения живот. И като председател на Комитета „Цар Освободител Александър ІІ“ (КЦО), и като директор на музеите, Ст.
Заимов работи изключително професионално и
с чувство на отговорност към бъдещите поколе-

С Указ от 19.07.1879 г. княз Александър І Батенберг назначава първите български дипломатически агенти в Сърбия,
Румъния и Турция: Димитър Кирович, Евлоги Георгиев и Драган Цанков; Виена – 1889; С. Петербург и Атина – 1896;
Париж – 1897; Рим и Лондон – 1903; Берлин – 1904.
*
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ния. В изграждането на музеите и уреждането на
експозициите участват най-добрите архитекти,
историци, военни специалисти и паркостроители:
арх. Пенчо Койчев, проф. Димитър Агура, Жюл
Лошо2; художници и скулптори – основатели и
преподаватели в Рисувалното училище: проф.
Жеко Спиридонов, проф. Антон Митов, проф. Ян/
Иван Травницки, проф. Иван Мърквичка, проф.
Марин Василев. Въведено е конкурсното начало
[4, с. ІV-ХІ]. За Музея на българското възраждане и за Мавзолея в Плевен е обявен национален
конкурс [5, с. 372; 6, с. 333–336]. Първият и може
би единствен и до сега международен конкурс за
паметник в България е конкурсът за Паметника на
Цар Освободител Александър ІІ в София, също
по идея на КЦО. По план се издирват и събират
експонати [7, с. 384, 390–393; 1, с. 43, 46–48].
Доставят се специализирани издания за войната,
които слагат начало на библиотечния фонд. Днес,
освен библиографска рядкост, те са безценен исторически източник. Научен подход прозира и при
изграждане на експозициите, уредени с военноисторически предмети и трофеи от Руско-турската война (1877–1878), съхранявани след войната
във военните и артилерийски складове в Русия.
Подборът е направен по предварително проучване и изготвен списък със съдействието на руския
посланик в Рим А. Нелидов и руския военен министър А. Куропаткин. Материалите пристигат в
България като дарение от Руското военно министерство с личното благоволение на император Николай ІІ [1, 8].
От 1908 г. Военноисторическите къщи музеи,
паркове и паметници са самостоятелна културна
институция3. При своето откриване те отговарят
на най-добрите постижения на музейното дело в
Европа. Управлението е в Плевен, а пръв директор
от 1908 до 1932 г. е Стоян Заимов [9, ф. Д-3, Инв.
№ 767, а. е. 510].
Интересът към Плевен и околностите му се
засилва през 1902 г. по време на честванията на
25-та годишнина от Освобождението на България
и Шипченските тържества. Част от руските и румънските гости, емоционално свързани с Плевен,
след тържествата на Шипка посещават „светите
места“. Във фонда на Дирекция „Военноисторически музеи“ – Плевен се съхранява покана, отпечатана през 1902 г. в Русия, за чествания на 25-та
годишнина от освобождението на Плевен [9, ф.

Д-2, Инв. № 1128]. На 12 април 1903 г, на тържествената церемония при полагането на основния камък на Параклис-мавзолея „Св. Георги Победоносец“ в Плевен присъстват: Н.Ц.В. Княз Фердинанд
І, руският дипломатически агент Юрий Бахметев,
Председателят на Народното събрание, министри,
висши военни, членовете на Комитета „Цар Освободител Александър ІІ“, поборници и опълченци,
много граждани.
През 1904 г., с началото на строежа на Скобелев парк-музей, Плевен става още по-атрактивен.
Граждани и гости на Плевен с интерес наблюдават
експонирането на руска артилерия и турско трофейно оръжие през 1904 г., възстановяването на
автентичния вид на редут № 2 („Кървавият редут
Куропаткин“) и батареите-паметници [9, ф. Д-1,
опис 1, № 3410, а.е. 456; ф. Д-1, опис 1, № 3487,
а.е. 481; ф. Д-1, опис 1, № 3473, а.е. 478; ф. Д-1,
опис 1, № 3487, а.е. 481; ф. Д-1, опис 1, № 3490,
а.е. 481; ф. Д-1, опис 1, № 3639, а.е. 526].
Същата година тук се провежда Четвъртият национален туристически събор, който поставя началото на организираното туристическо движение
в Плевен.
Военноисторическите музеи посрещат първите посетители още през 1906 г. Нарасналият интерес и постоянният поток от индивидуални и организирани туристи налага още преди официалното
откриване на къщите-музеи и Скобелев парк в музеите да се поставят книги за впечатления. Вестник „Дневник“ в бр. 1506 от 13.09.1906 г. публикува статията „Златната книга за посетителите на
Мавзолея в гр. Плевен“, а в брой 1575 от същата
година е отпечатана статията „Златните книги на
Скобелев парк и Къща музей „Цар Освободител
Александър ІІ“. Откриването на Къща музей „Цар
Освободител Александър ІІ“, Параклис-мавзолея
„Св. Георги Победоносец“ и Скобелев парк-музей
довеждат в Плевен хиляди гости и поклонници.
На тържествата при откриването и освещаването на музеите присъства княз Фердинанд І, В. К.
Владимир Александрович, висши офицери от руското военно командване, ветерани от боевете за
Плевен и Руско-турската война 1877–1878 г., поборници и опълченци, ръководството на Комитета
„Цар Освободител Александър ІІ“, многохилядно
гражданство от Плевен и околностите [8].
Само година по-късно Стоян Заимов пише:
„Ежегодно дохождат из Русия в Плевен маса гос-

