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ПЕРИОДИЧНАТА ТАБЛИЦА И СВРЪХТЕЖКИТЕ
ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 104 – 118
II. СВРЪХТЕЖКИТЕ ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 113 – 118
Проф. д.х.н. Иван Л. Дуков,
Химикотехнологичен и металургичен университет
Увод

След като през 2012 г. IUPAC одобри имената и символите на елементите 114(Fl) и 116(Lv), а
в края на 2016 г. – на елементите 113(Nh), 115(Mc),
117(Ts) и 118(Og), 7р-подслоят бе завършен, а
с него и целият седми период на Периодичната
таблица. Поради малките периоди на полуразпад
възможностите за експериментално определяне
на свойствата на тези елементи са много ограничени. Това прави безалтернативно използването
на съвременни теоретични методи, които позволяват да бъдат изчислени сравнително точно редица
характеристики на елементите. Релативистични
изчисления и провеждането на някои възможни
експерименти са дали достатъчно основание елементите 113 – 118 да бъдат поставени като последни елементи в групи 13 – 18 на Периодичната таблица. Следователно, Таблицата остава подходяща
схема за обяснение на свойствата и на свръхтежките елементи, независимо от това, че поради
значителните релативистични ефекти може да се
очаква, че някои от свойствата на тези елементи
ще се различават от свойствата на по-леките им
аналози в групите.
Eлемент 113: Нихоний (Nihonium, Nh).
Първи данни за получаването на елемент
113 са публикувани от руско- американски колектив. Експериментите са проведени в Обединения
институт за ядрени изследвания в Дубна (ОИЯИ)
през 2004 г. Авторите твърдят, че елементът е продукт от разпадането на изотопи на елемент 115
(Московий, Mc). Получени са 3 атома от изотопа
288
Mc и 1 атом от изотопа 287Mc. Изотопите имат
периоди на полуразпад, по-малък от 1 секунда.

Като междинен продукт от разпадането им се получават изотопите 283Nh и 284Nh. Протичат реакциите

Краен продукт на разпадането на изотопите
са Db и 268Db. Получаването на тeзи изотопи се
приема за доказателство за синтеза на елементите
115 (Московий, Mc) и 113 (Нихоний, Nh). Експерименти, проведени през 2005 г. в ОИЯИ, са потвърдили тези резултати.
През 2004 г. един атом на елемент 113 е синтезиран от японски учени от RIKEN Nisina Center
for Accelerator-Based Science, (RNC) [1] чрез реакцията
267

Синтезът е последван от последователните
α-разпадания (278Nh → 274Rg → 270Mt → 266Bh →
262
Db), приети за разпадане на елемент 113(Nh).
Авторите твърдят, че в резултат на тяхното изследване за първи път е доказан изотоп на Nh. През
2005 г. и 2012 г. японските учени са получили още
2 атома на Nh. Те са успели да докажат, че краен
продукт на разпадането на изотопа 278Nh е 254Md,
получен при шест последователни α-разпадания
[2]. Разпадната верига е
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Тези резултати отново недвусмислено са
доказали връзката на 278Nh с известните изотопи
266
Bh, 262Db и 258Lr.
Японските учени са оспорили приоритета
на руско-американския колектив, тъй като той не е
успял да установи разпада на 262Db до 258Lr и 258Md.
Те смятат, че техният експеримент от 2012 г. е неопровержимо доказателство, че начало на разпадната верига е изотопът 278113 (278Nh).
През 2011 г. Oбединена работна група (Joimt
Working Group, JWG) на Международния съюз
по чиста и приложна химия (International Union
of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) и Международния съюз по чиста и приложна физика
(International Union of Pure and Applied Physсs,
IUPAP) e разгледала претенциите на различните
колективи и е преценила, че за момента резултатите не отговарят на критериите за откритие на
елемент 113. По-късно, след представяне на нови
доказателства, IUPAC е приел, че приоритет за
откритие на елемент 113 имат японските изследователи. Те са предложили елемент 113 да бъде
наименуван nihonium със символ Nh. Предложението е прието заедно с предложенията за имената
на елементи 115, 117 и 118 през ноември 2016 г.
Nihon е алтернативно име на Japan и в превод означава „страната на изгряващото слънце“.
В българските имена на елементите от групи
1–16 окончанието „ium“ на английските названия
е заместено с „ий“. Поради това българското име
на елемент 113 би трябвало да бъде „нихоний“, а
на елемент 115 – „московий“.
Електронната конфигурация на Nh е
[Rn]5f146d107s7р
[3]. В резултат на спин-орбиталното взаимодействие 7s-орбиталата и 7р1/2-орбиталата са стабилизирани. 7s-атомната орбитала
е много стабилна и не може да участва в образуване на химични връзки, но независимо от това, че
7р1/2-орбиталата също е стабилизирана, единичният електрон, заемащ орбиталата, може да участва в образуване на химични връзки. Поради това
най-стабилна би била първа степен на окисление,
но в тази степен на окисление елементът ще бъде
по-инертен от по-лекия си аналог в група 13 (Tl).
Очаква се, че Nh(I) ще прилича в по-голяма степен на Ag(I), а не на Tl(I). Йонът Nh+ би се
свързал с анион като Cl- , в резултат на което съeдинение NhCl би било стабилно при излишък на
солна киселина. За разлика от него съединението
TlCl не е стабилно. Друга разлика на свойствата
на елемент Nh и Tl е, че TlОН е силен хидроксид,
докато Nh би образувал оксид Nh2О.
В резултат на спин-орбиталното взаимо-
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действие 6d-орбиталите са дестабилизирани, като
енергията на 6d5/2-орбиталите е близка до енергията на 7s-орбиталата. По тази причина Nh би могъл
да прояви II, III и V степен на окисление, т.е. ще
има прилика с преходните метали, но най-стабилната от тях (III) ще бъде по-малко стабилна от I
степен на окисление. Изчисления са показали, че
участие на 6d-орбитали в образуването на химични връзки е причина молекулите NhХ3 (H, F, Cl, Br,
I) да имат Т-образна, а не плоска триъгълна форма. Това показва, че Теорията за отблъскване на
валентните електронни двойки (ТОВЕД) не може
да бъде прилагана при съединенията на свръхтежките елементи [4].
Експерименти за определяне на летливостта на елемента са проведени през 2010 г. и 2011 –
2012 г. Установено е, че летливостта на елемента е
малка, но резултатите са били несигурни. Очаква
се, че по-надеждни данни за летливостта биха се
получили, ако бъде използван хидроксидът NhОН
[5, 6].
Елемент 114: Флеровий (Flerovium, Fl)
Първи сведения за синтез на елемент 114 са
публикувани през 1999 г. от руско-американски колектив от Lowrence Livermore National Laboratory
(LLNL) и ОИЯИ. При бомбардиране на мишена от
244
Pu с йони на 48Са е получен един атом на изотопа 289Fl [7]. При следващи експерименти са получени изотопите 288Fl и 287Fl. Най-голям период на
полуразпад (2,1 секунди) има изотопът 289Fl. Получаването на изотопите е доказано чрез продуктите
на разпадането им [8, 9].
През 2012 г. JWG на IUPAC/IUPAP е приела, че има достатъчни доказателства за синтеза
на елементите 114 и 116 и че приоритет за откритието на елементите има руско-американският колектив от LLNL и ОИЯИ. Постигнато е съгласие
елементът да бъде назован Флеровий (Flerovium,
Fl) на името на акад. Г. Н. Флëров, един от основателите на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.
Предвижданията, че елементът се намира в
центъра на „остров на стабилност“ и изотопите му
би трябвало да имат голям период на полуразпад,
не са се оправдали.
Eлектронната конфигурация на Fl е
[Rn]5f146d107s27p и той трябва да бъде поставен в група 14 на Периодичната таблица. Двата
7р-електрона заемат 7р1/2 орбиталата, тъй като
енергетичната разлика между 7р1/2 и 7р3/2-орбиталите е около 300 kJ mol-1 [10]. Запълнените 7s- и
7р1/2- орбитали са релативистично стабилизирани
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и обуславят малка реакционноспособност на елемента. Поради това може да бъде предвидено, че
елементът ще проявява нулева степен на окисление и ще прилича на благородния газ радон т.е.
елементът ще има нехарактерно за метал от 14
група поведение. Може да се очаква, че свойствата на Fl ще се определят и от двата електрона, заемащи 7р1/2 орбиталата и той ще проявява и втора
степен на окисление. Поради индиректната релативистична дестабилизация на 7р3/2 и 6d-орбиталите е възможно Fl да проявява IV и VI степен на
окисление и в известна степен да прилича на преходен метал, но тези степени би трябвало да бъдат
много по-малко стабилни от II степен [4].
Експерименти, проведени с използване на
газова хроматография са показали, че Fl е по-малко реакционноспособен от по-лекия си аналог в
14 група (Pb) [11], но все пак е метал. Установено
е, че адсорбцията на Fl върху златна повърхност
се дължи на връзки метал—метал, които са поне
толкова здрави, колкото връзките на Cn със златна
повърхност. Флеровият е летлив метал, който е
най-малко реакционноспособен в група 14, но не
е толкова инертен, колкото благороден газ [12]. По
данни на Schwerdfeger химичните връзки Fl—Au
са по-слаби от връзките Hg—Au, но по-здрави от
връзките Xe—Au. Според Schädel [5] енергията
на връзките при адсорбция на някои атоми върху
златна повърхност следва реда Pb > Fl > Hg > Cn >
Rn.
Елемент 115: Московий (Moskovium, Mc)
Елементът е синтезиран през 2004 г. от изследователи от LLNL и ОИЯИ при бомбардиране
на мишена от изотопа 243Am с йони 48Ca. Протичат
реакциите

Учените приемат, че доказателство за синтеза на елемента е, че краен продукт на разпадането е
268
Db. Пo-късно са публикувани данни [13], че при
разпад на изотопи на новосинтезирания елемент
117 са получени изотопите 289Mc и 290Mc. През
2013 г. учени от университета в Лунд, Швеция и
Дармщат, Германия са потвърдили синтеза на елемент 115. В края на 2015 г. колективът от ОИЯИ и
LLNL, взел участие в синтеза, е постигнал съгласие елементът да бъде назован Moskovium (Московий) със символ Mc. Предложеното име е прието от IUPAC през 2016 г.
Известните изотопи на Mc с атомни маси

287–290 имат много малки периоди на полуразпад. Прогнозната конфигурация на елемента е
]
       .. Той е най-тежкия елемент
в група 15 на Периодичната таблица. Електроните,
заемащи 7s- и 7p1/2-орбиталите, са релативистично
стабилизирани и практически не могат да участват в образуване на химични връзки, но електронът, заемащ 7p3/2-орбиталата, е дестабилизиран и
може да участва в образуване на химични връзки.
В този случай 6d-електроните не са дестабилизирани и не биха могли да участват в образуване на
химични връзки. Поради това най-благоприятна
би била степен на окисление I, както при Tl+ [14].
Очаква се йонът Mc+ да прилича в по-голяма степен на Tl+, отколкото на по-лекия си аналог Bi3+.
Стабилната електронна конфигурация на
катиона
аналогична на конфигурацията на Fl, би трябвало да осигури известна
прилика с алкален метал. Степен на окисление III
би трябвало да бъде нестабилна, а степен на окисление V би трябвало да бъде невъзможна, поради
инертността на електроните, заемащи 7s-орбиталата.
Предсказано е, че съединенията McОН,
Mc2CO3, Mc2C2O4, McF ще бъдат разтворими в
Н2О, а сулфидът Mc2S – неразтворим. Очаква се
халогенидите McCl, McBr, McI да бъдат малко разтворими. Трихалогенидите McCl3, McBr3, McI3 би
трябвало да бъдат добре разтворими и да хидролизират лесно до McОХ (Х = Cl, Br, I), аналогично на
съответните съединения на по-лекия аналог Bi, а
McF3 – да бъде неразтворим.
Поради малките периоди на полуразпад на
изотопите на Mc, засега не е възможно експериментално определяне на свойствата на елемента.
Елемент 116: Ливърморий (Livermorium, Lv)
Елементът е синтезиран през 2000 г. по реакцията
По-късно са синтезирани изотопите 290Lv,
291
Lv и 292Lv [9, 15]. През 2009 г. в лабораториите в Ливърмор и Дармщат (Gesellschafte für
Schwerionenforschung, GSI) е потвърден синтезът
на изотопите на елемент 116. Най-дългоживущият изотоп има период на полуразпад 0,06 s. През
2012 г. работна група на IUPAC/IUPAP e потвърдила откритието на елемент 116, заедно с елемент
114. След разглеждане на предложенията на откривателите, IUPAC е одобрил името Ливърморий
(Livermorium) със символ Lv като признание за
участието на Националната лаборатория в Ливър-
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мор в синтеза на елемента. Предполага се, че конфигурацията на Lv e
,
поради което елементът трябва да бъде включен
в група 16 на Периодичната таблица [16]. Независимо от еднаквата електронна конфигурация на
Lv с останалите членове на групата, е възможно
свойствата му да се различават от свойствата на
останалите елементи. Двете електронни двойки, заемащи орбиталите 7s2 и
   са инертни (в
по-голяма степен 7s2) в резултат на спин-орбиталното взаимодействие, но останалите два електрона, разположени на   
орбиталите, могат да
участват в образуване на химични връзки. Поради
това степен на окисление II би била най-характерна за Lv. Предвижданията за възможните съединения на елемента се основават на теоретични
съображения. Очаква се химията на Lv да бъде
предимно катионна. Поради металните свойства
на Lv, съединението LvН2 би трябвало по-скоро да
бъде хидрид, отколкото диводороден ливърморид.
Предсказано е и това, че леките халогениди LvХ2
биха имали ъглова форма, а тежките – линейна
[4].
Поради изключителната инертност на
7s-електронната двойка, степен на окисление VI
не би могла да бъде достигната. Само при взаимодействие с най-електроотрицателните елементи
Lv би могъл да прояви четвърта степен на окисление, напр. LvF4
Елемент 117: Тенес (Tennessine, Ts)
Елементът е синтезиран през 2010 г. от руско-американски колектив в Дубна чрез реакциите
[13]

Елементът е получен най-късно от 7р-елементите, тъй като е имало проблеми с получаването на изотопа           След като през 2008 г. Oak
Ridge National Laboratory (ORNL), САЩ, е възстановила производството на изотопа, през 2009 –
2010 г. колектив от учени от ОИЯИ, ORNL и LLNL
е провел успешни експерименти за получаване на
елемент 117. След 140 дни са наблюдавани 5 разпадания на изотопа 293Ts и едно разпадане на изотопа 294Ts. По последни данни на изследователи
от ORNL [17] общият брой на получените атоми
на Ts е 22. Данните от проведените експерименти
са осигурили безспорни доказателства за изходните изотопи.        
Синтезът на елемент 117 и разпадането му
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до елементите Mc и Nh е потвърдено и от международен екип изследователи. Експериментите
са проведени в лабораторията на GSI в Дармщат.
След като JWG на IUPAC/IUPAP е приела, че има
достатъчно доказателства, че елементът е синтезиран, колективът от трите лаборатории (ОИЯИ,
ORNL, LLNL) предлага името на елемент 117 да
бъде tennessine, в съответствие с правилото елементите от група 17 да окончават на „ine“ и символът му да бъде Ts. Името е предложено, за да
бъде посочен приносът на щат Тенеси (Tennessee)
САЩ, където се намират Oak Ridge National
Laboratory, Vanderbilt University и the University of
Tennessee at Knoxville, за синтеза и изследване на
свойствата на свърхтежките елементи.
В препоръките на IUPAC [18] се посочва,
че в редица езици (френски, немски, италиански,
испански), имената на елементите от група 17
(халогенни елементи) са по-кратки и не включват
окончание „ine“. Препоръчва се името tennessine
да бъде преведено, преобразувано или адаптирано по подходящ начин, за да бъде съвместимо с
имената на халогенните елементи в съответния
език. Българските имена на елементите от 17
група (флуор, хлор, бром, йод, астат) също нямат
окончание „inе“. След като бъде премахнато окончанието „ine“, българското име на елемент 117 би
трябвало да бъде преобразувано на „тенес“. Така
то ще бъде в съответствие с българските имена на
останалите халогенни елементи. По същия начин
е процедирано и с елемент 85, чието английско
име е astatine, а българското – астат.
Предсказаната електронна конфигурация e
Елементът би трябвало да
бъде включен в група 17 на Периодичната таблица. Очаква се елементът да прилича на халогените, но поради спин-орбиталното взаимодействие е
възможно да има и някои различни свойства [19].
Тъй като енергетичната разлика между 7р1/2- и
7р3/2- орбиталите е значителна, основна роля в образуване на химични връзки би трябвало да имат
трите електрона, заемащи 7р3/2- орбиталите. Участие на 6d-електрони при образуване на химични
връзки не се очаква. По-лекият аналог на елемента
в групата, At, при образуване на хидрид проявява
първа степен на окисление. Положителни степени
на окисление биха били още по-характерни за Ts.
Очаква се най-стабилната му степен на окисление
да бъде трета, поради трите електрона, заемащи
нестабилните 7р3/2- орбитали.
Елемент 118: Оганесон (Oganesson, Og)
Синтез на елемент 118 е осъществен през
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2002 г. при реакцията
В резултат на експериментите е получен
един атом на елемент 118 (294Og). Използвана е
апаратурата за синтез на елементите 114 (Fl) и 116
(Lv).
В следващите години изследователи от Дубна и Ливърмор са провели нови експерименти.
Получаването на елемента е потвърдено чрез разпадните продукти на изотопа 294Og, а именно:

След това изотопът
се разпада допълнително. Доказано, че изотопът
действително е продукт от разпадането на
Затова е прието, че елементът е открит през 2006 г.
Изследователите са уверени, че въпреки малкия
брой синтезирани атоми на елемент 118, заключенията им не са погрешни и вероятността за грешка
е много малка.
След като през 2015 г. IUPAC установява, че
критериите откритие на нов елемент са изпълнени,
руските и американските изследователи предлагат
елемент 118 да бъде назован oganesson със символ
Og. Това е признание за приносите на проф. Юри
Оганесян от ОИЯИ Дубна (роден 1933 г.) за синтеза на свръхтежки елементи и за развитието на ядрената физика на свръхтежките ядра, включително и за експериментални доказателства за „остров
на стабилността“ при свръхтежките елементи.
Окончанието на името е „on“, тъй като елементът
принадлежи на 18 група на Периодичната таблица. Предложението е прието през октомври 2016 г.
Елемент 118 е едва вторият елемент, след елемент
106 (сиборгий), който получава име на жив учен.
Българското име на елемент 118 трябва да
бъде оганесон.
Предсказаната електронна конфигурация на
елемента e
поради което той трябва да бъде причислен към 18 група на
Периодичната таблица и следователно е последния елемент на VII период. Като член на група
18 Og би трябвало да има свойства, подобни на
свойствата на благородните газове [20]. В същото
време може да се очаква, че поради много голямото спин-орбитално разцепване на 7р-атомните орбитали, четирите 7р3/2-електрона ще бъдат способни да участват в образуванe на химични връзки и
елементът би трябвало да бъде относително реак-

ционноспособен, което не е характерно за благороден газ. Изчисления са показали, че елементът
би трябвало да бъде по-реакционноспособен от Fl
и Cn.
Съединения на елемента не са получени, но
теоретични изчисления са показали, че енергията
на връзката в молекулата Og2 би трябвало да бъде
приблизително равна на енергията на връзката
в молекулата Hg2, а дисоциационната ѝ енергия
(6 kJ mol-1) – около 4 пъти по-голяма от дисоциационната енергия на Rn2. Поради запълнения
електронен слой на елемента връзката му с водород би трябвало да бъде много слаба и може да се
разглежда като вандерваалсова връзка, а не като
истинска химична връзка.
Поради електроположителността на елемента химичната връзка във флуорида OgF2 (за разлика от ксеноновите флуориди) би трябвало да бъде
частично йонна. Предполага се, че елементът е
достатъчно електроположителен, за да образува
връзка Og – Cl.
Четирите електрона на по-нестабилните
7р3/2-атомни орбитали би трябвало да обусловят
значителна стабилност на OgF4, но конфигурацията, характерна за XeF4 и RnF4, би трябвало да бъде
нестабилна за OgF4. Това се дължи на факта, че
при елемент 118 стереохимично активни са само
четирите 7р3/2-електрона, което стабилизира тетраедрична конфигурация, различна от квадратната конфигурация на XeF4 и RnF4. Това е още един
пример за неприложимостта на ТОВЕД при свърхтежките елементи.
След като елементите 113 – 118 получиха
постоянни имена, за първи път, откакто съществува Периодичната таблица, всички елементи от
първи до седми период включително, имат постоянни имена.
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THE PERIODIC TABLE AND THE SUPERHEAVY ELЕMENTS 104 – 118
II. THE SUPERHEAVY ELEMЕNTS 113 – 118
Ivan L. Dukov
Abstract
In November 2016 IUPAC approved the names and symbols of the superheavy elements 113, 115, 117 and 118.
Together with the earlier approved names and symbols of elements 114 and 116, they were placed in groups 13 – 18
of the Periodic Table and so completed the 7th row of the Table. Although the strong relativistic effects could cause
some different properties of these elements in comparison with those of their lighter homologs in the groups, the
calculations and initial experiments have shown that, in general, the Periodic Table remains an appropriate scheme
for the explanation of the the superheavy elements 113 – 118 properties.
Key words: Periodic Table, the superheavy elements 113 – 118, properties, relativistic effects
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НА ЧАША КАФЕ ИЛИ ЧАЙ С ЖЕНИ,
РЕШИЛИ ДА СЕ ПОСВЕТЯТ НА
КРАСИВАТА НАУКА ХИМИЯ:
ЖЕНИТЕ В НАУКАТА – ВЧЕРА И ДНЕС
Д-р Мария Атанасова,
катедра „Обща и неорганична химия“ – ХТМУ,
секция „Химия и фармация“ към СУБ
д-р Калина Данова,
проф. д.х.н. Павлина Долашка,
Десислава Гергинова (докторант),
доц. д-р Милена Попова,
Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН
доц. д-р Мария Спасова,
Институт по полимери – БАН

IUPAC (International Union of Pure and
Applied Chemistry) е формиран през 1919 г. в Париж, Франция, от специалисти в областта на химията както от промишлеността, така и от академичните среди. Създаването на IUPAC е било
продиктувано от необходимостта за въвеждане на
универсална международна стандартизация във
всички сфери на химичната наука и без която развитието на химията като наука в световен мащаб
би било невъзможно. Съюзът успява да насърчи
световните комуникации в областта на химическите науки и обединяването на академичните, индустриалните и публичните сектори в създаването и
употребата на един общ език – езикът на химията.
IUPAC е признат за световен авторитет по химична номенклатура, терминология, стандартизирани
методи за измерване, атомни тегла и много други
критично оценени експериментални данни като
равновесни константи или разтворимост на различни соли, например. През последните години
организацията е активна в създаването на широк
кръг от конференции и проекти, предназначени за
насърчаване и стимулиране на съвременните разработки в областта на химията, както и за подпомагане на аспектите в химичното образование и
публичното разбиране на химията. Днес IUPAC
обединява осем основни направления – дивизии,
в които България е била винаги достойно представяна през годините и към настоящият момент пре-

обладават като че ли жените химици с подходяща
професионална експертиза, представящи страната
ни в различните комисии и комитети на организацията: I. Физикохимия и биофизикохимия; II.
Неорганична химия; III. Органична и биомолекуларна химия; IV. Полимерна химия; V. Аналитична химия; VI. Химия и околна среда; VII. Химия
и човешко здраве; VIII. Химична номенклатура и
структурно представяне.
Глобалната закуска за дами е международна проява, организирана от IUPAC във връзка с
неговата 100-годишнина (https://iupac.org/100/
global-breakfast/) [1, 2]. Глобалната закуска е замислена да поощри и подпомогне жените, работещи в областта на химията, да разширят своите
професионални контакти на местно, национално
и на световно ниво. Проявата дава възможност на
жени в различен етап на кариерното си развитие
да разкажат за своята работа и заедно да потърсят
нови възможности за професионална реализация
в изследователската и преподавателската сфера:
справедливост, многообразие, приобщаване на работното място. Сред идентифицираните проблеми
е и опасението за баланс между личен и професионален живот и липса на наставничество за определено потенциални жени. Какво прави обявата
за работа в областта на химията привлекателна за
жените? Какви са предизвикателствата пред жените в химията? Какви промени/политики/програми
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могат да бъдат приложени, за да се подпомогне
създаването на равенство между половете на работното място? Събитието повдига въпроси като
този за възможните подходи за разрешаване на
несъзнателно пристрастие към „bias“? Длъжности
само за жени (квоти) − даващи право или са унизителни? Как може колегите от мъжки пол да бъдат
в практическа подкрепа на жените? Тези опасения
съществуват и за много жени, които се стремят да
напредват в кариерата си. Въпреки че една чаша
кафе или чай може да не промени света, това може
да промени до известна степен траекторията на
жените посредством споделяне на опита с дами,
реализирали себе си в областта на химията. Може
би не е случайно, че през декември 2015 г. Общото събрание на ООН приема Резолюция А/70/474,
с която обявява датата 11 февруари за Международен ден на жените и момичетата в науката като
част от Програмата за устойчиво развитие `2030, в
която се посочва, че силата на науката е двигател
за съхранение на човешките права и достойнства
и води до намаляване на бедността и опазване на
планетата Земя. Международният ден има за цел
да насочи общественото внимание към проблема с дискриминацията на жените и момичетата
в образованието и професионалното им развитие
в науката с основна цел насърчаване на младите
момичета и жените в сферата на образованието
и науката, както и признание на научните им постижения. Според доклад на ЮНЕСКО от 2015 г.
едва 28% от изследователите в световен мащаб са
жени, освен това те имат по-ограничен достъп до
заемане на ръководни позиции и финансиране, въпреки че все повече жени започват научноизследователска кариера, само един от всеки трима изследователи в Европейският съюз е с красиво женско
име.

Фигура 1. Жените в химията – глобално мрежово
събитие

10

В събитието се включиха над 200 организации от 49 страни (Аржентина, Австралия, Белгия,
Бразилия, България, Канада, Китай, Колумбия,
Коста Рика, Хърватия, Куба, Чехия, Франция,
Германия, Унгария, Индия, Индонезия, Иран,
Ирландия, Италия, Йордания, Ливан, Мавриций,
Македония, Малайзия, Мексико, Холандия, Нова
Зеландия, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Перу,
Филипините, Португалия, Южна Корея, Русия,
Сърбия, Сингапур, Румъния, Южна Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Тайван, Тайланд,
Турция, Тунис, Великобритания, Съединените
американски щати), свързани с химическата наука
– училища, университети и изследователски центрове (Фигура 1).
Стартът бе даден в 07:00 ч. на 12.02.2019 г.
в град Северен Палмерстън, Нова Зеландия, и
преминавайки през Азиатско-тихоокеанския регион, Европа и Африка, приключи на Американския континент и по-специално в град Хонолулу,
остров Хавай. Най-много представители се включиха от САЩ – около 35 индивидуално организирани закуски, следвани от Нигерия – 16.

Фигура 2. Проф. Евдокия Пашова поднася приветствие от името на UNESCO България
В България закуската беше организирана от
Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН (ИОХЦФ – БАН, GWB_2019.
orgchm.bas.bg). Домакините посрещнаха в 10:00
ч. в залата на ИИХ – БАН около 50 дами, отдали се на химията, където съвместно се отбелязаха
100-годишнината на IUPAC и 150-годишнината на
Периодичната таблица на химичните елементи.
Събитието бе посветено и на 150-годишнината на
Българската академия на науките, чествано също
през 2019 г. В нея се включиха дами от химическите институти на БАН и университети в София,
а сред гостите бяха г-жа Златина Карова от МОН,
представителки на списание „Наука“ и вестник
„Аз Буки“, студентки от ХТМУ и ученички от 119
СУ „Михаил Арнаудов“, придружени от учителката си по химия г-жа Бозаджиева (Фигури 2, 3).
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Събитието бе ръководено от заместник-директора на ИОХЦФ – БАН проф. Ваня Куртева.
Дамите изслушаха официалното приветствие на
IUPAC от проф. Мари Гарсон от Университета
в Куинсленд, Австралия. Проф. Евдокия Пашева поднесе приветствие от името на ЮНЕСКО
– България, а проф. Светлана Симова, директор
на ИОХЦФ, представи любопитни подробности,
свързани с публикацията на Менделеев от 1869 г.
Закуската се излъчваше на живо в цял свят
и желаещите колеги от България можеха да при-

рия Кюри, 1935 – Ирен Жолио-Кюри (1/2), 1964
– Дороти Нордкин, 2009 – Ада Йонат (1/3) и 2018
Франсис Арнолд (1/2). През годините общо около
6% са жените, отличени изобщо с Нобелов приз в
различните установени категории, т.е. 51 изявени
дами и 853 мъже. През 1911 г. М. Кюри получава
втора Нобелова награда – този път по химия (през
1903 г. – по физика), за „заслугите и за напредъка
на химията чрез откриването на елементите радий
и полоний, изолирането на радия и изучаването на
природата и състава на този забележителен еле-

Фигури 3. Участници в закуската, провела се в София, 2019
мент“. От нейната Нобелова лекция е очевидно,
състват дистанционно и да изпият чаша кафе или че посредством овладяване на химията и радиоакчай по това време, защото залата се оказа малка, за тивността, тя е пионер на концепцията за „атом“ и
да бъдат поканени повече дами химици. Закуска- тази „нова наука“, днес известна като радиохимия.
та имаше дискусионен характер, като основна цел Приемствеността в науката и школата на проф. М.
бе разширяване на контактите и сътрудничествата Кюри в Радиевия институт в Париж убедително се
на специалисти от различни области и привлича- демонстрира от Нобеловата награда по химия, с
не на най-младите към науката химия. По време която е удостоена голямата ѝ дъщеря Ирен и зет ѝ
на инициативата д-р Мария Атанасова от Хи- Фредерик Жолио-Кюри през 1935 г. за откриванемико-технологичния и металургичен университет то на изкуствената радиоактивност. Елементът с
и проф. Адриана Тафрова от Факултета по хи- пореден номер 96 (Cm−curium), получен за първи
мия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ път през 1944 г. от американски изследователи, е
бяха поканени да разкажат за IUPAC – история, наименуван в чест на Пиер и Мария Кюри [3].
структура и номенклатура; Периодичната таблиСлед 1944 г. наименуването на елемент
ца на химичните елементи като приключение в на известен учен е практика. Сред 118 химични
миналото и днешната реалност; мисията на проф. елементи срещаме имена на 16 видни учени като
Менделеев, изключителен талант със странен Айнщайн, Менделеев, Ръдърфорд, Бор, Ферми,
маниер; и участието на жените в откриването на Рьонтген, Сиборг, Оганесиян и само едно женхимичните елементи, както и някои от значимите ско име – на Лизе Майнтер (109, Mt), австрийска
научни постижения на българските жени в хими- физичка от еврейски произход. През 1944 г. Ото
ята. Беше отбелязано, че измежду 181 носители Хан получава Нобеловата награда по химия за
на престижната Нобелова награда по химия, уч- откритието за ядрения разпад на тежките ядра и
редена в далечната 1901 г., се открояват само пет по мнение на много учени тази награда е заслуимена на жени, което прави около 3%, сред кои- жавала и Лизe Майтнер. Това е един от ярките
то майка и дъщеря, като само Дороти Нордкин и примери в историята на науката за т.нар. „ефект
Мария Кюри не поделят отличието си: 1911 – Ма- Матилда“ като пристрастие (bias) срещу признаНАУКА – кн. 2/2019, том XXIX
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ването на постиженията на жени учени, чиято
работа се приписва на техните колеги мъже. Стабилният изотоп на елемента протактиний, 231Pa, е
открит през 1917 г. и 1918 г. именно от Ото Хан
и Лизе Майтнер, избрали името проактиний, но
през 1949 г. IUPAC одобрява „протактиний“. Това
всъщност е и един от предсказаните химични елементи от проф. Менделеев през 1871 г. Още едно
женско име, свързано с таблицата на химичните
елементи, е това на Маргарит Пери, французойка,
ученичка на мадам Кюри, която открива през 1939
г. елемента франций с пореден номер 87. Тя е и
първата жена, избрана за член на Френската академия на науките през 1962 г., чест, отказана
на нейния ментор Мария Кюри.
На срещата беше обсъдена и темата
относно конвенционалната дълга форма с
номериране на групи от 1 – 18, датираща от
1923 г., предложена от Фриц Панет, със сигурност не идеална за всяка цел (Фигура 4).
През април 1905 г. Алфред Вернер (носител
също на Нобелова награда по химия през
1913 г.) предлага 32-групова Периодична
таблица с вмъкната 4f-серия на елементите,
определени като вътрешно преходни и поставя Be и Mg в 12 група, т.е. над Zn, Cd, Hg,
Cn. [4, 5, 6] Периодичната таблица е разработена от съображения за химични свойства,
като се отделя значимост на атомните електронни
конфигурации, атомната масата е адаптирана така,
че да бъде почти напълно съвместима с тях. Таблица, базирана първоначално на атомни тегла, не
отговаря задоволително на всеки нюанс на електронната структура. В този контекст обаче IUPAC
не се занимава с електронна структура. Първостепенната загриженост на организацията е недвусмислената и ясна комуникация. По-старите читатели знаят проблема, който съществуваше около
1985 г. с различните наименования на група, като
IVA и IVB, използвани от срещуположните страни на Атлантическия океан. Лотар Майер въвежда обозначенията А и В за пръв път в далечната
1870 г. Объркването е често срещано, поради което IUPAC имаше нужда от система за номериране, която да бъде недвусмислена и изчерпателна,
и която би била разбираема за химиците на всяко
експертно ниво, достатъчно проста за начинаещи
студенти и призьори на Нобелова награда. Поради
тази причина таблицата не може да бъде твърде
дълга или твърде сложна и наложената форма на
номериране на колоните 1 – 18 вече е широко приета сред химическата общност.
Проф. Радостина Стоянова от Института
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по обща и неорганична химия на БАН говори за
това дали алкалните или алкалоземните метали са
по-ефективни за съхранение на енергия.
Иновативни полимерни материали представи доц. Мария Спасова от Лаборатория „Биологично активни полимери“ към Института по
полимери на БАН, която получи признание от
IUPAC и беше включена под номер 51 (химическия елемент антимон) в Периодичната таблица
за млади химици (Фигура 5). Елемент с неясен
произход, който се губи в древността: черният минерал стибнит (Sb2S3), е бил използван като козметично средство – очна линия и маскара и е бил

Фигура 4. Адаптирана версия на 18-груповата таблица, предложена от Панет, показваща различно обозначаване на групите: R-representative, T-transition
block