Жюл Лошо – французин, паркостроител и управител на царските паркове в София.
С Указ № 46 от 22 юни 1908 г. е одобрено „Положение за управлението на Военноисторическите къщи музеи и
паметници” [9, ф. Д-2, № 2693].
2
3
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ти поклонници, на групи от 30 до 100 човека. Повечето от тях са учащи се от гимназиите, реални
училища, кадетски корпуси и военни гимназии.
Най-голямото желание на тия скъпи за българското сърце гости е да нощуват в Скобелев парк. Всяка година през месеците юни и юли се поставят в
парка при батареята-паметник „Фелдмаршал Тотлебен“ няколко палатки, снабдени с всичко необходимо за спане…“ [8].
Заслугата за провокирането на големия интерес е на Стоян Заимов, който усилено работи за
популяризирането на музеите още от идейното начало на това начинание. С Решението за създаването им Комитетът обнародва Възвание към целия
български народ, което разяснява идеята и целите
на Комитета. Възванието е и апел за съпричастност на обществото, призив за опазване спомена
за историческото минало, запазване на старините
и тяхното популяризиране. „Народ, който не помни и не цени своите неустрашими борци – се казва
във Възванието – бива забравен от Бога и от света…“ [9, ф. Д-1, опис 1, №72, а. е. 22]. Дейността
на Комитета получава широка гласност и подкрепа, което носи положителни дивиденти в бъдеще.
Едновременно с подготовката и изграждането
на музеите се подготвят специализирани издания,
водачи и каталози с рекламна и познавателна цел
за бъдещите туристи и гости. Задачата е възложена на военни специалисти и историци. По поръчка
на Комитета „Цар Освободител Александър ІІ“ Г.
Капчев съставя първите професионални пътеводители за музеите в България, издадени в шест
книги през 1907 г., в навечерието на откриването
на музеите. По съдържание, илюстративен материал, обем и качество тези издания нямат аналог в
историята на българското музейно делo [5, c. 372;
6, c. 404; 7, c. 420; 4, c. 142 с приложения I-XII ].
С официалното откриване на музеите на 3
септември 1907 г. се свързва първият етап от
развитието им, но по отношение организацията и подготовката за посрещане на туристите
необходимото вече е свършено и резултатите
не закъсняват4. Само през първите шест години
(1906–1912) Военноисторическите музеи са посетени от 300 000 души българи, от които 50 000
са в организирани групи от учаща младеж, културни дружества, различни корпорации и др. При
управлението на С. Заимов се извършва първата
научна регистрация на паметниците от Руско-турската война 1877–1878 г. и привеждането им в известност – важна предпоставка за организиране
4

на екскурзии с историческа и познавателна цел,
маршрутни обиколки по музеите и паметниците,
местата на сраженията, запознаване с историческия ландшафт и ландшафта на местността, което
Ст. Заимов професионално прилага при посрещането на туристите [3; 8; 9, ф. Д-1, опис 1, № 4031,
а.е. 697].
С отговорност и професионално отношение
той организира дейностите по поддържането и
опазването на музеите и мемориалните паркове,
които впечатляват туристите с уредбата на експозициите, оригиналните предмети, носещи спомена за Освобождението. Разположени на местата,
свързани с конкретни исторически събития от
националната история, новосъздадените паркове
при музеите впечатляват туристите с професионалното оформление на парковото пространство,
в което непретенциозно, но с необходимия респект, се вписват оръдейни батареи, именувани
на изявени командири от Руско-турската война
1877–1878 г. и Плевенската епопея 1877 г., паметници и братски могили на загиналите на бойното
поле, възстановени землени и укрепителни съоръжения, трофейни оръдия и картечници, пирамиди
от артилерийски снаряди и др. Ст. Заимов е не
само администратор, но и мениджър, PR, музеен
педагог, туристически агент, организатор на исторически маршрути по музеите и паметните места,
екскурзовод и водач на групите. Традиция при С.
Заимов е лично да посреща туристите и гостите,
което допълва общото възприятие от екскурзията.
Впечатлени от видяното и от професионалното отношение на домакина, много български и чужди
туристи отново се връщат по тези места и като дарители на музеите [3; 8].
Подходът на Ст. Заимов в общуването с посетителите е методически издържан и добре възприет от слушателя. Разказът на открито, в неформална обстановка – на мястото на събитието,
на бившето бойно поле, при паметниците или в
музейната експозиция, дава възможност в хода на
обиколката посетителят да се запознае с историята на събитието, личностите и героите, свързани
с него, да сподели мнение и да допълни знанията
си, беседвайки с водача на екскурзията. Това допринася за засилване на впечатлението и възприятието на историческия разказ, а споменът за него
остава дълго в паметта [8].
За да постигне всичко това през онези години, да популяризира Военноисторическите музеи
и местата на паметта така, че да привлече туристическия поток към тях и да ги утвърди като ин-