добре известен на професионалните отровителки
заедно с арсена. Названието антимон е въведено
от Антоан Лавоазие и е част от първият, появил
се някога списък, състоящ се от 23 елемента, и вещества, разделени на метали, неметали, газове и
земи, формиран през 1789 г., име, възприето и в
английски, немски, български и други езици. От
френски antimoine би означавало „монах убиец“
и се обяснява с много ранни алхимици и монаси,
че е отровен. Медни детайли с покрития от Sb са
използвани в Египет 2500 – 2200 г. пр. н.е. Плиний Стари (~50 г. от н.е.) за пръв път е използвал
името „stibium“, а в трудовете си Джабир ибн
Хайан (721 – 815 г.), по-късно станал известен в
Европа под името Гебер, е използвал названието
антимон. Историята на получаването на Sb не е
изяснена поради неясните и заблуждаващи описания на алхимиците, но вероятно той е получен от
бенедиктинския монах Базил Валентин в далечната 1492 г. Известният труд на Н. Лемери „Treatise
of Antimony“ е публикуван в 1707 г. [7]. Този ан-
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тичен химичен елемент ще бъде свързан с името
на България заради млада и красива българка. Постиженията, за които доц. Спасова е удостоена с
престижната награда, са свързани с дизайна и получаването на биосъвместими, (био)разградими
и биологично активни полимери [8] и материали
на тяхна основа и изучаване на възможностите за
приложението им за нуждите на биомедицината
(покрития за рани, подложки за тъканно инженерство) [9, 10], селското стопанство (биохибридни
материали за биологична защита на растения),
защитни суперхидрофобни облекла и др. [11] За

Фигура 5. Доц. Мария Спасова от Института по полимери на БАН, която получи престижна награда от
IUPAC) и Международната мрежа на младите химици (IYCN)

насоченото получаване на новите полимерни материали са използвани разнообразни и съвременни техники, като: получаване на съполимери по
контролиран начин чрез радикалова полимеризация с пренос на атом и полимеризация с отваряне
на пръстена; образуване на стереокомплекси; използване на електроовлакняване и едновременно
електроовлакняване с електроразпръскване.
Проф. Павлина Долашка от ИОХЦФ – БАН
запозна дамите с лечебни и козметични препарати на ензимна основа, намерили пътя от научните лаборатории до пазара (Фигура 6). Жените все
по-уверено се заемат с дейности в науката, културата, политиката и бизнеса, които само преди 150
години са били смятани за изключително мъжки
приоритети. Тя представи опита на научния екип
от ИОХЦФ – БАН в съвместната им работа с много научни екипи от БАН, от Софийския университет и фирми при създаване и внедряване на иновативни разработки. Предмет на изследванията
им са биологично активни вещества от природни
източници, като са изолирани и охарактеризирани
структурите на различни биоактивни съединения
като пептиди, гликопептиди, ензими и протеини,

разтворени в хемолимфата на членестоноги и мекотели. Сътрудничеството им с различни научни
организации е отразено в съвместни публикации
и патенти за разработени технологии и продукти.
През 2010 г. са подали първия патент от ИОХЦФ
– БАН, който е публикуван през 2017 г. Изобретението се отнася за биологично активен продукт,
съдържащ хемоцианин с имуностимулираща и
противотуморна активност и метод за неговото получаване. Хемоцианините са кислород-свързващи
гликопротеини, които пренасят кислорода до клетките. Установено е, че изолираният хемоцианин
от калифорнийска мида проявява инхибиращ ефект срещу
тумора на пикочния мехур,
като гликопротеинът е включен в лекарствен продукт. Колективът също е доказал, че
хемоцианинът, изолиран от
Черноморска рапана, потиска
растежа на тумор на пикочния мехур. Използвайки тандемната масспектрометрия,
са анализирали и гликопротеините и гликопептидите в
хемолимфата. Резултатите са представени в друг
патент на колектива за пречистени биологично активни пептиди от хемолимфата на морския охлюв
Rapana venosa, с доказани терапевтични свойства,
като антимикробна и противогъбична активност.
Също много полезно е и сътрудничеството им с
фирми, което се изразява в участието им като експерти в спечелени проекти от фирмите, финансирани от ОП „Конкурентоспособност“. Резултатите
са представени в съвместни патенти и разработени продукти за козметичната индустрия и като
хранителни добавки. Разработено е устройство за
събиране на слузта, което е защитено от полезен
модел.
Специално внимание бе отделено на проф.
д-р Елисавета Карамихайлова, първата жена хабилитирано лице в най-старото висше училище
в България СУ „Св. Климент Охридски“. Родена
във Виена на 3 декември 1897 г., където баща ѝ
следва медицина, и завърнала се в този град, свързан с първите и спомени, през есента на 1917 г.
[12]. Под ръководството на проф. Карл Пршибрам започва да работи в Радиевият институт по
докторската си теза на тема „Електрични фигури
върху различни материали, особено върху кристали“ и през 1922 г. получава научна степен Doctoris
philosophiae (Фигура 7).
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Фигура 6. Проф. Павлина Долашка с групата си (ляво) и по време на презентацията, дадена пред участниците на закуската
отдайност и отговорност към науката и студентите,
бъдещето на нацията ни. През 1984 г. тя става първата жена професор по химия в 100-годишната история на този факултет. За постиженията си в областта
на науката и приноса си за развитието на българското образование, проф. Елена Киркова е наградена с
орден „Св. св. Кирил и Методий“, със значка „Отличник на БАН“, с почетни знаци и юбилеен медал
на Софийския университет, с множество престижни
отличия и плакети.
Всичко това не може да не повлияе на младите
участници в срещата – ученици, студенти и докторанти, избрали химията за любим предмет сред друФигура 7. Проф. д-р Елисавета Карамихайлова – гите науки в училище или за бъдеща професия.
първата жена хабилитирано лице в най-старото висВ България честването на Годината на Перише училище в България, СУ „Св. Климент Охрид- одичната таблица, аранжирана от проф. Менделеев
ски“, и първата жена професор по физика в страната през 1869 г., и столетието на IUPAC ще мине под
ни
егидата на Националния комитет на IUPAC, Съюза
През 1935 г. спечелва тригодишна стипендия на химиците в България, подкрепено от секция „Хиза подпомагане на научни изследвания на талантли- мия и фармация“ към СУБ.
ви жени учени на колежа „Гиртън“ на Университета
в Кеймбридж, Англия. За разлика от Радиевият институт във Виена, Кавендишката лаборатория с директор лорд Ръдърфорд е предимно мъжки свят. Д-р
Карамихайлова е имала късмета да работи в научна
лаборатория, произвела серия от бъдещи Нобелови
лауреати, и да се докосне до голямата физика, радвала се е на признание и уважение, канена на чай
у лейди Ръдърфорд и у лейди Томпсън. Била е истинска дама с голяма обща култура, свирила на пиано още от детските си години и обичала рисуването
(Карамихайлови са били голям и известен род в Шумен, картинната галерия в града носи името на леля
ѝ – художничката Елена Карамихайлова), говорила
и пишела на немски, английски и френски език, изключително уникална за нашата страна личност.
В Международната година на Периодичната таблица не може да се пропусне името на проф.
Елена Киркова, която започва дългогодишната си
научна и преподавателска дейност в областта на неорганичната химия в Химическия факултет на СУ
през 1951 г., кариера, изпълнена с много любов, все-
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A CUP OF COFFEE OR TEA WITH WOMEN DECIDED TO DEVOTE THEMSELVES TO
THE BEAUTIFUL SCIENCE CHEMISTRY: EMPOWERING WOMEN IN CHEMISTRY −
A GLOBAL NETWORKING EVENT
Maria Atanassova, Kalina Danova, Pavlina Dolashka, Dessislava Gerginova,
Milena Popova, Maria Spasova
Abstract
The goal of this article is to present the 150th anniversary of the discovery of Periodic Table of chemical
elements by Dmitri Mendeleev in 1869 along with IUPAC 100th anniversary celebrated in 2019 year all over the
world by the chemistry community predominantly. As part of the celebration of the centenary of IUPAC the event
entitled „Empowering Women in Chemistry: A Global Networking Breakfast“ was organized all over the world
on a single day – February 12, 2019. Women at different stages of their individual careers have the opportunity
to inform each other about their career progress, and together to explore various opportunities, in professional
development and in research or teaching horizons in order to expand their network of contacts, both locally and
internationally. The global women’s breakfast event was launched in New Zealand on the morning of February
12, and progress through the Asia-Pacific region into Europe, Africa and finally onto the American region. The
Bulgarian women chemists have participated in this global hand-wave action as well.
Key words: Periodic Table, IUPAC, anniversary, women, chemistry, professional development
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ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ*
Доц. д-р Даниел Вачков,
директор на ИИИ – БАН
Годината, в която Българската академия на
науките чества 150 години от основаването си,
съвпада с още една важна годишнина, свързана
както с БАН, така и с историята на третата българска държава. През 2019 г. се навършват 170 от
раждането на видния български политик, държавник, общественик, учен, дарител – Иван Евстратиев Гешов. С продължилата повече от 50 години
активна обществена дейност той заема едно от
най-значимите места в следосвобожденската история на България.
Родът на Иван Гешов произтича от подбалканското селище Карлово, дало на българската
нация множество велики личности, между които,
разбира се, най-ярко изпъква Васил Левски. Семейство Гешови е част от онази обществена прослойка, която през XIX в. става основният фактор,
осъществяващ дълбоките стопански и духовни
промени в българското общество, определени от
историческата наука като епохата на Възраждането. Бащата на Гешов, заедно със своите братя,
открива в Пловдив търговска кантора и започва да
развива активна стопанска дейност из балканските предели на Османската империя. Когато на 20
февруари 1849 г. се ражда Иван Гешов, Пловдив е
вече център на значими културни процеси, които
протичат сред българската общност в града. Малкият Иван първо учи в българското училище, където му преподава един от най-изявените дейци на
българската възрожденска просвета – Йоаким Груев. Развитието и на европейските образователни
институции в Пловдив дава възможност на Иван
Гешов в английското протестантско училище да
научи английски език. В края на 50-те години на
XIX в. градът става арена и на ожесточени борби
на българите срещу Цариградската патриаршия.
Важен момент от живота на бъдещия държавник и общественик е заминаването му през
1865 г. за Манчестър. Причината е откриването на
представителство на фирмата „Братя Гешови“ в
британския град. От 1865 до 1869 г. Иван Гешов е
студент в Оуен колидж, където се дипломира. Тук
той има възможност да се запознае както с трудовете на водещи световни учени в областта на историята, философията, икономиката, но и да се за-

познае с принципите и традициите на британския
политически живот и по-късно ще се опитва да
ги прилага и в наскоро възстановената българска
държава. През този период датира и първата му
публична изява – през 1869 г. публикува в английския вестник „Пал Мал Газет“ статия, посветена
на българския народ, в която показва големия културен и стопански подем, който българите преживяват през последните няколко десетилетия.
Скоро след като се завръща в Пловдив, в
живота на Иван Гешов се случват важни събития.
През 1875 г. той се жени за Мария Пулиева и по
този начин се сродява с богата фамилия на братя
Георгиеви от Карлово, които са братовчеди на неговата съпруга. Но след хубавите моменти следват
и такива, изпълнени с остър драматизъм, поставили живота му пред смъртна опасност. След кървавото потушаване на Априлското въстание той е
един от хората, които запознават чуждестранните
консули и журналисти със случилото се в Родопите и Средногорието. По този начин спомага светът
да научи за борбите на българите за национално
освобождение. Заради тази му дейност той влиза
в полезрението на османските власти и непосредствено след началото на Руското-турската война,
през лятото на 1877 г., заедно с редица други изявени българи е арестуван и отведен в Цариград.
Тук по съкратена процедура е осъден на смърт, но
благодарение на намесата на английски и американски дипломати присъдата е заменена със заточение. След края на войната е освободен и има
възможност да се включи в органите на местната
власт, изградени от руската администрация – става председател на Окръжния съвет в гр. Пловдив.
Иван Евстр. Гешов се нарежда сред строителите на съвременна България. Първоначално неговата държавническа дейност се свързва
с образуваната по Берлинския договор автономна провинция към Османската империя Източна
Румелия. През есента на 1879 г. той е избран за
председател на първото Областно събрание на
Източна Румелия. С ръководството на тази важна
институция той допринася в много голяма степен
за утвърждаването на областта в един вид втора
българска държава. Скоро се включва и в изпъл-

* Фотосите са предоставени от НА – БАН
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нителната власт на Източна Румелия, като заема
важния пост Директор на финансите. За по-малко
от 2 години той успява да внесе ред и да укрепи
финансовата система на областта. Придобилият
авторитет на сериозен финансист става причина
той да бъде поканен от министър-председателя
на Княжество България Петко Каравелов да стане
управител на БНБ. На тази длъжност Иван Гешов
осъществява важни преобразувания, отнасящи се
както до статута на централната банка, така и до
изграждането на банковата система в страната.
През лятото на 1885 г. в Източна Румелия
протичат съдбоносни събития, които отново ще
дадат възможност на Иван Гешов да прояви своите дипломатически способности. На 6 септември
сред всеобща еуфория на българите в Пловдив е
обявено съединението на областта с Княжество
България. Но тепърва предстои дълга и усилена
работа този важен акт да получи международно
одобрение и признание. В този процес Иван Гешов ще изиграе съществена роля. Първоначално
той е включен в състава на българската делегация,
водена от митрополит Климент, която трябва да
се срещне с руския император Александър III и
да осигури подкрепата на Русия. Изненадващо за
българите позицията на императора към случилото се в Пловдив е негативна. Александър III пренася неприязънта си към българския княз Александър I Батенберг и към цялото народно дело на
Съединението. След срещата с руския император
Иван Гешов заминава за Париж и Лондон с намерението да представи пред западните държави, че
ревизията на Берлинския договор не е насочена
срещу никоя външна сила, а има за цел да ликвидира едно несправедливо положение. По време на
тази си мисия Иван Гешов успява да се срещне
с британския премиер министър лорд Солзбъри.
Подкрепата за Съединението идва оттам, където
най-малко може да се очаква. Англия, по чието
главно настояване през лятото на 1878 в Берлин е
създадена Източна Румелия, сега заявява, че няма
нищо против обявеното Съединение. В създалата
се ситуация Лондон вижда добра възможност да
се отслаби руското влияние в България и да се създадат условия за укрепване на английското в нововъзстановената държава. Окончателно Съединението е защитено в избухналата на 2 ноември 1885
Сръбско-българска война. Българската армия, водена от младите си офицери, постига бърза победа. Само за две седмици е постигнат пълен обрат
в конфликта – сръбското настъпление е спряно и
последва мощна българска контраофанзива. На 15
ноември българските войски влизат в Пирот. Ско-

ро е подписано примирие и в Букурещ започват
преговори за мирен договор. Българската делегация се води от Ив. Гешов. На 19 февруари 1886 г. в
Букурещ е подписан българо-сръбски мирен договор. Той не предвижда промяна на българо-сръбската граница, но създава условията за международното признаване на Съединението, което става
факт с Топханенския акт от 24 март 1886 г.
По време на политическата криза, възникнала в страната след абдикацията на княз Александър I Батенберг, Иван Гешов показва държавническа отговорност и приема да влезе в кабинета
на В. Радославов като министър на финансите. Но
острото политическо противопоставяне от есента
на 1886 г., което не импонира на толерантния характер на Гешов, го принуждава да си подаде оставката.
В годините на управление на Стефан Стамболов Иван Гешов се държи встрани от политическия живот. Той не одобрява крайната, според него,
антируска външна политика на режима, но същевременно подкрепя всички онези правителствени
инициативи, които съдействат за стопанското развитие на България. В тази връзка активно участва в подготовката и организирането на Първото
международно търговско изложение в Пловдив от
1892 г. Именно през 80-те години на XIX в. Гешов
започва да се утвърждава и като сериозен учен и
изследовател на българското общество, история,
икономика. Неговите трудове върху българската
задруга, както и публикациите му по финансови и
данъчни въпроси намират добър прием както сред
българската, така и сред международната научна
общност. Освен че активно сътрудничи на Българското книжовно дружество и на неговото Периодическо списание, от 1884 г. става и ковчежник на
дружеството, като се ангажира с управлението на
финансите му.
След падането на Ст. Стамболов от власт
през пролетта на 1894 г. Иван Гешов отново се
завръща към активна политическа дейност. Той е
включен като министър на финансите, а също и
временно управляващ Министерство на търговията и земеделието, в кабинета на д-р Константин
Стоилов. За времето, в което заема тези длъжности, осъществява важни закони инициативи,
стимулиращи стопанското развитие на България.
Особено голямо значение имат изработения с прякото участие на Ив. Гешов Закон за насърчение на
местната индустрия, както и подмяната на натуралния десятък с поземления данък.
Важен момент, както в личния живот на
Иван Гешов, така и в обществената му дейност,
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заема лятото на 1897 г., когато в Букурещ умира
крупният български търговец, предприемач, банкер и голям дарител Евлогий Георгиев. След отварянето на завещанието става ясно, че Ив. Гешов
е определен за универсален наследник на имуществото на богатия българин. Именно той трябва
да изпълни дарителската воля на Евлогий Георгиев, която включва изключително много обекти на
територията на България, Румъния, Османската
империя. Още от първата им среща през пролетта
на 1879 г. между двамата се установяват отношения на огромно взаимно доверие и уважение. Това
близко разбирателство става основа на множество
дарителски инициативи, финансирани от Евл. Георгиев по предложение на Ив. Гешов – закупуване
на сграда за българската девическа гимназия в Солун, начало на строителство на българска болница в Цариград, закупуване на земя, на която да се
построи сградата на Висшето училище и много
други. За да започне изпълнение на завещанието
на Евл. Георгиев и да уреди множеството административни изисквания, Ив. Гешов трябва през
1897 г. да напусне правителството.