Всички дати в публикацията са дадени в стар стил.
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тересна и желана дестинация за посещение и туристически екскурзии, Ст. Заимов работи с ясна
цел, упорито и всеотдайно. Неговата визия за развитие на издателската дейност като приоритет в
популяризирането на музеите и увеличаване на
посещението е доказателство за прилагания научен подход в работата му. Проектът предвижда
през 1908 г. издаване на подробен и илюстрован
исторически каталог за всяка къща музей, в който
посетителите да се запознаят с всички предмети,
наредени в стаите на къщите музеи в Плевен, Пордим, Бяла и Горна Студена, но за съжаление не е
осъществен приживе [4, c. 49].
Относно екскурзиите по историческите места
Ст. Заимов счита, че трябва да се подобри организацията. Наблюдавайки поведенческия характер
на групите екскурзианти и туристи (учащи или
организирани от културни дружества и др. организации), той констатира, че групите идват без
съответната нагласа и настроение за „свето посещение на исторически места, …без да носят в
главата си поне главна ясна мисъл за онова, което
има да видят със собствените си очи…“ и вижда
решението в това – всички туристически групи да
„да бъдат съпровождани от опитни лектори-туристи, добри познавачи на съвременната туристическа педагогия“. Убеден е, че без добре подготвени специалисти тези „екскурзии“ ще си останат
обикновени разходки. Водачите-лектори имат на
разположение издадената вече литература за „светите места“ на признателна България и биха могли да допринесат за по- добрата организация, като
усъвършенстват знанията си. [3].
Стоян Заимов поставя началото на съвременната музейна педагогика и психология. Още в началото на ХХ в. говори за „туристическата педагогия“ като метод за осмисляне посещението на
историческите места и музеи. Интересува се от
въпроса за рационалната организация на екскурзиите. За идеите си, споделени в Рим през 1904 г.
с англичаните Емил Джонстън и Лейди Паулсен
– организатори на пътувания и водачи на туристически групи, Ст. Заимов пише в „римския“ си
дневник. Поканен да се присъедини към тяхната
група, той се запознава с европейския опит на научна организация на туристически групи и работи
усилено тази практика да се въведе в България [3,
c. 178–186]. Няколко години по-късно, през септември 1910 г., но този път в Плевен, Ст. Заимов
има възможността да посрещне Емил Джонстън и
Лейди Паулсен заедно с група английски туристи,
която има възможността да присъства на първата
историческа възстановка на бойните действия на
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отряда на ген. М. Д. Скобелев на 3.09.1910 г., реализирана на самото бойно поле от професионални
военни от два плевенски полка по време на занятие. Впечатленията им са публикувани в книгата
на Ст. Заимов „Светите места на признателна България“, трета част. Привеждам този пример, който, разбира, се не е единствен, но е показателен за
постигнатото по отношение на туризма в първото
десетилетие на ХХ в. [3; 8].
Накратко: Ст. Заимов посреща групата на ж.п.
гарата, изпраща ги до там или до пристанище Сомовит, когато приключи обиколката. Осигурява
транспорт (най-модерния по онова време – файтон), до Скобелевия парк, където Ст. Заимов живее
и работи. Там посреща и гостите, които отсядат за
по-дълго в Плевен. На път за парка ги води на кафе
или обяд в хотел-ресторант „Балкан“ в центъра на
града, където винаги има запазена маса за неговите гости. По време на престоя им осигурява закуска, обяд, вечеря или пикник по време на излет
в местността. Организира екскурзии, исторически
обиколки по предварително начертан маршрут
за всичките дни на пребиваването, води подробен разказ за събитията, посещенията на къщата
музей „Цар Освободител“ с лятната цветарница
„Юлия Вревска“ в парка при музея, мавзолея „Св.
Георги Победоносец“, Скобелевия парк с костницата и батареите, къщите музеи в Пордим, Горна
Студена и Бяла, историческите места и паметниците на бившето бойно поле при Плевен. Когато
обстановката позволява, Ст. Заимов умело съчетава историческия разказ с приказни, митологични
елементи, за да направи спомена по-ярък и запомнящ се, което се възприема особено емоционално,
без да се измества истинността. Особено впечатляващи са вечерите, когато от могилата-костница
се виждат целият Скобелев парк и местността,
осветени от луната, а разказът на техния домакин ги потапя в атмосферата на близкото минало и създава усещането, че събитията и героите
оживяват. Всички гости си тръгват, отнасяйки със
себе си скъп спомен, дар от домакина – роза „Ю.
Вревска“, бял карамфил „Ген. Скобелев“, червен
карамфил „Майор Горталов“, чепка грозде от Заимовото лозе или плодове според сезона, за да им
напомнят за прекрасните дни на тази екскурзия и
ги мотивира да се върнат някой ден [3, 8].
В кореспонденцията си с желаещите да посетят Плевен Ст. Заимов не пропуска да даде съвет
кога е най-подходящото време за посещение, за
да се избегнат „плевенските африкански горещини“ [3, 8].
„По широката си и дълбока творческа зами-
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съл, по очарователността си и грандиозността си
храмовете на българската признателност – пише
Заимов – ще привлекат и много от туристическия
свят на Западна Европа. Край тия очарователни паркове-паметници, величествени мавзолеи и
дивни паметници къщи-музеи българската земя
ще стане предмет на туристика за немци, за англичане, за френци, за американци и пр. и пр.“.
Съвременно звучат и думите му: „Добре развита
туристика около „Паметниците на свободата“ ще
донася на българската земя материални блага от
стотици милиони годишно“. Ст. Заимов е убеден,
че паметниците на свободата ще допринесат за
превръщането на България в туристическа страна
и дори като „Швейцария на Балканите“, което ще
помогне и за нейния стопански и културен възход,
но липсата на средства и незаинтересоваността от
страна на държавата не позволяват да се реализират тези идеи. Някои от тях са осъществени през
50–60-те години на ХХ в. (Плевен, Шипка, С. Загора, Шейново, Г. Дъбник, Телиш и др.) [8].
За разлика от нас, българите, може би чужденците са тези, които дават много по-висока
оценка на неговото дело. Словенският поет, писател и публицист Хурбан Ваянски пише за него:
„Не малко помага, за да расте Плевен, и неговото
неотдавнашно минало и геройските подвизи, които направиха града един голям музей…“ [3].
Ст. Заимов разработва проект за развитие на
Военноисторическите музеи, който днес бихме
нарекли проект за „развитие на туризма и усъвършенстване на инфраструктурата“. Проектът
предвижда: разширяване на Скобелев парк-музей, който да обхване цялото бивше бойно поле с
„Кованлъшкия хълм“, където сега са разположени
Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ и възстановения през 1977 г. Скобелев редут №2; изграждане на няколко езера и плавателен канал за лодки;
павилиони, ресторанти и хотел; издигане на „величествена“ конна статуя на ген. М. Д. Скобелев
(идеята е реализирана 2007 г.), реставриране на
Скобелевия редут; изграждане на парк и паметници на бившето бойно поле при Г. Дъбник (изграден 1954 г.) и Телиш; парк-паметник на името
на ген. Драгомиров при Свищов; корабът „Радецки“ да се откупи със съдействието на българското
правителство и да се превърне в паметник; да се
изградят паркове-паметници при Стара Загора, на
връх „Св. Никола“ и „Орлово гнездо“, при Шейново и Ловеч [9, ф. Д-1, опис 1, № 3967, а. е. 626;

ф. Д-3, № 800, а.е. 543; 3, с. 200-205, 213-215 и
294-295; 8, с. 85, 124-125].
Идеите си за развитието на музеите като институция със свой собствен облик и място в обществения живот, със заслужен принос в развитието на познавателния и културен туризъм, която
ще превърне България в туристическа страна, а
защо не и в „Швейцария на Балканите“, Стоян Заимов реализира на практика.
Ако се проследи дейността на Ст. Заимов във
всички аспекти на това направление и внимателно
се подредят отделните елементи, ясно се откроява една цялостна концепция с реални измерения,
един процес в развитие, който има своето съвременно продължение и който ще продължи да се
развива и усъвършенства. Ако се направи паралел на дейността на Ст. Заимов по отношение на
туризма в контекста на развитието на музеите и
музейното дело и процеса на развитие на туризма
в България със съвременната концепция, според
която за начало на туризма се приема краят на ХІХ
– началото на ХХ в., а на организирания туризъм
– 50-те години на ХХ в., се вижда, че и в теоретично, и в практическо отношение дейността на Ст.
Заимов е идентична със съвременното разбиране
за „туризъм“ и „културен туризъм“ и Стоян Заимов има заслужено място и роля в развитието на
културния туризъм в България5.
Доказват го съвременната теория и практика
на туризма и определението за „туризъм“ и „културен туризъм“, дадени от Световната туристическа организация на конференцията в Отава през
1993 г. и Европейската асоциация на туризма [10,
11, 12].
Делото на С. Заимов е национално и високо
патриотично. През целия си живот той с любов и
вдъхновение работи за културния разцвет на българското общество, за издигане на националния
дух и съхранение на историческата памет.
Над 100 години Военноисторическите музеи и
местата на паметта са извор на родолюбие и патриотизъм, стимул за формиране и опазване на
националното самосъзнание и идентичност в
съвременния свят на динамика, информационни
технологии и глобализация на обществото, непреходна връзка между минало и настояще и залог
за бъдещето на България. От откриването си до
днес Военноисторическите музеи са посетени от
25 млн. туристи и гости на Плевен, а Панорама
„Плевенска епопея 1877 г.“ – от 9 млн.

Сходни елементи по отношение на организацията и т.нар „инклузив тур“; критериите за развитие на туризма;
класификацията на видовете туризъм; определението за културен туризъм в урбанизационна среда; пространственовремева класификация и типологизация на културния туризъм, обекти, цел и т.н.
5
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Днес, от позицията на постигнатото, връщайки се назад във времето, стигаме до НАЧАЛОТО,
което постави Стоян Заимов – първите музеи на
нова България, музейното дело и началото на историческия, познавателен и културен туризъм.
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STOYAN ZAIMOV AND HIS PLACE IN DEVELOPMENT OF CULTURAL
TOURISM IN BULGARIA
Emilia Zornishka

Abstract
Stoyan Zaimov’s activity for the idea of new Bulgaria is a symbol of patriotism and spread of the free national
spirit. As a chair man of Committee „King Liberator Alexander II“ Zaimov takes an uneasy task to protect for generations the memory of glorious past, to save the memory of the fighters for independence and died for liberation
of Bulgaria. He has a contribution for establishing of first in Bulgaria memorial museums and monuments – house
museums, parks, and monuments in Pleven, Pordim, Biala and Gorna Studena, dedicated to Russian-Turkish war
1877–1878, chapel-museum „St. George Victorious“ in Pleven, the memorial „King Liberator Alexander II“ in Sofia, as well as the idea of a museum of Bulgarian
Renaissance and Home for disabled for fighters and volunteers. Participant in Bulgarian national Renaissance,
revolutionary and public figure, educator and memory writer, he has an honor place among the builders of new
Bulgaria. Historical knowledge neglects and underestimates his part as a memory writer and a history explorer, and
his contribution for development and promotion of museum work and cultural tourism in after liberation Bulgaria
stayed in the shadow of the past.
In the process of creating War historical houses museums St. Zaimov is led by the achievements of museum
work in Europe and the whole world. The main idea in Zaimov’s conception for the development of museums and
their turning into the lovely tourist destination is in Bulgaria to be put into practice the European practice in organizing and leading groups, which will result in increasing attendance of museums. His ideas St. Zaimov carries out
practically as a Chief of Head quarters in Pleven from 1908 to 1932. During all his life he works with inspiration on
cultural flowering of the Bulgarian society, for improving of the national spirit for protecting the historical memory.
Created by him with real professionalism museums, memorial parks and monuments – places of the memory, are the
source of country love and patriotism, push for shaping and protecting the national self-awareness and identity in
the modern world of dynamic, informational technology and globalization of society, eternal relation between past
and present, guarantee for the future of Bulgaria.
Today, from the position of achieved, going past in the time, we reach the BEGINNING, which Stoyan Zaimov
puts – the first memorial museums in new Bulgaria, museum deed and the beginning of the historical and cultural
tourism.
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ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