Наред с активната благотворителна дейност,
част от която произтича от предсмъртната воля
на Евл. Георгиев, а друга е лична инициатива на
Гешов, през следващите години той все по-тясно
се ангажира с дейността на Българското книжовно дружество. През 1898 г. той е избран за негов
председател и ще остане на този пост цели 26 години до смъртта си през 1924 г. Под негово ръководство научното дружество навлиза в истински
подем – редовно се издава Периодическото списание на БКД, поддържат се ползотворни контакти
с множество научни центрове в чужбина, все повече българската наука се отваря за световните
достижения. През 1908 г. Иван Гешов изплаща
ипотечен дълг на БКД от 120 000 лв. с условието на следващата година, когато се отбелязват 40
години от основаването му, дружеството да бъде
обявено за Българска академия на науките. Заради
събитията, свързани с обявяването на Независимостта на България и нейното международно признаване, този процес се забавя. Той става факт на
6 март 1911 г., когато е заявено превръщането на
БКД в БАН и е приет уставът на Академията. На

Фотос 1. Агитационна изборна реч, държана от Ив. Евстр. Гешов в Кюстендил, 1908
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следващата година е приет и Закон за БАН. Иван
Гешов оглавява и други важни за българската държава институции. През 1899 г. става и председател
на Българския червен кръст. Той съдейства за издигането на организацията на високо европейско
равнище, а по негова инициатива е изградена и
болница на Червения кръст в София.

Фотос 2. Висшият партиен съвет на Народната партия

Като лидер на Народната партия, през март
1911 г. Ив. Гешов е натоварен да сформира правителство. Създадена е управляваща коалиция заедно с още една русофилска партия – Прогресивно-либералната. Историческите обстоятелства ще
определят именно това правителство да се нагърби с решаването на най-болезнения за следосвобожденското българско общество въпрос – този за
обединението на всички българи в една държава.
По ирония на съдбата именно на един от най-миролюбивите български политици ще му се наложи
да управлява страната в съдбоносното време на
Първата балканска война. През пролетта и лятото
на 1912 г. именно Гешов ще стане основният конструктор на Балканския съюз – едно впечатляващо
от историческа перспектива обединение на балканските държави, но за съжаление, изградено на
неискреност в отношенията между съставящите
го страни. Като човек, почитащ правото и договорите, Ив. Гешов ще се окаже неподходящ за време,
когато връх взимат националният егоизъм и повсеместната непочтеност. Въпреки изключителните военни победи на българската армия срещу
османските войски, Гешов скоро си дава сметка
за надвисналите над страната опасности от евен-

туален конфликт между съюзниците. В момент,
когато разумните доводи за внимателна и разумна
политика, която да избегне кризата, са заглушени от патриотарски възгласи и максималистични
искания, Гешов разбира, че не би могъл да продължи да управлява страната. Сериозно разочарование предизвиква и неискрената политика на
Русия, която е определена за арбитър
в спора между съзюниците. При тези
напрегнати условия в началото на юни
1913 г. Гешов подава оставка като министър-председател. Избухналата две
седмици по-късно Междусъюзническа
война ще потвърди огромните опасения на Гешов. На България ще бъдат
отнети плодовете на нейните военни
победи. В основната си част Македония ще бъде поделена между Гърция
и Сърбия. В българското общество ще
започнат взаимни обвинения за претърпяната национална катастрофа.
Тежки критики ще бъдат отправени и
лично към Гешов.
В началото на Първата световна
война, вече в опозиция, Ив. Гешов се
опитва да предотврати избора на правителството на Васил Радославов и на
цар Фердинанд да наредят България в конфликта на страната на Германия и нейните съюзници. Усилията му не успяват – България влиза във
войната и през септември 1918 г. за пореден път
е принудена да се признае за победена. По време
на Парижката мирна конференция вече възрастният политик се опитва да използва своите широки
познанства в средите на британската политика, за
да защити българската позиция. За съжаление обаче желанието за мъст от страна на победителите
надделява над доводите на разума. На 27 ноември
1919 г. българската делегация подписва тежкия
Ньойски мирен договор.
Договорът от Ньой сюр Сен не само затваря
перспективите на България да осъществи националното си обединение, но и поставя основите на
дълбока и всеобхватна криза в българското общество. Политическото противопоставяне в страната
след Първата световна война придобива невиждани до тогава размери. Земеделското правителство
на Александър Стамболийски обявява всички правителства, управлявали България в годините на
войни, за виновни за националните катастрофи.
През есента на 1922 г. всички водачи на демократичната опозиция са вкарани в затвора в очакване
на тежки присъди. По това време Ив. Гешов е на
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лечение във Франция и на практика живее като
емигрант далеч от родината си. След преврата от
9 юни 1923 г. той получава възможност да се завърне в България. В последната година от живота
си продължава да се занимава с благотворителна
дейност. Умира на 11 март 1924 г. в София. В завещанието си дарява къщата си на ул. Сердика на
любимата му Българска академия на науките, на
която е отдал толкова усилия и години от живота
си.
Политическата и обществената дейност на
Иван Евстр. Гешов следва бурния и превратен ход
на следовобожденската история на българската
държава. Подобно на нея той също познава периоди на впечатляващ възход, но и време на крушение. За своите дела приживе Ив. Гешов ще бъде
широко възхваляван, но и жестоко хулен. В крайна сметка обаче голямата сила на историята е, че
след като отминат шумните политически страсти
и емоции, тя, въз основа на задълбочен анализ на
събитията и процесите, спокойно и аргументирано се произнася за значението на една или друга
личност за развитието на обществото и държавата. В това отношение българската историческа
наука отрежда на Ив. Гешов достойното място на
един от големите строители на съвременна България, допринесъл за развитието на множество важни за обществото институции, съществена част от
които е и Българската академия на науките.
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170 YEARS SINCE THE BIRTH OF IVAN EVSTRATIEV GESHOV
Daniel Vatchkov

Abstract
With his remarkable political and social activity lasting more than half a century, Ivan Evstratiev Geshov
remained a bright trace in the new Bulgarian history as a statesman, politician, public figure, scholar, donor. At
first, as Director of Finance of Eastern Rumelia and later as Governor of the Bulgarian National Bank, he laid
the foundations of the financial and banking system in the recently restored Bulgarian state. In the last decade of
the nineteenth century, it would mainly be his credit for implementing the policy of encouraging local industry.
He would also carry out an important tax reform. Yv. Geshov participated in significant diplomatic missions
related to the international recognition of the Unification. He was at the head of the Bulgarian government in
the crucial time of the First Balkan War. As a longtime President of the Bulgarian Academy of Sciences, Iv.
Geshov made a major contribution to the general development of science in Bulgaria and to the strengthening
of its international prestige. His donor activity was also very active. As an executor of Evlogy Georgiev’s will
as well as through his own personal initiatives, Iv. Geshov donated millions of levs in the field of education,
health, construction and preservation of historical monuments in the country. His indisputable merits rightfully
give him a place of worship among the builders of modern Bulgaria.
Key words: Builder of modern Bulgaria, President of Bulgarian Academy of Sciences, Governor of Bulgarian
National Bank, tax reform, donor
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170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК
ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ (АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ)*

Фотос 1. Иван Евстратиев Гешов, 1920

Фотос 2. Писмо до министъра на народното
просвещение, 1899

Българско книжовно дружество в София
8 декември 1899

Господине Министре,

До господина министъра
на народното просвещение.
В града

Откак е съществувала в ново време българска държава, тя винаги е оказвала своята поддържка и покровителство на научния и специално книжовен труд в страната. И не можеше тя да не постъпя така, защото и в други, много по-напреднали от България страни и много по-богати от нея с парични средства и
учено-книжовна публика, тоя труд вирее главно с поддръжка и покровителство, било държавни или пък на
многобройни и щедри меценати и благодетели. Така и в България, дето частната пожертвеност тепърва се
развива и ще се засиля, правителството е предвиждало досега всяка година в бюджета си особни суми било
за откупуванье на книжовни и научни трудове на български език, било за предизвикванье или извършванье
на такива предприятия в страната. За успоредното развитие на всички сили и способности на народа и държавата е необходимо да се харчи не само за материални, но и за духовни средства и помагала.
В българската държава съществува засега едно-едничко заведение, което си е поставило за цел да
изучва всестранно българите и българските земи, да обработва българския език, да развива българската
книжнина и изобщо да разработва и разпространява науките и изкуствата. То е Българското книжовно дружество, основано от наши родолюбци и благодетели през 1869 година... Не ще дума, че ако през едно или
друго време деятелността на дружеството не се е равнила с оная, която справедливо е очаквала, то не може
да служи за довод и за по-слаба или съвсем никаква поддържка на това заведение; защото при един правилен живот то не може освен да напредва, а за правилния му живот се иска не само количество способни и
деятелни членове, но и достатъчно морална и материална поддържка на труда им в него, понеже с такава
поддържка се възбуждат и развиват и самите научно-книжовни способности при дружеството...
В надежда, че ще благоволите да намерите средство да удовлетворите справедливата ни молба в името
на Българското книжовно дружество сме, господине Министре, с пристойния към Вас почит и уважение.
				
							
											
* Архивните материали са предоставени от Научния архив – БАН
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Фотос 3. Писмо от акад. Ив. Евстр. Гешов до Управителния съвет на Българското книжовно дружество за
дарение с цел погасяване на ипотечен дълг около 120 000 лв. на БКД към Банкана, 1908
София, 19 януари 1908 г.

До Управителния съвет
на Българското книжовно дружество.
Тук.

		
Господине председателю,

От доклада на господин деловодителя, прочетен в годишното ни събрание на 13 того, се констатира, че комисията, която се избра в изпълнение на
ланшното решение на дружеството ни, за да изучи
въпроса за преименуването му в академия, реши да
не става това преименуване, додето не се образува
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известен фонд... чест имам да Ви явя, че се задължавам да изплатя целия ипотечен дълг около 120 000
лева на Българското книжовно дружество към банката, с условие, че догодина, когато се изпълват четиридесет години от основаването му, то ще се прогласи за академия.
Моля да считате още отсега наема от ипотекираното дружествено здание за свободен от всякакво
задължение приход и да приемете уверение в отличното ми към Вас почитание.
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Фотос 4. Завещанието на
Ив. Евстр. Гешов
Става вече 57 години, откак работя за България в полето на политиката, на просветата, на благотворителността. Не знам дали има българин в нова България, който да е прекарал толкова години
в служение на народа… И в тия борби аз бях преследван, арестован, осъждан на смърт, заточван…
Като общественик, като министър в България аз се старах да ѝ помогна чрез служене на идеи и идеали, спасителни за нея чрез прокарване сговор между българските синове, между селяни и граждани,
между съсловия и партии, между балканските държави и народи... Под мое председателство се роди
Българската академия на науките, българският Червен кръст доби болница и училище за милосърдни
сестри, получи средства и материали, които мощно допринесоха за намаление теглата на пострадалите
от войните наши сънародници и бежанци, за облекчение болките на страждущите. По мое настояване
приснопаметният български благодетел Евлоги Георгиев построи Карловската фабрика, от наема на
която се поддържат Карловските училища, отпусна и средства за постройката на Цариградската българска болница и на Софийския университет.
Дълбоко убеден, че единственото спасение на България е да се работи за прераждането на нейната
душа, за културата на ума и сърдцето на нейните синове, за тяхното проникване от принципите и мирогледа, на които аз служих, аз смятам за мой свещен дълг да сторя възможното, за да се продължи това
служене и подир моята смърт...
Из завещанието на Иван Евстратиев Гешов
1 октомври 1923 г.
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НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО КЛЕТЪЧНИ
ТЕХНОЛОГИИ В БИОМЕДИЦИНАТА

Проф. д.б.н. Росица Конакчиева,
зав. катедра „Цитология, хистология и ембриология“
Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Понятието научна инфраструктура се определя като комплекс от научно оборудване, съоръжения, бази данни, крупни компютърни мрежи,
специализирани научни лаборатории, уникални
природни и географски ресурси и услуги, необходими на научната общност, за да провежда модерни, висококачествени и конкурентни научни изследвания, трансфер, обмен и защита на научното
знание.
Научните инфраструктури от национално значение са групирани в Национална пътна
карта – стратегически национален документ, чрез
който се създават условия за решаването на специфичен проблем, очертаващ визия за развитие в
областта на науката и иновациите. Съдържа конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати на
базата на вече реализирани мерки и инструменти,
които са предвидени в европейски документи и
стратегии в подкрепа развитието на научна инфраструктура.
През 2017 с Решение № 354 от 29.06.2017 г.
на Министерския съвет беше приета актуализираната Национална пътна карта за научни
инфраструктури 2017-2023 (НПКНИ), която
включва 23 научни инфраструктурни комплекса в
различни сектори на знанието и с различна степен
на развитие. Тематичният профил на проекта „Научна инфраструктура по клетъчни технологии
в биомедицината“ (НИКТБ) кореспондира с националните приоритети в областта на биомедицината, дефинирани в Иновационната стратегия за
интелигентна специализация (ИСИС) като тематична област „Индустрия за здравословен живот и
биотехнологии“. Профилът съответства на приоритетни направления Персонализирана медицина,
диагностика и индивидуална терапия, лечебни и
лекарствени форми и средства; Нанотехнологии в
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услуга на медицината; Биотехнологии с приложения за здравословен начин на живот, поради което
НИКТБ е включена като проект с приоритет в Група II на НПКНИ 2017-2023.
Научната инфраструктура е представена
от консорциум, основаващ се на създадено през
2013 г. публично-частно партнъорство „Алианц за
клетъчни технологии“ (АКТ), в което си взаимодействат екипи от СУ „Св. Климент Охридски“,
Института по биология и имунология на размножаването и Института по биофизика и биомедицинско инженерство на Българската академия на
науките, неправителствени професионални организации и частни in vitro клиники, разполагащи с
професионален и технологичен капацитет за развойна дейност в областта на асистираната репродукция, репродуктивна медицина и биология на
стволовите клетки.
Основната социално-икономическа мисия
на инфраструктурата е изграждане на устойчиви
капацитети за преодоляване на демографски
проблеми чрез подобряване на качеството на
възпроизводство на нацията, подобряване на
общото и репродуктивното здраве и превенция на застаряването чрез индивидуализирани
клетъчно-биологични и медицински подходи.
Научната инфраструктура отговаря на потребностите на обществото от: а) създаване на
клетъчни продукти за индивидуализирана репродуктивна медицина и регенериране и лечение на
репродуктивна функция; б) разработване на нови
методи за неинвазивна диагностика на репродуктивни клетки и асистирани технологии за оплождане; в) усъвършенстване на съществуващи
и разработване на нови методи и технологии за
алтернативно тестване на лекарствени средства
и биологично активни вещества на базата на кле-
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тъчни и животински модели.
В центъра на програмата за развитие на
НИКТБ са научните изследвания върху стволови
и репродуктивни клетки като основен източник
на регенерационен и репродуктивен потенциал
за организма. Съвременната наука доказва, че те
могат да имат решаващо значение за разработване
на нови видове лечение, могат да променят изхода
от редица досега нелечими заболявания и да създават подобрено качество на живот на основата
на индивудализирани терапевтични подходи. Основната мисия на НИКТБ в сферата на фундаменталната наука е да проучва, анализира и изследва
потенциала на стволовите клетки за транслиране в
ефективни клинични подходи и терапии. Чрез разбиране ролята на стволовите клетки в нормалното
развитие на индивида с помощта на експертния и

те и трансфера на знания, социална ангажираност,
а именно:
• Образование, насочено към разкриване на
знания за интимната биология на клетките и
механизмите на развитие при човека, с цел
създаване на необходимата култура сред специалистите и в обществото. НИКТБ извършва разпространение на знанието чрез фундаментално обучение и учене през целия живот,
чрез публикации, курсове и конференции,
представящи всички дейности, свързани с изследването, преподаването и формирането на
знание в областта на клетъчните технологии
за хуманна употреба.
• Научни изследвания с цел да се инициира
и стимулира развитието на съвременни тематични направления, които позволяват да се
достигне в дълбочина
познанието за биологията на стволовите
клетки и биха довели
до подобряване на подходите за овладяване на
нелечими заболявания
и индивидуална терапия. НИКТБ е създадена като платформа за
стимулиране на аналитичен и интердисциплинарен дебат за научната и медицинската
Фигура 1. Стратегия за развитие на инфраструктурата
общност в областта на
технологичен научен арсенал, с който разполагаклетъчните терапии.
ме, ние ще бъдем в състояние да представим на
• Иновации и трансфер на знание в клетъчниобществото нови възможности за лечение на заботе биотехнологии за създаване на продукти за
лявания на сърдечносъдовата, периферната нервхуманна употреба, основани на висококачестна система, ендокринната и имунната система,
вени научни изследвания, трансфер на знакакто и остри гръбначно-мозъчни и други травмания и умения, обмен и достъп до съоръжения
тични увреждания.
между отделните звена и другите институции,
Основен проблем, който стратегията за разза да се гарантира, че научните и технологичвитие ще адресира, е образованието и създаването
ни постижения са достъпни за по-широк кръг
на подготвено поколение от учени, които имат неот потребители, които след това могат да прообходимите знания и експертиза да произвеждат
дължат да развиват и използват технологията
научен продукт и иновации на базата на директен
в нови продукти, процеси, приложения, матедостъп до най-новите изследвания и най-модернириали или услуги.
те технологии за научни изследвания.
• Социална ангажираност, фокусирана върху
Научната инфраструктура обвързва четирисътрудничество в действията за насърчавате ключови фактора, необходими за изграждането
не на доброволчеството и донорството, с цел
на динамичен икономически модел на НИКТБ с
подпомагане на нискодоходни социални груцел устойчиво развитие на науката и нейната припи и хора в затруднено положение за достъп
ложимост в практиката. В дейността си се стредо иновативно здравеопазване и интеграция
мим към най-високи международни стандарти в
за социална образованост, защита и благопообразованието, научните изследвания, иновациилучие.
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Ползи от създаване и развитие на НИКТБ
НИКТБ ще развива три основни тематични
направления, които са избрани на базата на научния потенциал в страната, конкретните нужди,
произтичащи от предизвикателствата на демографското състояние и репродуктивното здраве на
нацията, като не на последно място, те се основават на световните и европейски тенденции в развитието на транслационната медицина. Направленията са: Биология на стволовите клетки,
Биология на ранното ембрионално развитие,
Репродуктивни клетки и асистирана репродукция, вкл. изолиране, култивиране, генно манипулиране на клетки от различни източници, in
vitro клетъчни модели, in vivo животински модели за предклинични изследвания, транслиращи
изследвания и др. Те гарантират обхващането на
основните технически аспекти на бъдещото развитие на НИКТБ и позволяват да се даде финансов израз на необходимия ресурс за всяка област,
както и необходимите за отделните проекти експерти и персонал и оборудване за постигане на
целите. Тъй като научните изследвания и особено
развитието в областта на стволовите клетки е невероятно динамично и плод на интензивно разработване, бизнес плановете се проектират гъвкаво
и подлежат на непрекъсната актуализация, за да
отразяват при необходимост промените в областта на науката, технологиите и възможностите за
научни изследвания и международно сътрудничество.
Партнъори
В изграждането на устойчив модел на
НИКТБ участват няколко академични звена и асоциирани партнъори от биомедицинския сектор.
Координатор на НИКТБ е Софийският
университет „Св. Кл. Охридски“, най-прес-

тижното и старо висше учебно заведение в България. Неговата мисия е да подготвя специалисти
в образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор, като същевременно
развива фундаментални и приложни научни изследвания във всички области на знанието. Основни партнъори в инфраструктурата са Биологическият факултет, Факултетът по химия и
фармация, Физическият факултет, Медицинският факултет. Благодарение на това и най-вече
на ентусиазма и професионалното любопитство,
присъщи на истинските изследователи, Алма матер продължава да бъде не само най-престижното
висше училище в България, но и най-значимият
университетски изследователски център в страната. Този факт беше признат и от Elsevier с отличаването на Софийския университет с наградата
SciVal за 2015 г. като „институцията с най-висока
компетентност в областта на научните изследвания“.
Софийският университет участва активно в
развитието на човешкия потенциал и научно-експерименталната дейност на няколко ин витро клиники в София, осигурявайки научно ръководство
на магистърски и докторски дисертации под различни схеми на финансиране, и изпълнява централна роля в няколко съвместни изследователски
проектa в областта на новите клетъчни биотехнологии. Повече от половината от научноизследователските проекти са финансирани по национални
програми, включително от структурните фондове.
Около 15% от проектите са получили финансиране от програми на ЕС и 30% са били подкрепени
от индустрията – местни и чуждестранни фирми.
Институтът по биология и имунология на
размножаването (ИБИР) – БАН е водещ научен
институт в областта на имунология на репродукцията.
Високо
к ва л и ф и ц и р а н
състав извършва
фундаментални
и приложни научни изследвания, както и обучителна дейност
в областта на биология и имунология на размножаването
при
животните и човека. Предметът
изследване
Фигура 2. Софийският университет участва в НИКТБ с инфарструктурата на няколко на
на ИБИР – БАН
факултета с водещ национален и международен престиж
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е уникален на национално ниво и е насочен към
разрешаване на социални проблеми, свързани с
репродуктивното здраве, оптималното използване
и възстановяване на природните ресурси и подобряване на качеството на живот.

но-биологични анализи в областта на геномиката
и метаболомиката.
МЦ Репробиомед ООД е профилиран за
изпълнение на широк диапазон от професионални и научноизследовател- ски дейности в
областта на репродуктивната
диагностика и
медицинска генетика посредством апаратура
на най-съвременно технологично ниво.
Ин витро АГ
Център Дмитров
ЕООД разполага
Фигура 3. ИБИР – БАН разполага с най-съвременна инфраструктура за провеждане на със съвременсъвременни научни изследвания по репродуктивна биология, имунология и биология на
на апаратура за
стволовите клетки
п р и л ож е н и я т а
Институтът по биофизика и биомедицин- на основните процедури по ин витро оплождане
ско инженерство – БАН е водещ изследователски и микроманипулации с човешки гамети и ембриинститут в България в областта на фундаментал- они, криоконсервация, както и стволова банка,
ните науки биофизика, биохимия, клетъчна био- изградена и поддържана съгласно европейските
логия, физиология. Институтът е на челно място стандарти и нормативна уредба.
в развитието на технологии за биомедицината в
Сдружение Българска асоциaция по регеобластта на електрофизиологията, двигателната неративна медицина (БАРМ) е неправителствемеханика,
информационните
технологии и биологично
а кт и в н и т е
вещества и
демонстрира успешен
трансфер на
технологии
Фигура 4. „Инвитро АГ МЦ Димитров“ ЕООД е клинично звено за асистирана репродукция
към други с опит в изолирането, съхранението и характеризирането на хемопоетични и мезенхимни
и н с т и т у - стволови клетки. Екипът притежава експертиза в създаването на СОП-ове за изолиране, обти на БАН, работване и предоставяне на клетки и тъкани за хуманна употреба
университети, клиники и компании. Институтът по биофизи- но професионално сдружение, регистрирано по
ка и биомедицинско инженерство е напълно кон- ЗНЛНЦ. Дейността му е фокусирана върху спекурентен и разпознаваем в международен план циализирано професионално обучение и консули постиженията на научния му състав получават тантска дейност в областта на клетъчната терапия
високо международно признание.
и регенеративната медицина.
Съвместен Геномен Център ООД е асоБългарската асоциация по репродукцииран партнъор, специализиран като науч- тивна човешка ембриология (БАРЧЕ) е нено-приложно звено към Софийския университет, правителствено
професионално
сдружение,
разполагащо с високотехнологична апаратура регистрирано по ЗЮЛНЦ. Заедно с други непраот ново поколение за провеждане на молекуляр- вителствени организации БАРЧЕ е инициатор и
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съорганизатор на редица годишни конгреси, обучителни семинари и конференции. От 2006 г. Асоциацията издава индексираното специализирано
списание „Ембриология“.

се обслужва от пет технологични платформи,
съставени от допълващи се технологични звена,
като целта е да бъдат максимално използвани
досегашния опит и вложени ресурси в човешки
и
технологичен потенциал.
Платформите
ще разработят
план за свободен достъп за
научни и обучителни цели
на членовете на
ко н с о р ц и у м а
и предоставяне на услуги за
бизнеса.
Всяка технологична платформа ще се управлява от учени
Фигура 5. Офис за технологичен трансфер към МЦ Репробиомед е приложно звено на
и академични
Геномната платформа и предоставя услуги на клиенти на НИКТБ в областта на репроизследователи
дукктивната генетична диагностика
и ще предлага
Новата концепция за технологична платфор- услуги на академичния, както и на индустриалма (отворени лаборатории, споделено оборудване) ния сектор. Целта е да се създаде работна мрежа
подобрява мултидисциплинарността и разчита на за трансфер на технологии, съставена от експериментални
центрове, учебни бази и приложни
звена,
обединяваща
академичните
изследвания и
бизнес сектора.
Непосредствените задачи за
програмния период са свързани с доизграждане
на
наличната разпределена инФигура 6. Средносрочно и дългосрочно съхранение на биологичен материал се
фраст руктура
осигурява от разпределена платформа Криоконсервация
за обхващане на
тясно сътрудничество между научните изследова- пълната верига от дейности, свързани с транслителски звена и бизнеса. Технологичните платфор- ращи клетъчни технологии за целите на регенерами са резултат от обединяването на наличните тех- тивната медицина.
нологични и човешки ресурси, с цел ефективното
Интегриране в Европейски инфраструктури
въвеждане и широко прилагане на най-съвремен- Използвайки международен авторитет и устаноните технологии в практиката и удовлетворява- вени контакти в Европейското научно пространне нуждите на изследователите от технологично ство, непосредствена задача на консорциума е
обновление и „know-how“. Инфраструктурата да интегрира дейността си в международни ин-
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фраструктури и по-специално в Европейската
Изброените ползи, които са само част от огплатформа на научни инфраструктури (ESFRI). В ромните възможности за интегриране на българкрая на месец ноември 2018 г. с Решение на Ми- ската наука в тази област на европейско ниво, ще
нистъра на образованието и науката България се допринесат за устойчиво развитие на националприсъедини със статут на Наблюдател към Евро- ния сектор по транслационна и персонализирана
пейската инфраструктура за транслационна ме- медицина и ще подпомогнат националните инстидицина (EATRIS-ERIC) www.eatris.eu. Присъеди- туции в усилията им да инвестират по най-добър
няването на България като пълноправен член на начин с принадена стойност средства от нациоEATRIS-ERIC ще позволи на всички институции налния бюджет за наука във връзка с новите нас научноизследователска дейност да се ползват от ционални и международни приоритети.
постоянен и регламентиран достъп до високотехБлагодарности: Проектът е финансиран от
нологични услуги и експертиза за разработване- МОН чрез Споразумение ДО1-154/28.08.2018/
то на продукти за хуманна употреба, юридическа „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технолои регулаторна информация, анализи и дизайн на гии в Биомедицината (НИКТБ)“ от Националнапредклинични и клинични проучвания, бизнес та пътна карта за научни инфраструктури 2017 –
планове и и планове за реализция на инфра- 2023 (НПКНИ).
структурни проекти в тази област, бърз и сигурен
достъп до партнъорства за участие в „Хоризонт
2020“.
RESEARCH INFRASTRUCTURE ON CELL TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE
Rossitza Konakchieva
Abstract
Research Infrastructure Cell Technologies in Biomedicine – INFRAACT, is project of the National Roadmap
for Research Infrastructures 2017 – 2023. The infrastructure is represented by non-for profit consortium of academic
institutions (Sofia University, IBIR – BAS and IBPBMI – BAS), professional NGO’s and in-vitro clinics devoted
to joint research and technological development in the field of human reproductive and regenerative biomedicine.
The aim is to create a next-generation research-development track to serve science, diagnostics and therapy needs in
reproductive and regenerative individualized medicine. The operation of RI will stimulate innovation in biomedicine,
knowledge transfer and provision of high-quality biomedical services. The Consortium relays on the professional
expertise of its members and will provide access to scientific and technological achievements for a broad range
of clients. Users of INFRAACT will be able to develop and employ the gained knowledge in creating new cell
products, biotechnology processes, biomedical applications, materials or services in the field of reproductive and
regenerative medicine.
Key words: National Roadmap, research infrastructure, cell technologies, reproductive and stem cells, assisted
reproduction

БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ОБЩНОСТ В
БОРБАТА С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Чл.-кор. Константин Хаджииванов1,
проф. д.х.н. Евелина Славчева2,
проф. д.х.н. Дария Владикова2,
доц. д-р Димитър Панайотов3,
1
Българска академия на науките
2
Институт по електрохимия и енергийни системи
„Акад. Евгени Будевски“ – БАН
3
Институт по обща и неорганична химия – БАН

През 2018 г. с постановление на Министерския съвет на Република България бяха одобрени
няколко Национални научни програми. Най-мащабната от тях е „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС), като за водеща научна ор-

ганизация бе определена Българската академия на
науките. Основната цел на Програмата е подкрепа
на научно-изследователски и научно-приложни и
демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата
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енергия и декарбонизиране на икономиката.
За сравнително кратко време бе създаден мащабен консорциум за изпълнение на Програмата,
включващ 16 организации – както институти на
БАН, така и висши училища, предварително доказали своята компетентност в научните области, обхванати от Програмата (участниците са подредени по
азбучен ред):
1. Българска академия на науките
2. Институт по електрохимия и енергийни
системи „Акад. Е. Будевски“
3. Институт по инженерна химия
4. Институт по катализ
5. Институт по минералогия и кристалография
„Акад. И. Костов“
6. Институт по обща и неорганична химия
7. Институт по органична химия с център
по фитохимия
8. Институт по полимери
9. Институт по физикохимия
„Акад. Р. Каишев“
10. Русенски университет „А. Кънчев“
11. Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
12. Технически университет – Варна
13. Технически университет – София
14. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –
Бургас
15. Химико-технологичен и металургичен
университет – София
16. Югозападен университет „Неофит Рилски“
– Благоевград
В резултат на Партньорско споразумение между участниците, на 28.11.2018 г. бе подписан договор
между Министерството на образованието и науката
и Българската академия на науките за изпълнение на
Програмата (ДО1-214/28.11.2018 г.).
Основният научен колектив, който ще изпълнява дейности по Програмата, обхваща ядро от около 200 учени от партньорските организации, подбрани въз основа на тяхната компетентност, а отделни
дейности ще се изпълняват и от други учени.
Официалното откриване на Програмата се
състоя на 8 февруари 2019 г. в зала „Проф. Марин
Дринов“ на Българската академия на науките. Интересът към събитието беше голям, като присъстваха
над 120 души. Сред гостите бяха зам.-министърът
на транспорта, информационните технологии и съобщенията – г-н Ангел Попов, проф. Иван Димов и
проф. Костадин Костадинов, съветници на Министъра на образованието и науката, ректори, директори на институти, членовете на Експертния съвет по
наука, технологии и иновации към кмета на София,
представители на академичната общност и журналисти.
Събитието бе открито от ръководителя на Програ мата, чл.-кор. Константин Хаджииванов, след
което проф. Иван Димов представи вижданията на
МОН за важността на Програмата. Доц. д-р Елисавета Пенева от Физическия факултет на СУ „Климент
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Охридски“ изнесе популярна лекция на тема „Глобалното затопляне и климатичните промени – мерки
за смекчаване“. Подробности за предвижданите дейности по отделните научни компоненти бяха представени от техните ръководители: проф. Е. Славчева
(Компонент 1), проф. Д. Владикова (Компонент 2) и
доц. Д. Панайотов (Компонент 3). Зам.-министърът
на транспорта, информационните технологии и съобщенията – г-н Ангел Попов, обобщи очакванията
на Министерството от дейностите по Програмата.
Неформално обсъждане се проведе на чаша вино в
предверието на зала „Проф. Марин Дринов“.
Програмата ЕПЛЮС акцентира върху ключов
момент в актуализираната Европейска стратегия –
ускорено разработване и комерсиализиране на технологиите за съхранение и регенериране на енергия
от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и улавяне и оползотворяване на СО2. Тя е в синергизъм
с работните програми на Съвместните предприятия
в Хоризонт 2020 като „Горивни клетки и водород“,
както и с водещото тематично направление „Сигурна, чиста и ефективна енергия“.
Очаква се изпълнението на Програмата да
осигури повишено участие на българската изследователска общност в съответните програми на
Хоризонт 2020. Нещо повече, нейното изпълнение
ще подготви научноизследователския потенциал за
следващата Рамкова програма „Хоризонт Европа“,
която залага на обединение на ресурси – национални
и европейски, за изпълнение на дефинирани мисии
чрез комплексни подходи и решения за конкретни
екосистеми.
Националната научна програма ЕПЛЮС ще
допринесе и за поддържане на високо обществено
доверие към общата Европейска цел на Рамковата
стратегия за изграждане на общ енергиен съюз.
Специфични особености на Програмата са:
1. Изготвяне на аналитични доклади по всеки
от научните компоненти на Програмата. Тези доклади ще съдържат анализ на световните тенденции
в съответната научна област, най-перспективните
теми за научни изследвания, както и актуалността
им за страната. Предвижда се докладите да бъдат използвани от министерства и държавни организации
при определяне на държавните политики в съответните области.
2. Демонстрационни проекти, показващи възможностите за директно приложение на научните
изследвания в практиката, като изграждане на автономно енергийно захранване на еднофамилна жилищна сграда и тролейбус с хибриден удължител на
пробега на „батерия – горивна клетка“.
3. Акцент върху високото качество на провежданите научни изследвания. Предвижда се научните резултати да се публикуват в списания с импакт
фактор/ранг, като над половината от тях – в научни
списания от най-високата категория (Q1 по данни от
базата Web of Science).
4. Консолидация на научната общност и бизнеса.
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Залегналите в Програмата дейности са групирани в три основни компонента. Темата на Компонент 1 е „Съхраненние и преобразуване на възобновяема енергия“. Усилията са насочени към
разработване и внедряване на материали, технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия, използвайки ресурсите на
възобновяемите енергийни източници. Зоната е актуална и иновативна не само за България, но и на
европейско и световно ниво. Страната ни е подходящ регион за развитие на ВЕИ основно от слънчева и вятърна енергия. Изградените мощности вече
надхвърлят 1500 MW, с което България е изпълнила
своите ангажименти към ЕС в това отношение. За да
имаме ефективна енергийна икономика, е необходимо интелигентно използване на изградените мощности, поради което акумулирането на произведената
„зелена“ енергия, когато е налична, и репотреблението ѝ при необходимост, са от изключителна важност.
Работните пакети (РП) в К1 са 5, като 4 от тях
са посветени на научни разработки с по-ниски нива
на технологична готовност – от идея до реализиране на лабораторен прототип, а последният работен
пакет е демонстрационен и има за цел да покаже реалното функциониране на енергийно автономните
сгради и произтичащите от това ползи за декарбонизиране на икономиката и бита. В рамките на РП
1 „Аналитични доклади“ се прави критичен преглед
на авангардните научни разработки и технологични
решения в Европа и света в областта на технологиите и системите за съхранение и преобразуване на
възобновяема енергия. Очаквани резултати са конкретни изводи и препоръки за специализация и възможни „ниши“ за ускорено развитие на българската
наука и индустрия. РП 2: „Съхранение на енергия в
батерии“ е посветен на разработване на материали и
технологии за производство и рециклиране на нова
генерация батерии за съхранение на енергия от ВЕИ.
РП 3 „Получаване на водород чрез електролиза на
вода с енергия от ВЕИ“ акцентира върху създаването
на ново поколение материали, технологии и системи за съхранение на енергия под формата на водород, в това число чрез електролиза на вода в клетки
с полимерен електролит, в твърдооксидни клетки, в
обратими системи, чрез фотоелектролиза и биохимични системи. В РП 4 „Други методи за конверсия
и съхранение на възобновяема енергия“ усилията
на учените са насочени към създаване на материали, методи, технологии и системи за конверсия на
слънчева, ветрова, геотермална и механична енергия. Развитието на биохимични и каталитични технологии за получаване на водород от възобновяеми
суровини или отпадъци, също е част от теметиката.
Петият работен пакет е „Автономно енергийно
захранване на еднофамилни къщи – демонстрация
и анализ на възможностите“. Предвижда се изграждане на „зелена водородна къща“, в която топло- и
електрозахранването ще бъде осигурено изцяло от