ПРОФ. Д.Ф.Н. ПЕНКА ПЕХЛИВАНОВА – НОСИТЕЛ НА
ПРЕСТИЖНАТА ЕЗИКОВЕДСКА НАГРАДА
„АКАД. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ“
На 16 февруари 2017 г. председателят на БАН акад. Ю. Ревалски пред голямо множество оповести решението на избраното авторитетно специализирано жури и връчи наградата на Фонда „Акад.
Владимир Георгиев“ към Фондация „13 века България“ на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова (Бурова), преподавателка във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, за книгата ѝ „От
мотивираност към произволност и обратно (мотивираност на езиковия знак или как думите говорят за нещата)“, В. Търново, 2014, 335 с. Събитието беше почетено от колеги на авторката, студенти
филолози и учени от БАН.
За читателите на нашето списание ще дадем някои допълнителни сведения за същността на тази
награда. Най-напред ще кажем няколко думи за видния наш езиковед от близкото минало акад. Владимир Георгиев (1908–1986), на чието име е наградата. Без каквото и да било преувеличение можем
да кажем, че това беше учен от европейски формат, представително име на нашата филологическа
наука. Той остави трудове с непреходна научна стойност по проблеми на индоевропейското езикознание (за родствените отношения между индоевропейските езици, за древните езици в Мала Азия,
за езика и произхода на етрусите, за балто-славянското езиково родство и др.). Той беше отлично
подготвен да се занимава с въпроси от древността, трудни и заплетени за разгадаване. И до днес той
е недостижим в това отношение. В своите трудове по балканистика той разграничи тракийския от
фригийския и дакийския език, определи мястото на тракийския и илирийския език в системата на
индоевропейските езици. Акад. Вл. Георгиев беше всепризнат в света специалист в областта на класическата филология. Още на младини бе имал възможност да работи и да специализира във водещите научни центрове на Виена (доктор е на Виенския университет), Берлин, Флоренция, Париж, като
едновременно с това бе усвоил няколко европейски езика. Той е автор на уникални изследвания като
Предгръцко езикознание (в два тома), Тракийският език (1957), Езикознание (1958 и 1959 в съавторство с акад. Ив. Дуриданов), Българска етимология и ономастика (1960), Увод в историята на индоевропейските езици (на италиански език) и др. Автор е и на стотици статии и студии, една значителна
част посветена на развоя на българския език. Той е един от основните радетели за демократизирането
на правописа ни през 1945 г.
В завещанието си големият учен изрично посочва, че предоставя 40 000 лв. (значителна сума
за онова време!) на Фондация „13 века България“ с указание специализирана комисия ежегодно да
награждава значими приносни езиковедски трудове на български и чуждестранни учени. Наградите
се присъждат както за публикувани през последните три години индивидуални постижения, така и за
колективни приноси. Отличието е парично и е придружено с плакет и грамота.
Ще кажем няколко думи и за историята на награждаванията през последните десетилетия. Те са
ежегодни през 80-те и началото на 90-те години на ХХ в., но през годините на прехода настъпва прекъсване за около 20 години. Едва през 2013 г. по инициатива на Института за български език на БАН
те се възобновяват. Назначено е авторитетно научно жури, което разглежда постъпилите трудове и
излъчва съответните победители. Досега лауреати на наградата са били акад. М. Виденов и проф. Б.
Байчев, чл.-кор. Д. Мирчева, чл.-кор. Ем. Пернишка, проф. Вл. Мурдаров и др. изтъкнати езиковеди,
автори на трудове, придвижили науката за езика напред.
Както вече казахме, тази година наградата бе връчена на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова (Бурова) и ние тук ще запознаем читателите накратко с основните приноси на научния ѝ труд. Издаден е
от Университетското издателство на Великотърновския университет през 2014 г. Посветен е на един
много труден за анализ научен проблем на общата лингвистика – мотивираността, т.е. търсенето на
връзката между звученето на думата и нейното значение. Търси се причината един обект да се назове
точно с дадената дума.
Авторката отхвърля схващането, че вътрешният мотив за назоваването има временна и нетрайна същност. Един от основните приноси е доказателството, че този мотив съществува постоянно в
съзнанието на носителя на съответния език: дава яснота за именуваните обекти и играе важна роля
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в развитието на значението. По един нестандартен начин се разглежда проблемът за назоваването
чрез групи от лексикални единици, като се дават множество примери от детските думи, звукоподражателните думи и собствените имена, които се анализират по признака мотивираност~немотивираност. Авторката с основание акцентува върху детската реч, защото децата задават интересни въпроси, тръгвайки по пътя на вътрешната мотивираност: дали чайките пият чай, та така са наречени,
дали татковина означава вино на татко. Привеждат се множество такива примери и са направени
убедителни изводи за развитието на детската реч, като са дадени препоръки за обучението на подрастващите, т.е. как да улесним овладяването на родния език и по какъв начин да подхождаме при
обучението по чужд език.
Проф. Пехливанова стига до обобщението, че звукоподражателните глаголи обикновено имат
малко на брой значения, но това се компенсира с големия брой глаголи от този тип, които имат множество варианти. Освен това те имат множество преносни значения. Направено е обобщение, че при
тези глаголи съществува обратна пропорционалност между признаците мотивираност и полисемантичност.
Сериозно внимание е обърнато на собствените имена, които са пожелателни и не са пряко свързани с характеристиките на именувания обект. Търсена е връзка с представи и познания, идващи от
самото име или от характеристики на именуваната личност. Проведен е свободен асоциативен експеримент и се достига до когнитивните структури, които стоят зад собствените имена.
За авторката изходно начало е убеждението, че езиковото съзнание не търпи разминаване между
значението на вътрешния мотив и наличието на мотивиращия признак у назования обект. Появи ли
се такова разминаване, за мотивираната дума има два пътя – или да отпадне от системата, или да
продължи да съществува като немотивирана. За първосъздателите на един език всички думи са били
мотивирани, но за съвременните носители голяма част от лексиката е немотивирана: приемаме, че на
горния крайник се казва ръка и не се замисляме какво е мотивирало названието.
Читателят ще се убеди от направения анализ, че всеки народ определя като мотивиращ различен
признак на един и същ предмет (българинът вижда в думата прозорец отвор в стената, през който минава взорът, т.е. през който се гледа; руснакът го свързва с признака око и става окно, а англичанинът
– с отвор за вятъра и става window).
Отделено е заслужено внимание на немотивираните думи, които се характеризират с относително ново начало, когато техните корени станат мотивация за получаване на други думи. Така се стига
до идеята за етимология.
Авторката ни внушава, че в езика няма нищо случайно, че механизмите на мотивацията създават
системи от думи, свързани чрез фонетични, словообразувателни или семантични мотивационни отношения. Всеобщата връзка между предметите и явленията в природата е овеществена и в езика.
Книгата на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова (Бурова) е изключителен принос в теоретичната
лингвистика. Към качествата ѝ трябва да добавим и това, че е написана четивно и увлекателно.
Ще добавим, че проф. Пехливанова е утвърдена авторка и за това говорят монографиите ѝ: Глаголната метонимия. Семантика и прагматика (В. Търново, 2001); Когнитивно развитие в чуждия
език. Психолингвистични и методически аспекти на обучението по чужд език на деца (В. Търново,
2003); Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата (В. Търново,
2014). Съавторка е на речници и в научната периодика е публикувала десетки приносни статии.
Редакцията на сп. Наука честити на проф. Пехливанова заслуженото високо отличие!
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ГОДИШНИНИ