възобновяема енергия чрез хибридна енергийна
система с „нулеви емисии“. Ще бъдат реализирани
различни комбинации от алтернативни компоненти:
слънчев панел – батерия/слънчев панел – водороден
генератор; горивна клетка с полимерна мембрана/
ко-генерация чрез твърдооксидна система за комбинирано производство на електричество и топлина.
Чрез дългосрочни изпитания в реални/полеви условия ще бъдат определени основни експлоатационни,
екологични и икономични показатели. Целта е да се
повиши информираността на обществото и да провокира интересът на българския бизнес за реални
инвестиции в този сектор.
В Компонент 2 „Електрически превозни средства и водородна мобилност“ са предвидени научни
и научно-приложни дейности, които обхващат нива
на технологична готовност от 2 до 6, т.е. както научни разработки с фундаментален характер, така и
демонстрационни научно-приложни разработки в
областта на транспорта. В РП 1 ще бъдат изготвени
3 аналитични доклада за повишаване на обществената информираност и знания на различни целеви
групи – учени, политици, законодатели, публична
администрация. В специално публикувани брошури ще бъде събрана актуална информация за: (1)
съвременните тенденции в развитието на горивните
клетки; (2) състоянието и перспективите в развитието на градската мобилност; (3) законодателни инициативи и бариери за въвеждането на водородната
електромобилност. РП 2 обединява изследвания за
разработване на следваща генерация горивни клетки чрез използване на иновативни подходи. Подбрани са тематични направления, хармонизирани с програмата на Европейския изследователски енергиен
алианс: обратими твърдооксидни горивни клетки,
базирани на принципно нов дизайн; нова генерация
биогоривни клетки за генериране на електрическа
енергия и биоремедиация; нови неорганични и хибридни материали с водородна проводимост, които
покриват все още неексплоатираната температурна
ниша около 300-400о С за разработване на горивни
клетки.
Последните три работни пакета касаят специализацията на България в хибридна електромобилност на база „батерия/горивна клетка“ като експертиза и икономически модел. Комбинирането на
горивни клетки с батерии използва предимствата на
двете технологии. В Националната рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива
в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура този подход е оценен като
най-бърз и икономически подходящ за навлизането
на водород-базираните технологии в транспортния
сектор. В Програмата са поети конкретни ангажименти за периода 2020 – 2030 г.
В рамките на Програмата ще бъде разработен
демонстрационен проект на трoлейбус с хибридeн
удължител на пробег „батерия/горивна клетка“. Тролейбусът ще бъде предоставен от Софийска общи-
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на, която ще участва като асоцииран партньор. Предимствата на подбраната система за хибридизация
са: използване на готова инфраструктура, наличие
на електродвигател, осигуряване на гъвкав транспорт, независим от електрическата инфраструктура,
постигане на силен позитивен импакт върху общественото мнение за водорода. В процеса на разработване ще се провежда обучение на студенти,
т.е. създаване на специалисти за нов високотехнологичен браншови отрасъл. Наличието на превозно
средство на водород ще мотивира построяването на
първата зарядна станция, която съгласно прогнозите на Националната рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива е планирирана за 2020 г. Очаква се изпълнението на проекта да
стимулира изграждането на спин-оф за последваща
конверсия на тролейбуси за София, както и за други
градове в страната и Региона.
Основна цел на научните изследвания по Компонент 3 е създаването на нови ефективни материали и процеси за улавяне и оползотворяване на СО2.
Фокус на изследванията ще бъдат както установени
в научната и приложна практика методи за улавяне,
сепариране, съхранение и конверсия на CO2, така и
нови, нетрадиционни методи. Планираните конкретни научни и приложни изследвания са организирани
в пет самостоятелни работни пакета, а именно:
РП 2 – Сорбционни методи за улавяне на CO2:
абсорбционни и адсорбционни методи
РП 3 – Методи за сепариране на СО2 чрез мембрани
РП 4 – Каталитични методи за конверсия на
СО2

РП 5 – Биокаталитични методи за конверсия и
съхранение на СО2
РП 6 – Нетрадиционни методи за конверсия и
оползотворяване на СО2.
Освен тези конкретно научно-приложни изследвания, РП 1 предвижда изготвяне на аналитичен доклад за МОН и държавните органи „Критичен
анализ на съвременните и перспективни методи за
улавяне, съхранение и оползотворяване на СО2“, а
РП 7 ще осигури създаването на Национална научна
мрежа за улавяне, съхранение и оползотворяване на
СО2. Работата по работни пакети 2 – 6 ще включва както идентифициране, дизайн и изследване на
най-подходящите материали за сорбция, сепариране
и каталитична конверсия на CO2, така и изучаване и
оптимизиране на процесите за улавяне и конверсия
на CO2, с цел създаване на ефективни технологии с
потенциал за приложение в България. Важeн резултат от изпълнението на Програмата ще бъде както
акумулирането на научни знания по проблемите
за контрол на емисиите на CO2, така и обединяване усилията на научната общност в подготовката
на страната за участие в Европейските програми за
ограничаване на климатичните изменения.
Към Програмата вече има проявен интерес
от Столична община, общините в Бургас, Варна и
Русе, област Бургас, Сдружение „Аутомотив Клъстер България“ и Центъра за върхови постижения по
мехатроника и чисти технологии, Министерството
на енергетиката и Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.

THE BULGARIAN SCIENTIFIC COMMUNITY
IN COMBATING CLIMATE CHANGES
Konstantin Hadjiivanov, Evelina Slavcheva, Daria Vladikova, Dimitar Panayotov

Abstract
The National Scientific Program „Low-Carbon Energy for The Transport and Domestic Use“ (EPLUS) is
announced by the Ministry of Education and Science and is implemented by a large consortium with a leading
organization Bulgarian Academy of Sciences and comprising 8 research institutes and 7 higher education schools.
The main objective of the Program is to support research, innovation and demonstration activities for the development
and introduction of new technologies related to renewable energy and decarbonisation of the economy. The Program
consists of three components: 1. Storage and conversion of renewable energy; 2. Electric vehicles and hydrogen
mobility and 3. Effective capture of CO2 and its utilization. The Program has already attracted interest of ministries,
municipalities and associations.
Kew words: Low-carbon energy, electric vehicles, hydrogen mobility, CO2 capture.
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ПРОЕКТ: BG05M2OP001-1.001-0008-С01 Национален център по мехатроника и
чисти технологии
ГЛАВНА ЦЕЛ: Изграждане на устойчив и модерен национален Център, който ще
осигури качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се
области: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на
суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии и ще допринесе до реализирането на програмата за устойчив и интелигентен растеж на Република България.
БЕНЕФИЦИЕНТИ: Институт по обща и неорганична химия – БАН – водещ партньор,
Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски“ – БАН, Институт по
катализ – БАН, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро
и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН, Институт по механика – БАН, Институт по
минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов“ – БАН, Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ – БАН, Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН, Институт по полимери – БАН, Институт по физика на твърдото
тяло – БАН, Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Химикотехнологичен и металургичен университет, Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив.
АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ: БОРИМА АД, Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“, Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност (СНИРД), Институт по роботика и интелигентни системи, Лаборатория по мултимащабна роботика,
Федерален технически университет (ETH), Цюрих, Еврейски университет в Йерусалим, Израел (HUJI), Технически Университет Делфт, със специалното съдействие
на Българската стопанска камара.
ОБЩА СТОЙНОСТ: 69 184 530 лева, от които 58 806 850 лева европейско и 10
377 680 лева национално съфинансиране.
НАЧАЛО: 28.02.2018 г.
КРАЙ:
31.12.2023 г.
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БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ 2018
Гл. ас. д-р Камен Бояджиев,
НАИМ – БАН
експоната, които илюстрират 23 обекта с различна
хронология, обхващаща времето от ранната праистория до Средновековието.

На 14 февруари 2019 г. беше открита дванадесетата поред национална археологическа изложба „Българска археология 2018“1. Тя се организира от Националния археологически институт
с музей при Българска академия на науките. Тази
година съорганизатори на изложбата са 19 исторически и археологически музея в страната, които
участват с находки от своите фондове: Националният исторически музей (НИМ), Регионален археологически музей Пловдив, Регионален исторически музей (РИМ) Благоевград, РИМ Велико
Търново, РИМ Видин, РИМ Добрич, РИМ Пазарджик, РИМ Плевен, РИМ Разград, РИМ София,
РИМ Стара Загора, РИМ Хасково, РИМ Ямбол,
Музей „Старинен Несебър“, Исторически музей
(ИМ) Белоградчик, ИМ Дряново, ИМ Панагюрище, ИМ Петрич и ИМ Севлиево.
Находките и богатият илюстративен материал в изложбата представят най-интересните
резултати от проучванията през изминалия археологически сезон. В изложбата участват над 250

Фигура 2. Костно шило с декорация. Пещера Редака
II, Белоградчишко. Късен палеолит. Сн. А. Гуадели
Фигура 3. Керамична антропоморфна фигура. Нова
Надежда, Хасковско. Ранен неолит. Сн. Ц. Четъшки

Най-ранните находки се отнасят към средния палеолит и датират на повече от 55 000 г. преди
наше време. Произхождат от пещера Козарника,
Белоградчишко (ръководители доц. д-р Николай
Сираков и доц. д-р Жан-Люк Гуадели). Сред тях
са характерните за този период кремъчни сечива и
останки от ловната плячка на древните обитатели
на пещерата (Фигура 1).
Към прехода между средния и късния палеолит, в периода 46 – 39 000 г. преди наше време,
се отнасят експонатите от археологическите проучвания на пещерата Бачо Киро до Дряново (ръководители доц. д-р Николай Сираков и д-р Ценка
Цанова). Те включват украшения (пандантиви) от
зъби на пещерна мечка и на елен, както и характерни за епохата кремъчни сечива и оръжия.
Сред находките от ранната праистория особен интерес в научно и естетическо отношение
представлява костено шило с врязана украса, отнасящо се към късния палеолит и произхождащо
от възобновените проучвания на пещера Редака II,
Белоградчишко (ръководител д-р Алета Гуадели)
(Фигура 2).
Фигура 1. Кремъчни артефакти от предпоследните фази на средния палеолит. Пещера Козарника,
Към епохата на ранния неолит се отнасят наБелоградчишко
ходките от селището при Нова Надежда, Хасков1
Изложбата бе реализирана от 14 февруари до 14 април 2019 г.
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Фигура 4. Костна игла за нанасяне на трайни изображения върху кожа и малък хромелен камък за стриване на червен пигмент. Селищна могила Дуранкулак, Добричко. Ранен халколит, култура Хаманджия
IV. Сн. К. Георгиев

ско (ръководител доц. д-р Крум Бъчваров, НАИМ
– БАН). Сред тях са керамична антропоморфна
фигурка (Фигура 3), фрагмент от костен предмет
с врязана украса, гривни от мидени раковини и
др.
Традиционно важно и атрактивно място в
изложбата заемат обектите от каменно-медната
епоха (халколит, V хилядолетие пр. Хр.).
При проучванията на селищната могила Дуранкулак, Добричко (ръководител Иван Вайсов,
НАИМ – БАН) е разкрита опожарена постройка
от средата на V хилядолетие пр. Хр. (култура Хаманджия IV). От нея произхождат богато украсени керамични съдове и други предмети. Особено
впечатляваща е находката на костена игла за нанасяне на трайни изображения върху кожа и малък
хромелен камък за стриване на червен пигмент,
вероятно използван за татуиране (според проучвателя И. Вайсов – Фигура 4).
Интересни резултати и находки предоставиха и продължаващите проучвания на селищна могила Юнаците, Пазарджишко (ръководители доц.
д-р Явор Бояджиев, гл. ас. д-р Камен Бояджиев,
НАИМ – БАН). Сред тях са изящно изработени
керамични съдове, керамична фигура във форма
на птица, накити от средиземноморската мида
Spondylus (Фигура 5) и др. Отнасят се към късния
халколит (втора половина на V хилядолетие пр.
Хр.).
За поредна година в изложбата са представени проучванията на селищната Козарева могила до Каблешково, Бургаско (ръководител доц.
д-р Петя Георгиева, Софийски университет „Св.
Климент Охридски“). Експонирани са богато ук-

Фигура 5. Накити от средиземноморската мида
Spondylus. Селищна могила Юнаците, Пазарджишко. Късен халколит. Сн. К. Бояджиев

Фигура 6. Голям орнаментиран съд-хранилище. Козарева селищна могила, Бургаско. Късен халколит.
Сн. П. Георгиева

расени керамични съдове и антропоморфни фигурки от късния халколит, сред които и впечатляващ с размерите и богатата си полихромна украса
съд-хранилище (Фигура 6).
Различен от селищните могили е халколитният обект до с. Каменово, Разградско (ръководители доц. д-р Явор Бояджиев, НАИМ-БАН и д-р
Димитър Чернаков, РИМ Русе). Той е използван
последователно като мащабна работилница за
кремъчни изделия и като некропол. Представените находки включват редки кремъчни сечива – тесли (Фигура 7), керамични съдове, каменна и медна бойна брадва.
През 2018 г. продължиха археологическите
проучвания и на некропола при с. Балей, Видинско, отнасящ се към средната и късната бронзова
епоха (ръководители гл. ас. д-р Таня Христова и

НАУКА – кн. 2/2019, том XXIX

Издание на Съюза на учените в България

35

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО
логически проучвания бяха свързани с обекти от
римската епоха. Освен важните научни резултати,
те предоставиха и многобройни находки. Част от
тях са сред основните акценти на изложба „Българска археология 2018“. Животът в градските
центрове в днешните български земи през римската епоха е илюстриран чрез предмети от Сердика
(София), Филипопол (Пловдив), Августа Траяна
(Стара Загора), Улпия Ескус (Плевенско), Хераклея Синтика (Петричко).
Фигура 7. Кремъчна тесла. Каменово, Разградско.
Късен халколит. Сн. А. Гуадели

Фигура 9. Чернофирнисови съдове. Аполония Понтика, Созопол. V – III в. пр. Хр. Сн. Т. Димитров
Фигура 8. Керамична амфора-урна, покрита с купа
с врязана украса. Некропол Балей, Видинско. Късна
бронзова епоха. Сн. К. Георгиев

гл. ас. д-р Георги Иванов, НАИМ – БАН). В изложбата е представен погребален комплекс,
включващ три съда, използвани като урни, два от
които покрити с купи-капаци. Купите са богато
орнаментирани с врязани и инкрустирани с бяла
паста геометрични мотиви (Фигура 8). Интерес
представляват и две малки фигури на птици.
Археологическите проучвания на древногръцката черноморска колония Аполония Понтика, в рамките на днешния Созопол, всяка година
предоставят както ценни научни резултати, така и
впечатляващи находки. В тазгодишната изложба
са включени предмети от спасителни археологически разкопки на обект в м. Буджака, с ръководител Павлина Девлова (НИМ). Сред тях са както
местна трапезна и кухненска керамика, така и луксозни вносни съдове, отнасящи се към периода от
края на V до III в. пр. Хр. (Фигура 9).
И през 2018 г. най-многобройните архео-
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Фигура 10. Костни игли за шев, костени и бронзови
игли за коса. Сердика (обект Площад „Св. Неделя“),
София. II – III в. Сн. А. Станев

В София продължиха археологическите разкопки в района на днешния площад „Св. Неделя“ с
ръководител гл. ас. д-р Веселка Кацарова (НАИМ
– БАН). Сред експонираните предмети са костени и бронзови игли за коса и други накити (Фи-
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Фигура 11. Бронзова статуетка на Венера със златна
торква. Пловдив. Средата на III в. Сн. К. Станев

гура 10), малък домашен олтар (ара), керамична
мастилница и др.
Проучванията във Филипопол са представени чрез находки от спасителни разкопки на ул.
„Д-р Вълкович“ (ръководител Елена Божинова,
РАМ Пловдив). Сред тях най-голямо впечатление
прави бронзова статуетка на Венера със златна
торква на врата, отнасяща се към III в. (Фигура
11).
В тазгодишната изложба е представен и друг
важен градски център от римската епоха – Улпия
Ескус до с. Гиген, Плевенско (ръководител доц.
д-р Гергана Кабакчиева, НАИМ – БАН). Експонирани са глава от мраморна статуя на римския император Аврелиан (270 – 275) (Фигура 12) и тухла
с гръцки надпис от
IV в. – интересно
свидетелство за ремонт в проучваната
представителна сграда.
През 2018 г. продължиха проучванията
на античния град
Хераклея Синтика в
м. Рупите, Петричко
(ръководител
доц.
д-р Людмил ВагаФигура 12. Глава от мраморна статуя на император
Аврелиан (270–275). Улпия Ескус, Плевенско.
Сн. Г. Кабакчиева

Фигура 13. Мраморна глава от римска статуя. Хераклея Синтика, Петричко. I – началото на II в.
Сн. К. Георгиев

лински, НАИМ – БАН). В изложбата е представена изящно изработена глава от мраморна римска
женска статуя (Фигура 13).
През 2018 г. са проучени над 70 гробни съоръжения от Югозападния некропол на Августа
Траяна, Стара Загора (ръководител Мария Камишева, РИМ Стара Загора). Отнасят се към средата
на III – втората половина на IV в. Сред многобройните находки са златни обеци, бронзови фибули,
бронзова пиксида, изключително добре запазени

Фигура 14. Стъклени съдове. Некропол на Августа
Траяна, Стара Загора. Втора половина на III – втора
половина на IV в. Сн. М. Камишева
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стъклени съдове, включително гутуси (Фигура 14)
и др.
Важни данни за погребалните практики през
римската епоха предоставят и проучванията на
две надгробни могили от II в. сл. Хр. до с. Могила,
Ямболско (ръководител доц. д-р Стефан Александров, НАИМ – БАН). Сред находките са керамични и стъклени съдове, монети, каменна медицинска
плочка и други. Акцент
в изложбата е медальон
с желязна, инкрустирана
със злато обковка и златна
пластина с изображение на
бик (Фигура 15).
Фигура 15. Медальон с желязна, инкрустирана със
злато обковка и златна пластина с изображение на
бик. Надгробна могила до с. Могила, Ямболско. II
в. сл. Хр.
Картината на разнообразните като вид и местоположение обекти от
римската епоха се допълва
от мащабните спасителни
археологически проучвания край с. Покровник до
Благоевград, свързани с
изграждането на автомагистрала „Струма“. Обектът
представлява голямо сели-

Фигура 17. Находки от надгробна могила до Панагюрище. Втора половина на ІV – първа половина на
VI в.

Фигура 16. Стъклена амфора. Покровник, Благоевградско. III – IV в.
Сн. К. Георгиев.

ще от римската императорска епоха и Късната античност (ръководител доц. д-р Здравко Димитров,
НАИМ – БАН). Открити са голям брой находки,
сред които рядко срещана стъклена амфора (Фигура 16), фрагмент от римска военна диплома, бронзов стилус, керамични съдове и лампи и др.
Отново при спасителни разкопки, в чашата
на строящия се язовир „Луда Яна“ до Панагюрище, е проучена надгробна могила от епохата на
Късната античност, IV – VI в. (ръководител доц.
д-р Алексей Гоцев, НАИМ-БАН). Сред находките
са добре запазени керамични съдове, бронзови накити и елементи от костюма, сребърна огърлица,
бронзови монети и др. (Фигура 17).
Изминалата 2018 г. бе успешна и за проучванията на обекти от епохата на Средновековието. В
изложбата са представени находки както от сред-
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новековните български столици Велики Преслав
и Велико Търново, така и от други важни градски
центрове и крепости – Хоталич, Букелон и Якоруда.

От продължаващите разкопки на Преслав
произхожда изящно украсена обкова на дръжка от
рог. Отнася се към Х – ХII в. Ръководител на проучването е доц. д-р Маргарита Ваклинова.
В рамките на крепостта на хълма Трапезица, Велико Търново, в „Сектор Север – западна
крепостна стена“ (ръководител проф. Константин
Тотев, НАИМ – БАН) бе открита и проучена неизвестна досега църква от XIII – ХІV в. Най-интересната, рядка и впечатляваща находка от нея,
превърнала се и в един от основните акценти на
изложбата, е позлатен нагръден реликварен кръст
(Фигура 18). От едната страна е представено Разпятие Христово, а от другата е разположено релефно изображение на Богородица Оранта в цял
ръст.
В Южния сектор на Трапезица продължиха
ръководените от доц. д-р Деян Рабовянов (НАИМ
– БАН) проучвания на регистрираната през 2017 г.
църква от XIV в. и некропол в и около нея. От некропола произхождат редица накити от злато, сребро и бронз (Фигура 19). Сред находките от храма особено впечатление прави позлатена релефна
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фигурка от капака на реликварий, изпълнен в техниката на т. нар. „Лиможки емайл“.
През 2018 г. продължиха проучванията на
късноантичната и средновековна крепост Букелон
до с. Маточина, Свиленградско (ръководител гл.
ас. д-р Мариела Инкова, НИМ). Открити са интересни находки от различните периоди на обитаване на крепостта: накити и елементи от облекло-

Фигура 20. Наушник – сребро с позлата. Крепост Букелон при с. Маточина, Свиленградско. XIII – XIV в.

Към периодите на Късната античност и
Средновековието се отнася и крепостта „Калята“
край Якоруда (ръководител гл. ас. д-р Мариела
Инкова, НИМ). Продължаващите проучвания разкриват ценни моменти от нейното функциониране, както и интересни находки – върхове на копия
и др.
Важни наблюдения както на погребалния
обряд, така и на облеклото през Второто българско царство предоставиха проучванията на некропола на средновековния град Хоталич до Севлиево (ръководител Надежда Ботева, ИМ Севлиево).
Представени са богатите накити от гроб на младо
момиче – огърлица от няколко хиляди разноцветни стъклени мъниста, бронзови и стъклени гривни
(Фигура 21). Отнасят се към XIII в.
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 експонатите, както и с резултатите от редица други проучвания през 2018 г.
По този начин изложбата дава на любознателните
Фигура 19. Накити от некропола на църква № 22. зрители една по-цялостна представа за развитието
Средновековен град Трапезица, Велико Търново. на народите, обитавали днешните български земи
Сн. Д. Рабовянов
и за богатото ни културно-историческо наследто, златарски клещи от медна сплав и др. Особено ство. Изложбата е придружена от каталог с авторвнимание предизвиква изящно изработен наушник ски статии за представените чрез находки обекти,
от сребро с позлата, отнасящ се към периода XII – от техните проучватели (Българска археология
2018. Каталог към изложба. София, 2019)2 .
XIV в. (Фигура 20).
Благодарим за съдействието на всички колеФигура 18. Реликварен кръст с Разпятие Христово и
Богородица Оранта. Средновековен град Трапезица,
Велико Търново. Втора половина на XII – начало на
XIII в.

2

Използваните снимки и информация в статията са по авторските публикации в каталога.
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ги от музеите, които ни помогнаха в осъществяването на дванадесетата национална изложба „Българска археология“.

Фигура 19. Накити от некропола на църква № 22.
Средновековен град Трапезица, Велико Търново.
Сн. Д. Рабовянов
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BULGARIAN ARCHAEOLOGY 2018
Kamen Boyadzhiev

Abstract
The National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences organized the
National Archaeological exhibition „Bulgarian Archaeology“ for twelfth 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 nineteen museums in the country,
co-organizers of the event, with finds from their depositories.
The exhibition brought together more than 250 artefacts from 23 archaeological sites belonging to different
types and chronology, ranging from the Early Prehistory to the Middle Ages and including gold, silver and bronze
adornments, ceramic anthropomorphic figurines, glass and pottery vessels, marble statues and many others. Some of
the most impressive finds are the Upper Palaeolithic incised decorated bone awl from Redaka Cave, bone tattooing
needle from Tell Durankulak, richly decorated vessel urns from the necropolis at Baley, excellently preserved glass
amphora from Pokrovnik, marble female statue head from Heraclea Sintica and statue head of the Emperor Aurelian
from Ulpia Oescus, gold torque-bearing bronze Venus figurine from ancient Philippopolis, glassware and jewelry
from the necropolis of Augusta Traiana (present-day Stara Zagora), gold reliquary cross from Trapezitsa, Tarnovo.
It was opened to the public between 14 February and 14 April, 2019.
Key words: Bulgarian Archaeology, exhibition, results, 250 artefacts, archaeological sites, nineteen museums.
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ЧЛЕНОВЕ НА БКД И БАН, ВЪЗПИТАНИЦИ НА
ПАНСИОНА НА ТОДОР МИНКОВ В ГР. НИКОЛАЕВ

Габриела Вапцарова,
Дарина Илиева,
Научен архив – БАН

В България през последните години все
по-често се споменава украинският град Николаев, свързан с българската история повече от два
века. В него живеят наследниците на историческото българско население, заселило се в областта от
1792 г. Не случайно там е създаден и се развива
Южнославянският пансион на големия български
педагог и просветител Тодор Минков. Фактите
и обстоятелствата около неговото възникване в
общи линии са известни на аудиторията. В този
смисъл можем да предположим, че е трудно да се
каже нещо ново по темата. Нашата работа през
последните години опровергава това.
На една от дискусиите в рамките на Третия
конгрес по българистика (2013) се роди идеята за
по-широко международно изследване на известното през XIX в. учебно заведение. Заедно с колегата от Украйна доц. д-р Владимир Гамза взехме
решение да потърсим нови архивни източници за
ролята на Южнославянския пансион в подготовката на национален елит за балканските страни
през XIX в.
В следващите години нашето сътрудничество се задълбочи. Резултатът от общите ни изследвания може да се проследи в няколко научни
публикации1 и доклади от конференции2 в България и Украйна. С общи усилия и с подкрепата на
Николаевската областна държавна администрация
бе издадена и книгата на Петър Абрашев „Южнославянският пансион на Тодор Минков“ [1, с. 143].

Тя бе презентирана на научна конференция в гр.
Николаев по повод 150-годишнината от основаването на пансиона. На обсъждане и разискване
бяха подложени въпроси от историята на учебното заведение, през чието време на съществуване
(от създаването му през 1867 г. до закриването му
през 1892 г.) в него са получили образование над
800 български младежи и представители на другите славянски народи. Мнозинството от учениците
в пансиона са българи от различни градове и села
в българските земи, а също от Цариград, Одрин,
Браила, Букурещ, Галац, Тулча и др. В Николаев
се обучават деца и от българските колонии в Русия. След завършването на пансиона възпитаниците му тръгват по различни пътища. Някои от
тях са активни участници в Априлското въстание
и Освободителната война, между които Панайот
Волов, Михаил Греков, Яков Петкович, Атанас
Узунов и др. Тук учат класиците на българската
литература Алеко Константинов и Георги Стаматов, етнографът и езиковед Димитър Матов, академиците Антон Каблешков, Георги Кирков, Пенчо
Райков, първият професор по астрономия Марин
Бъчеваров и много други изтъкнати личности. В
училището средно образование получават бъдещите министри Петър Абрашев, Константин Никифоров, Коста Панайодов, Петър Пешев, Христо
Славейков, Димитър Тончев и още неколцина държавни политически дейци [2, с. VII – XIII].
Настоящата статия е посветена на млади

Вапцарова, Г., Iлiева, Д. (2016). Значення архiву академiка Пенчо Райкова для iсторii хiмiчноi науки. Науковий вiсник,
1 (41), МНУ iменi В. О. Сухомлинського, 59 – 64 [Vaptzarova, G., Ilieva, D. (2016). Znachenie na arhiva na akademik P.
Raykov za istoriata na himichnata nauka. Naukovi vistnik, 1 (41), MNU Suhomlinski, pp. 59 – 64]; Вапцарова, Г., Илиева,
Д. Личният архив на акад. П. Райков. В: Известия на СМРЗИ – Трявна, т. 4, с. 464 – 473 [Vaptzarova, G., Ilieva, D.
Lichniat arhiv na akad. P. Raykov. V: Izvestia na SMRZI – Triavna, t. 4, pp. 464 – 473]; Илиева, Д., Вапцарова, Г. Спомени
на П. Абрашев за учението на Алеко Константинов в пансиона на Тодор Минков. Наука, 4, 2017, с. 63 – 66 [Ilieva, D.,
Vaptsarova, G. (2017). Spomeni na P. Abrashev za uchenieto na Aleko Konstantinov v pansiona na Todor Minkov. Nauka, 4, pp.
63 – 66]; Илиева-Петрова, Д. (2017). Спомени на П. Абрашев за учението на Алеко Константинов в пансиона на Тодор
Минков. Науковι Працι, 299, ЧНУ імені Петра Могили, 2017, 114 – 120 [Ilieva-Petrova, D. (2017). Spomeni na P. Abrashev
za uchenieto na Aleko Konstantinov v pansiona na Todor Minkov. Naukovi prazi, 299. ChNU P. Mogili, pp. 114 – 120] и др.
2
Национална конференция с международно участие „Трявна и тревненци в националната история и култура“ с доклад на тема „Личният архив на академик Пенчо Райков, съхраняван в НА БАН“ (2015). [Nazionalna konferenzia s
mejdunarodno uchastie „Triavna I trevnenzi v nazionalnata istoria i kultura. Doklad na tema „Lichniat arhiv na akad. P. Raykov,
sahraniavan v BAN“, (2015)]; Втора Международна научна конференция „Славянские студии“, посветена на 150-годишнината от основаването на Южнославянския пансион на Тодор Минков. Кръгла маса „Роль Южнославянского
пансиона Тодора Минкова в подготовке национальных элит для балканских стран“ в гр. Николаев, Украйна (2017). [II
mejdunarodna nauchna konferenzia „Slavianskie studii“, posvetena na 150-godishninata ot osnovavaneto na Iujnoslavianskia
pansion na Todor Minkov. Kragla masa. V gr. Nikolaev, Ukraina, (2017)] и др.
1
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българи, получили първоначалното си образование в пансиона на Тодор Минков. В годините след
Освобождението, за своите заслуги към науката,
те са избрани за членове на Българското книжовно дружество (БКД) и Българската академия
на науките (БАН). Всички те продължават своето образование в университети в Одеса и в други
европейски градове, но до един се завръщат в родината си, за да бъдат полезни на България. Малко
известен факт е, че голяма част от тях са дарители
на българското общество, оказали финансова подкрепа на образованието и науката. Днес техните
лични архиви се съхраняват в Научният архив на
БАН. Житейският път и творческите постижения
на тези учени са актуален пример за съвременното
поколение.
В поредицата имена, свързани с историята
на пансиона в Николаев, започваме с първия негов
изследовател, учения и политик Петър Абрашев.
Той е роден в Котел на 23 март 1866 г. Първоначално образование получава в родния си град, а
по-късно във Враца и Търново. Събитията от Освобождението, които променят съдбите на много
българи, засягат и Котел. Случайна среща с подпоручик Кисов3 от Трета опълченска дружина предопределя житейски път на малкия Петър. Офицерът
поема грижата за „едно чуждо и почти непознато
дете“ [3, л. 9]. Така сиракът Петър Абрашев е изпратен да се учи в Русия [4, с. 5]. През 1887 г. той
завършва успешно Южнославянския пансион на
Тодор Минков и Класическата Александровска
гимназия в гр. Николаев. Записва право в Новорусийския университет в гр. Одеса, където следва
шест семестъра в Юридическия факултет. Образованието си продължава в Женева, където се дипломира в 1891 г. Същата година Петър Абрашев
се връща в България и последователно е съдия в
Разград, Варна, Русе и София. Избран е за подпредседател на Софийския окръжен съд (1894 –
1895). От 1 август 1895 г. се посвещава на адвокатската професия в столицата и се отдава на обществено-публицистична дейност. Негови статии
на страниците на български вестници и списания
разкриват обществено-политическите му нагласи.
Привърженик и активен член на Прогресивно-либералната партия, той заема и високи държавни
постове: министър на търговията и земеделието
в кабинетите на Стоян Данев (1902 – 1905); министър на правосъдието в правителството на Ив.
Ев. Гешов (1911 – 1913) и в четвъртия кабинет на
Стоян Данев (1913).
3