Д-Р ЛАЗАРИН ЛАЗАРОВ НА 80 ГОДИНИ

Проф. д.х.н. Иван Шопов,
Институт по полимери на БАН

Д-р Лазарин Лазаров е роден в Ловеч, но средното си образование завършва в Разград, а висшето – в
Химикотехнологичния и металургичен институт, София, през 1962 г. Една година работи като химик в Института по енергетика. След това спечелва конкурс и е назначен за младши научен сътрудник в лабораторията „Химия на твърдите горива“ в наскоро създадения Институт по обща и неорганична химия на БАН. Кандидатска дисертация защитава през 1971 г. върху термопластичните свойства на въглищата. В продължение
на година и половина (1974–76) е Хумболдтов стипендиант във високопрестижния Макс-Планк Институт за
въглищни изследвания в Мюлхайм, Германия, под ръководството лично на неговия директор, видния германски учен проф. Гюнтер Вилке. През 1987–1988 г. работи като старши изследовател в Бергбау Форшунг,
Есен, Германия.
Научните изследвания на Л. Лазаров са посветени главно на структурните особености на графитизируемите въглища. През 1988 г. той защити убедително дисертация за доктор на химическите науки в тази
област пред Специализирания съвет по органична химия на ВАК. Имах честта и удоволствието да бъда един
от неговите рецензенти и да се убедя лично във високото научно ниво на изследванията му, публикувани в
престижни международни списания.
През 1990 г. Л. Лазаров е поканен от реномирания университет Лихай в Бетлехем, САЩ, където две
години работи по втечняване на въглищата като гостуващ професор. След войната срещу Ирак (1990–1991)
обаче научният интерес към получаването на течни горива на основата на въглищата рязко намалява в световен мащаб. Тогава Л. Лазаров се ориентира към решаване на екологични проблеми и работи в продължение
на три години като старши изследовател в Университета на Охайо. След това се установява в Университета
на столицата на щата Небраска гр. Линкълн, където остава до 2011 г. Научната му кариера приключва твърде
рано с около 30 публикации в авторитетни списания, някои от които много високо цитирани, един американски патент и една монография „Структура и реакции углей“, издадена през 1990 г. от Издателството на БАН
на руски език.
От САЩ д-р Лазаров следи с внимание политическото положение и състоянието на науката в България.
Публикува редица статии в български ежедневници, издава „Практически наръчник на българския износител за САЩ и Канада“ (изд. Сиела, 1996). В България публикува и два малки сборника с есета – „Мисли от
чужбина” (2000) и „Спомени за комунизъм“ (2005). Пише политически статии и на английски – в официоза
на щата Небраска „Lincoln Journal Star“.
Главната, неоспорима, заслуга на д-р Л. Лазаров към българската наука и общество е основаването на
Интернет форума bulgarianscienceproblems. През 2005 г., намирайки се още в САЩ, той създава този форум
и го поддържа непрекъснато вече дванадесета година. В продължение на изтеклите години форумът стана
твърде популярен в българските научни среди. Той има над 5000 читатели – участници и вече над 10 000
постинга. През тези дълги години се състояха многобройни дискусии и бяха изказани мнения по редица
животрептящи проблеми на нашата наука като напр. въвеждането на наукометричните оценки на учени и
институти; публикуването на научни трудове в маргинални местни и нереферирани издания; обсъждани
бяха пространно проблемите и нередностите във Фонда за научни изследвания; Законът за научните степени
и звания, приет по времето на министъра Сергей Игнатов; някои проблеми на БАН; погрешните представи
за академична автономия на някои от многобройните ни университети и много, много други проблеми на
нашата наука. В резултат на тези дискусии в редица случаи бяха намерени нови, полезни решения.
След завръщането си през 2011 г. в България д-р Лазаров стана инициатор за създаването на Клуб за
академични реформи в България (КАРБ), регистриран като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Този клуб предостави нови възможности за влияние върху научната политика на страната чрез Министерството на образованието и науката, Фонда за научни изследвания, ръководството на БАН и Комисията
за наука и образование на Народното събрание. Вече са внасяни в тези инстанции от името на Клуба редица
становища по важни и актуални проблеми на нашата наука.
Освен чрез форума bulgarianscienceproblems д-р Лазаров представя свои реформаторски предложения
в областта на науката и висшето образование и с редица статии, публикувани във вестниците „Сега“, „Дневник“ и в сайта „Медиапул“.
Във форума bulgarianscienceproblems нерядко се публикуват по един и същи въпрос от различни уважавани учени напълно противоположни мнения. Стилът и изразните средства на авторите обаче почти винаги
са издържани в академичен тон, въведен и поддържан от модератора д-р Лазаров. Аз лично често не съм
съгласен с написаното във форума и по-специално от д-р Лазаров по отношение на БАН, но форумът, без да
го е обявил, спазва прочутите думи на Волтер: „Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив
ще защитавам правото ти да го казваш“.
Да пожелаем на д-р Лазарин Лазаров по повод неговата 80-годишнина добро здраве и още дълги години
да поддържа форума, създаден от него, за благото на българската наука!
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IN MEMORIAM