Покрай политическата си кариера Петър
Абрашев се развива и като учен. През 1901 г. е
избран за доцент по съдебно производство и по
гражданско право в Балканския близкоизточен институт в София, а от 1925 г. е редовен професор.
По същото време ръководи катедра по граждански
процес в Софийския университет. От 1905 г. той е
един от основателите на Българския юридически
съюз [5]. Абрашев е и дългогодишен член на Славянското дружество в България и негов подпредседател [6].
Изключително разнообразна и многостранна е книжовната дейност на Петър Абрашев. Той
публикува във вестниците „Мир“, „Светлина“,
„Български преглед“, „България“ и списанията
„Юридически преглед“, „Гражданин“ и др. Автор на редица трудове по право и конкретно по
гражданското съдопроизводство, Абрашев дава
на правната мисъл и на практическата юриспруденция в България многобройни научни статии и
разработки. Негов е първият систематичен курс
по граждански процес, който „се явява завинаги
пътеуказателят за наука, знание, мислене и практическа дейност на всеки юрист в България“ [7,
л. 65].
Научният принос на труда „Гражданско съдопроизводство“ [8], както и останалото творчество на П. Абрашев, е основание академик Владимир Моллов да напише блестяща рецензия и да го
предложи за дописен член на БАН на 7 декември
1921 г. [9, а.е. 764, л. 50]. В писмо на Иван Пеев до
Абрашев от 1922 г. четем: „Съгласно с наредбите
на Академията дописните членове вземат участие
в научната работа наравно с действителните: четат
реферати, преглеждат и оценяват чужди трудове,
взимат участие в научните издирвания в страната
и се ползват с право на глас по всички въпроси от
научен характер... Управителният съвет е уверен,
че Вие ще подпомагате Академията в изпълнение
на нейните научни задачи тъй ревностно и усърдно, както сте работили досега в полето на науката
и вън от нея“ [9, 12, а.е. 914, л. 3]. В следващите
години става ясно, че професионалната нагласа на
Петър Абрашев и опитът му в държавното управление като министър го правят особено полезен
член на Академията.
След внезапната смърт на професор Абрашев
на 17 юни 1930 г. личният му архив и библиотека
се съхраняват от неговата съпруга. През 1952 г. тя
предлага част от него за откупуване и съхранение
в Научния архив на БАН. Заедно с документите от
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фонда при нас постъпват изключително ценните
спомени на Петър Абрашев за Южнославянския
пансион на Тодор Минков в Николаев.
Друг български учен, юрист, обществен и
политически деец, свързан с пансиона в град Николаев, е действителният член на БКД и БАН Димитър Стоянов Тончев.
Димитър Тончев е роден в гр. Калофер на
26 октомври 1859 г. Първоначално учи в родния
си град, след което заминава за гр. Николаев. Там
завършва гимназия през 1879 г. Същата година започва да учи право в Новорусийския университет
в Одеса и през 1883 г. получава диплома за юрист
[10, а.е. 1].
Завърнал се в родината, Д. Тончев работи
като подпредседател на Пловдивския съд и председател на пловдивското углавно съдилище, а
след Съединението се премества в София и дори е
включен в делегацията до руския цар за привличане на Русия към делото на Съединението.
В следващите години заема различни държавни постове. Като председател на III-то Велико
народно събрание (1886 – 1887) е начело на депутацията, която поднася на Фердинанд акта за
избирането му за княз на България. До 1918 г. Димитър Тончев е народен представител в IV – XVII
Обикновени народни събрания.
От 1886 г. Тончев е министър в различни кабинети: министър на правосъдието (1886,
1888 – 1891); министър на търговията и земеделието (1894); министър на обществените сгради,
пътища и съобщенията (1899 – 1900); министър
на външните работи и вероизповеданията (1900 –
1901). От 1913 до 1918 г. Д. Тончев е министър на
финансите [11].
В София Д. Тончев се оформя като активен
общественик и e един от основателите на националната партия, а по-късно и водач на младолибералната партия. Пише статии за вестниците „Българска илюстрация“, „Борба“, „Марица“, „Наука“,
„Южна България“ и др. През 1893 г. написва „Коментар на закона за задълженията и договорите“, а
през следващите години издава в два тома „Коментар върху закона за наследството“. През 1896 г.
публикува „Закон за задълженията и договорите“,
а до 1937 г. – „Коментар върху закона за задълженията и договорите“ в седем тома.
Димитър Тончев е избран за дописен член
на Българското книжовно дружество, а през 1911
г. е провъзгласен за действителен член на БАН.
Умира на 78 годишна възраст в София през 1937 г.
След смъртта на Д. Тончев архивът му е останал в жилището на неговия син Стефан. Различ-
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ни лица започват да предлагат части от документите за продан и така личният архив на учения е
разпокъсан. Част от него е откупена в Народната
библиотека, а други лица продават документи на
Научния архив на БАН.
Български юpист, също получил първоначално образование в Николаев, е действителният
член на БКД и БАН Антон Каблешков.
Антон Каблешков, роден в Пловдив през
1857 г., произхожда от възрожденския Каблешков род от Копривщица. Основно образование завършва в родния си град. През 1873 г. започва да
учи в семинарията в Москва, а две години по-късно постъпва в пансиона на Тодор Минков, където
завършва със златен медал. Юридическо образование получава в Одеса и Петербург и през 1883
г. се връща в Източна Румелия като помощник –
прокурор. Веднага след Съединението става председател на Пловдивския окръжен съд. По-късно е
прокурор при Върховния касационен съд, където
остава до края на служебната си кариера – 1913 г.
[12, с. 58 – 59].
Приносът на Антон Каблешков за изграждането на българското правосъдие е изключителен. С рядка съдийска интуиция той има заслугата
за създаване в нашата съдебна практика на една
стройна система при налагане наредбите на българското законодателство. Каблешков взима дейно
участие в изработването на повечето наши съдебни закони по гражданско, търговско, наказателно
и процесуално право. Заедно с д-р Петър Данчев
през 1888 г. започва да списва и издава „Юридическо списание“, на чиито страници помества и
много свои статии и студии. В същото време преподава като редовен доцент гражданско и търговско право в Юридическия факултет на Софийския
университет (от 1894 до 1908 г.) [13].
През 1898 г. Антон Каблешков е избран за
действителен член на Българското книжовно дружество (по-късно БАН). Същата година става и
секретар на Философско-обществения клон на
дружеството (1898 – 1905 г.), а негов председател
е през 1906 – 1907 г. На 14 януари 1907 г. по предложение на Антон Каблешков Годишното събрание на БКД взима решение Управителния съвет да
обмисли „не е ли време Дружеството да се обърне
на Академия“ и при какви условия. Следващата
година, пак по негово предложение, Общото събрание на БКД решава да приеме дар от Ив. Ев.
Гешов в размер на 120 000 лв. с условие за прерастване на дружството в Академия.
В своето завещание от 28 май 1917 г. А. Каблешков дарява на БАН сума от 20 хил. лв, която
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трябва да се получи от продажбата на къщата му
на ул. „Московска“ № 35. Според волята на дарителя трябва „да се образува особен фонд, който да
носи моето име и лихвите му да се употребяват
на вечни времена за премии на научни трудове по
правото по реда, предвиден за правилника на Академията“. [9, а.е. 1103, л. 73, л. 80; a.e. 1136].
Изпълнителите на завещанието – сестрата
Райна Г. Бонева и братът генерал Н. Каблешков,
продават къщата след неговата смърт през декември 1920 г. С писмо от 26 декември 1920 г. те уведомяват БАН за волята на брат си и много скоро
– на 10 януари следващата година, Управителния
съвет на БАН им съобщава за образуването на
фонд „Антон Каблешков“.
Най-малко съхранени документи в Научния
архив на БАН има за Петър Иванов Пешев, също
юрист и действителен член на БАН, държавен и
политически деец. Той е роден на 27 юли 1858 г.
в гр. Севлиево. Учи в родния си град, а след това
в Богословското училище в Петропавловския манастир край Лясковец. През 1877 г. работи като
учител и чиновник в различни учреждения в Севлиево. Благодарение на събрани помощи от неговите съграждани П. Пешев заминава за пансиона
на Тодор Минков в гр. Николаев през 1878 г. Негови съученици и приятели там са П. Абрашев, А.
Каблешков, Д. Тончев, Хр. Славейков и др. Юридическо образование завършва през 1884 г. в Московския университет, където е изпратен от Марин
Дринов с помощта на Ив. С. Аксаков.
След завръщането си в България работи в
Министерството на правосъдието, а от 1887 г. е
адвокат отначало в родния си град и след това в
София. В столицата е председател на Севлиевската дружба.
Петър Пешев е народен представител от Либералната партия във VII-то, VIII-мото, X-то и
XIII-то Народно събрание. Избиран е за министър
на правосъдието (1894 и 1899 – 1900), както и за
министър на просвещението от 1913 до 1918 г. [10,
с. 32 – 39]. През ноември 1919 г. заедно с останалите министри от кабинета на Васил Радославов
е арестуван, а през 1923 г. е осъден като един от
виновниците за втората националната катастрофа.
П. Пешев е избран за редовен член на БКД
през 1884 г. Участва активно в живота на БКД и
БАН и публикува в Периодическо списание, сп.
„Искра“ и в редица либерални издания.
Петър Пешев е един от големите дарители
на родния си град Севлиево. Негова заслуга като
министър на просветата е да подпомогне финансово построяването на театралната сграда в града

[11, с. 232].
Умира в София през 1931 г.
Със завещанието си от 1925 г. П. Пешев дарява 200 хил. лв. на Министерството на народната
просвета (МНП) за учредяване на фонд за построяване на сграда в Севлиево – безплатна трапезария за бедни ученици. След смъртта му неговата
съпруга Цанка Пешева дарява книгите на Петър
Пешев на Севлиевската градска библиотека.
Бащата на българската химия акад. Пенчо
Николов Райков е следващото име, което искаме
да представим в това изложение. Роден е в Трявна
на 6 декември 1864 г. в семейството на виден и
заможен търговец – Никола Райков. Първоначално
и прогимназиално образование получава в родния
си град и Габрово [12, а.е. 1, л. 1]. През лятото на
1879 г. заминава за гр. Николаев и се настанява в
пансиона на българина Тодор Минков. Негови съученици там са Петър Абрашев, Никола Бобчев,
Тодор Джамджиев и др. Пенчо Райков завършва
гимназията пръв по успех през 1883 г. [12, а.е. 1,
л. 10]. Продължава образованието си в Лайпциг.
Първоначално записва и учи медицина, но след
един семестър започва да следва химия. Става
член на Славянското академично дружество, секция от което се превръща в Българско академическо дружество под негово председателство. През
1885 г. прекъсва образованието си, за да вземе
участие в Сръбско-българската война като доброволец в т.нар. Студентски легион. След подписването на примирието заминава отново в Лайпциг,
където завършва курса на обучението си и през
1888 г. полага успешно докторски изпит [12, а.е. 2,
л. 1]. Завръща се в родината и се отдава на творческа дейност като химик, професор и общественик.
Назначен е за извънреден преподавател по
химия във Висшето училище [12, а.е. 2, л. 1 – 5].
Когато последното е преименувано в университет,
Райков става редовен професор и титуляр на Катедрата по органична химия, пост, който запазва до
1935 г. Декан е на Физико-математическия факултет (1900 – 1901), (1917 – 1918) и ректор на Университета през учебната 1908 – 1909 г.
Той е един от основателите на Българското
химично дружество в София и негов пръв председател.
За приноса на проф. Райков в областта на
химията Управителният съвет на БКД на заседание от 5 август 1898 г. го избира за дописен член
на Дружеството [9, а.е. 738, л. 11; 12, а.е. 67, л. 1 ],
а на 5 ноември 1900 г. е избран за негов действителен член [9, а.е. 173, л. 16, а.е. 750, л. 23; 12, а.е. 67,
л. 2]. Академик Райков допринася за разширяване
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дейността на Природо-медицинския клон на БКД,
в който активно работи като секретар в периода
1904 – 1909 г., а по-късно и като председател вече
на Природо-математическия клон на БАН от 1914
до 1920 г. [9, а.е. 750, л. 37, а.е. 765, л. 35].
Личните документи на учения, съхранeни в
Научния архив (НА) на БАН, са подарени на Академията на 2 февруари 1970 г. от дъщеря му Елеонора П. Райкова.
Друг български учен, на който се спираме в
нашия доклад, е физикът и математик, действителен член на БАН Георги Яковлев Кирков. Той е
роден на 24 април 1848 г. в гр. Плевен. Първоначално учи в родния си град, а от 1868 г. – в Русия. Средно образование завършва в пансиона на
Тодор Минков в град Николаев. Учи специалност
физика и математика в Санкт Петербург. Поради
тежкия климат се премества в Одеса, където завършва вишето си образование (1876). Работи като
учител в гимназията на град Симферопол (1876 –
1878). Специализира графично и печатарско дело
в Австрия и Германия (1881 – 1884) [13, а.е. 1, а.е.
3].
От 1879 г. през Временното руско управление Г. Кирков е съветник на Софийския губернатор Пьотър Алабин. Председател е на новооткрития Софийски окръжен съд. Избран е за народен
представител в Учредителното народно събрание.
Първи директор е на Народната библиотека в София. През 1890 г. е назначен за главен инспектор
в Министерството на народното просвещение. Георги Кирков има големи заслуги за организирането на Държавната печатница, чийто директор става през 1881 – 1887 г. с прекъсвания и от 1903 до
1913 г. [14]. Изработва проекта за едни от най-сполучливите български банкноти от първата емисия
на Българската народна банка (1885) и е отличен
на международна изложба в Антверпен, Белгия
[13, а.е. 22, а.е. 23].
Георги Кирков е основател и началник на
Картографския институт към Министерството на
войната. От 1881 г. е дописен член, а от 1884 г. –
действителен член на Българското книжовно дружество. В периода 1882 – 1884 г. е негов ковчежник. Умира на 11 април 1929 г. в София.
Личният архив на Георги Кирков постъпва в
Научния архив на БАН през 1969 г. като дарение
от негова племеница.
Приведените в настоящето изложение данни за живота, дейността и научните приноси на
изброените учени, възпитаници на пансиона в
град Николаев, недвусмислено свидетелстват за
трайния интерес на нашата възрожденска интели-
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генция към проблемите на развитието на младата
българска държава. Специалисти в конкретните
свои научни области, тези дейци на БКД и БАН са
убедени в необходимостта от развитието на държавно-правните, природните и техническите знания и умения.
Осъзнаването на принадлежност към народ,
отварянето към света, особено към развитите свободни държави, изисква повече високообразована
интелигенция, изиграла изключително динамична
роля в новата българска история.
(По доклад от Международна научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“,
организирана от ИИ – БАН, 2018).
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MEMBERS OF BKD AND BAS, ALUMNI OF THE BOARDING SCHOOL OF
TODOR MINKOV IN THE TOWN OF NIKOLAEV
Gabriela Vaptzarova, Darina Ilieva

Abstract
The paper is dedicated to young Bulgarians who graduated in the town of Nikolaev and later in Odessa and
other European universities. For their contributions to the young Bulgarian science in the years after the Liberation
they were elected as members of the Bulgarian Literary Society (today the Bulgarian Academy of Sciences) and
their personal archives are kept in the Scientific Archive of the Bulgarian Academy of Sciences.
Key words: archive, Bulgarian Academy of Sciences, intelligence, Todor Minkov, donation

СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“ КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ПОКАНА
„МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2019“
ПОСВЕТЕН НА 75 ГОДИНИ СУБ И 150 ГОДИНИ БАН
(18 – 19 април 2019 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 може да намерите на: https://seminarofecology.wixsite.com/2019
или на http://www.iber.bas.bg/?q=bg
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ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА ЙОСИФ КОВАЧЕВ
– МОСТ МЕЖДУ ДВЕ ЕПОХИ

Доц. д-р Анна Ангелова,
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

Фотос 1. Йосиф Ковачев. Фото Иван Карастоянов

В юбилейната за Алма матер 2018 година наред с честването на годишнината от основаването на първия български университет беше
отбелязана и 130-ата годишнина на университетската педагогика, неразривно свързана с името на
Йосиф Ковачев (1839 – 1898)1 (Фотос 1). Един от
основоположниците на университетското образование в България [1], дописен член (1875) и действителен член на Българското книжовно дружество
(1884), той е сред седемте преподаватели, поставили началото на първия български университет
и негов щедър дарител2. Когато през 1888 г. се открива Висшия педагогически курс, съвсем естествено педагогическите дисциплини са поверени на
Йосиф Ковачев, който се е утвърдил като новатор,
въвеждайки модерни методи на обучение още преди Освобождението. Във Висшия педагогически

курс и Висшето училище Йосиф Ковачев чете
лекции по „История на педагогията“ и „Педагогическа психология“. В Университетската библиотека няма запазени негови литографски лекции, от
които да съдим за съдържанието на курсовете и
методите на преподаване, но най-вероятно той се
е опирал на вече публикувани свои работи, които е доразвивал и обогатявал с нови идеи3. Името
му е добре познато след педагогическите среди,
но както подчертава още през 1939 г. проф. Генчо
Пирьов, независимо от факта, че „името на Йосиф
Ковачев краси едно от най-хубавите първоначални училища в столицата, малцина са, които знаят
за голямото дело на този наш будител, който така
сполучливо стана един от мостовете на две значителни епохи от нашия исторически живот“ [2].
Започнал
своята книжовна
и
изследователска дейност още
преди
Освобождението, първият
български педагог
оставя трайна следа в следосвобожденския обществен
и културен живот.
Йосиф Ковачев живее и работи в две
епохи. В предосвобожденския период
работи като учител.
Фотос 2. Български буквар по звучната метода за
народните школи – корица

Името му се среща и като Йосиф Ковачов. Роден е в гр. Щип. Първоначално учи в родния си град, а след това продължава образованието си като стипендиант със средствата, завещани от В. Априлов за обучението на български младежи.
Учи в Белградската семинария и в Духовната академия в Киев, където завършва през 1868 г. Завърнал се в България,
работи като учител. След Освобождението Й. Ковачев се включва активно в обществения живот на страната и има значителен принос в изграждането на съвременна България. Работи активно за изграждането на модерна образователна
система. Като народен представител участва в работата на Великото народно събрание в Търново. Редовен член на
БКД от 1884 г. От 1881 г. до 1887 г. е главен секретар на Държавния съвет, негов член и кмет на София. От 1888 г. до
смъртта си Йосиф Ковачев е професор по педагогика във Висшето училище.
2
Й. Ковачев е сред първите дарители на Университета. Той завещава сумата от 20 000 лв., като определя съпругата си
за универсален наследник. След капитализиране на имуществото му и това на съпругата му общата сума възлиза на
около 1 200 000 лв.
3
В предговора към „Школска педагогия“ Й. Ковачев отбелязва, че е „имал под ръка трудовете на прочутите немски
и френски педагози и други учени мъже, а най-више трудовете на Куртмана, Дистервега, Фрикова, Бокка, Брауна,
Фаррентраппа, Дулвона и др.“.
1
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Именно тогава влиза в българския книжовен патримониум, с първите си педагогически трудове, които преобразяват българската образователна система. През 1873 г. е отпечатана книгата му
„Школска педагогия или методическо ръководство
за учителите и управителите на народни школи“,
която е първият български учебник по педагогика.
Следващата година обнародва „Буквар по нагледна и гласна метода“ (1874), а през 1875 г. излиза
„Български буквар по звучната метода за народните школи“, който има пет последователни издания
до 1885 г. (1878, 1879, 1882, 1885). Тези трудове,
от една страна, фиксират основните моменти в
новаторския подход на