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН СЕКУЛОВ
(1931–2017)
На 22.02.2017 г. ни напусна изтъкнатият учен и специалист, уважаван преподавател, обичан колега,
приятел и прекрасен човек проф. д-р инж. Иван Секулов.
Роден е на 18.03.1931 г. в гр. Бургас. През периода 1952–57 г. се дипломира като инженер водостроител, специалност ВиК в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) (бивш
Инженерно-строителен институт – ИСИ). Специализацията му в Технологичния университет в Делфт
(Холандия) (1961–1962) със стипендия на Световната здравна организация – курс „Sanitary engineering“
е завършена успешно с диплома, специалност „Наука и технологии на водите“.
През 1971 г. защитава докторска дисертация в Technische Hochschule Stuttgart, Institut für
Siedlungswasserbau (стипендия на фондация „Alexander von Humboldt“), с ръководител Prof. Pöpel на
тема: „Отстраняване на фосфора с помощта на постоянно облъчвани сини водорасли“, защитена със
„Summa cum laude“ (най-високо отличие). Като главен асистент в Катедра по биологично пречистване
на отпадъчни води (1971–1980) е координатор на специалния Държавен фонд (SFB-82) на Немското
федерално дружество за наука (DFG) на 14 интердисциплинарни проекта в областта „Допречистване на
отпадъчни води (отстраняване на азот, фосфати и микрозамърсители)“.
Научно-приложната му дейност е в областта на строителното инженерство и технологиите и връзката им с физиката, химията и биологията. Научните му трудове са над 270. Автор е и на две книги:
„Допречистване на отпадъчни води“ (1977) и „Отстраняване на азот“ (1988).
През 1981 г. e избран за професор-ординариус на катедра „Наука и технологии за пречистване на
отпадъчни води“ в TUHH (Технически университет Хамбург-Харбург) и с Назначително писмо на Президента на Сената на свободния Ханзейски град Хамбург е обявен за пожизнен държавен служител.
През 2000 г. проф. Иван Секулов се включва активно в решаването на проблеми по пречистването
на отпадъчни води у нас и основава българо-немското дружество „Делфин Проект Екотехника“ ООД.
Проф. Иван Секулов има забележителен принос за развитието на чуждоезиковото обучение на студентите от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – София, като организира немскоезичен инженерен курс, финансиран от DAAD, Германия, в който участва с цикъл от лекции.
Освен това, като гост-преподавател се включва и в подготовката на инженерни кадри в УАСГ, където е
създател и спонсор на Лаборатория по технологии по пречистване на водите.
Проф. Секулов беше канен като гост-професор в различни страни по света и като пленарен докладчик на многобройни международни форуми. Признание за неговите заслуги са редица международни
награди. През 2001 г. той е удостоен със Златен медал „Вили Хагер“ за международно призната работа и значителен принос в областта на допречистване на отпадъчните води и успешното прилагане на
практика на новите научни постижения – фондация „Вили Хагер“ (DECHEMA, ATV – дружество за
индустриална химия), Франкфурт на Майн, Германия, както и е избран за Почетен член на Българска
асоциация по водите (БАВ) – България, за изключителен принос и съдействие в дейността и развитието
на Асоциацията. Признателност му е изказана и от Германската служба за академичен обмен (DAAD)
за организирането на немскоезичен курс при ХТМУ – София и на практикум-лаборатория при УАСГ –
София.
Приносите на проф. Секулов към образованието и научните изследвания са оценени високо от академичната общност у нас с удостояването му с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и на Химикотехнологичния и металургичен
университет (ХТМУ).
Проф. Иван Секулов беше дългогодишен член на секция „Технически науки“ към СУБ. През 1994 г.
на VI-я конгрес на Съюза той беше удостоен със званието „Почетен член на Съюза на учените в България“. Беше член на редакционния съвет на сп. „Наука“ (от 2008 г.).
Всеки един от нас умира толкова пъти, колкото пъти губи своите близки!
С най-дълбока скръб днес прекланяме глава пред светлата му памет!
Инж. Красимира Кузманова,
управител на „Делфин Проект Екотехника“ ООД
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Михаил Виденов

.

Из моя езиковедски
бележник.
Изд. „Захарий Стоянов“,
С., 2017, 279 с.

В „бележника“ на изтъкнатия езиковед акад.
Михаил Виденов се разглеждат актуални въпроси
на днешната българска езикова ситуация в светлината на социолингвистиката. Авторът не крие тревогата си за бъдещето на родния ни език, който под
ударите на глобализацията отстъпва в някои сфери
на английския език. Опасенията на автора са, че българският език може да се превърне в средство само
за елементарно битово обслужване, както е сега при
българите, емигрирали по света. Както в предишната
си книга „Езиковедски щрихи и етюди“ (2013), така
и сега, акад. Михаил Виденов предлага теми, които
не са само за специалисти, а занимават и по-широк
кръг от хора и са полезни за всички, които милеят
за родното слово. Авторът разкрива спецификата на
българската езикова ситуация днес, като отбелязва
понижението в разговорната стилистика чрез употребата на ориентализми и жаргонизми, както и частичната отмяна на табуто пред вулгаризмите, дори
псувни, сиреч опростачването и псевдодемократизацията на езика. Акад. Михаил Виденов се спира и
на такива явления като профанацията на медийния
език, криворазбраната свобода на словото, нашествието на интернационализмите (т.нар. „чуждици“).
Специално внимание обръща на езика на етническите малцинства – главно на циганите, които с активната и галопираща популация хвърлят в тревога и
демографите. Не подминава и такива дискусионни
въпроси, каквито са: необходим ли е закон за езика
(„Закон за езика или закон за употреба на езика?“),
как се извършва обучението по български език в
днешните условия. Отново напомня за дискусията
около пълния и краткия член. Читателят ще научи
какви „поражения“ прави инерцията в правописа и
правоговора, какъв е контактът между диалектите
и между диалектите и книжовния език днес, каква е спецификата на „софиянщините“ в говора ни.
Вместо заключение езиковедът предлага своите размишления на тема „Езиковата глобализация, България и славянския свят“.

В книгата акад. Виденов набелязва и актуалните езиковедски задачи, които нетърпеливо чукат на
вратата на днешното поколение учени. Той е дългогодишен професор в Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, доктор на филологическите
науки, доктор по философия на Карловия университет в Прага, доктор хонорис кауза на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Автор е на множество езиковедски приноси (повече от 400), между които и на 27 книги и монографии. Създател е на българската школа в областта на
социолингвистиката.
Книгата „Из моя езиковедски бележник“ беше
представена на 27 февруари 2017 г. в Големия салон
на Централното управление на БАН. Премиерата
беше организирана от БАН, Столична община и издателство „Захарий Стоянов“.
Иван Гранитски,
директор на изд. „Захарий Стоянов“

Петко Стефанов Цанчев
Нови виждания в организацията на микросвета.
Моделът на единното взаимодействие в
природата.
Технически университет – Варна, 2012, 62 с.
„Електроните и атомите не са даденост, те се
образуват при раждането на нова звезда, а звездата
изгрява на небосклона благодарение на електроните
и атомите“. С тези думи авторът анонсира в монографията, качена в Интернет (http://tsanchev.p.bg/)
на български и английски език, вижданията си в организацията на микросвета. Предлаганият „Модел
на единното взаимодействие в природата“ е ясна и
логична физическа картина, разкриваща истината за
електроните и атомите.
Съвременните теории за микросвета са изградени на базата на опита, а опитните факти се опаковат
в абстрактни, феноменологични форми, математически добре интерпретирани, така че теорията и опита
да имат „реалистично звучене“ в нюансите на човешките усещания. Но доколко интерпретацията на
опитните факти съответства на действителността?
Всички характеристики и константи, изведени от
опита, се въвеждат в теорията отвън. Взети от експеримента, те не могат да бъдат обяснени от теорията.
С планетарния модел на атома, неопределеността на
квантовата механика, теорията на атомното ядро, с
виртуалността на елементарните частици и т.н., а
естествознанието все още търси истината за микросвета. В този смисъл предлаганите „Нови виждания
за организацията на микросвета“ дават „нов път“
към тази истина. По този път теорията изпреварва
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фактите – тя генерира и обосновава факти. Електроните и атомите „говорят“ с „нов език“, разбираем
за мaкросвета. С него се описват количествени параметри – линейни, равнинни, обемни и качествени
характеристики – скорост, ускорение, сила, енергетичен потенциал, плътност и т.н., синонимни на
микро- и макровзаимодействието. Моделът на единното взаимодействие в природата, представен от автора, разкрива и обосновава генезиса на процесите,
явленията, структурните форми и техните свойства
в макросвета. Електроните и атомите не са даденост,
те се образуват при раждането на нова звезда. С ясна
и логична физическа картина са описани процесите
на образуване и структуриране на атомите на химичните елементи.
Монографията представя вижданията на автора
за същността на заобикалящия ни свят, които са отворени за дискусия сред научната общност.
Доц. д-р Радко Йорданов Радев,
Технически университет – Варна

Милка Василева.
Само един живот не е
достатъчен.
Авангард Прима, С.,
2016, 260 с.

Зад привидно поетичното заглавие проф. М.
Василева е представила обемна биобиблиография и
актуализарана част от научната си продукция. Като
започва с изследователска дейност в детската и педагогическата психология, авторката оставя забележими следи в дидактиката на висшето образование
и гражданското възпитание.
В широкия спектър на изследователската проблематика важно място е отделено на проблемно-ситуационните форми и методи (инцидент, казус,
делови игри и др.). Според авторката обсъждането
на проблемни ситуации от реалната практика в хода
на учебните занятия има особена роля за качеството и ефективността на учебно-възпитателния процес, за изграждането на динамична връзка между
системното познание и социалните практики извън
него. В условията на субект – субектни отношения,
в диалог (беседа или дискусия), учащите се изразя-
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ват самостоятелно различни гледни точки, обсъждат
ги в учебната група, формират „поле на възможните
добри решения“ и избират оптималното. Интеракциите, взаимодействията в групата, на групата с
преподавателя развиват ценни комуникативни умения и морални качества. Ръководната роля на преподавателя е „споделена“, „индиректна“, но си остава
отговорна във всяко отношение.
Приема се че именно оптималното съотношение между лекционните и нелекционните (в т.ч. проблемно-ситуационните) занятия е един от основните
фактори, които повишават познавателната активност на учащите се. Неприемливо е фаворизирането на отделни методи („активни“, „интерактивни“,
нови „оnline“); настоява се за обвързване на учебните форми и методи в система– дидактически инструментариум. На управленско ниво се предполага
балансиране на лекционните и нелекционни форми, като последните не бъдат подценявани (както е
традиционно!). Преподавателите, в зависимост от
педагогическата си компетентност и отчитайки особеностите на учебната среда (учебните групи и др.),
иноватират разнообразие, оптимално съотношение
и обмислена последователност на дидактическите методи в учебните форми (занятия). Създавайки
проблемност в познавателния процес, преподавателят се изправя пред особени предизвикателства,
нуждае се от по-специална самоподготовка и климат
на доверие.
В полето на психологическите познания са набелязани също така множество изследователски интереси към: психолого-педагогическа рехабилитация, консултиране в училище и в социалната работа
в детско-юношеска възраст. Макар и есеистично, авторката постига необходимата аналитичност в подхода към хуманистичната и трансперсонална психология, към аксептивност, социални стратификации,
гражданско общество и др.
В последния раздел е направен сполучлив опит
да се предложи нетрадиционна визия към процесите и събитията на личното битие, „с уважение
към хората и идеите, които се припомнят и с добронамерена ирония“. Както се признава, книгата – „малко разнородна като съдържание“, има
една скрита вътрешна логика: единството на личностното и професионалното, на житейското и изследователско-креативното.
Убеден съм, че това е една полезна книга, едно
оригинално съчетание на строгия научен изказ и
есеистичното внушение.
Проф. д-р Петър Петров,
СУ „Св. Климент Охридски“
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Първият конгресен център в
България, построен в комплекса „Св.
Св. Константин и Елена“ през 1966 г.
от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,
а именно
Международния дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
е мястото което търсите. Комплексът
може да приеме прояви с до 300
участници, или няколко по-малки
симултанни срещи.
Петте зали
разполагат с пълно
стандартно
оборудване:
➠ озвучителна
система;
➠ възможности за
запис и прожекции;
➠ уредба за
симултанен превод
и др.
Хотелът има
95 стаи,
а ресторантът –
400 места.
Инфраструктурата
на Конгресния
център „Ж.-Кюри“
позволява
гъвкавост и
пригодимост към
всяка проява.

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

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

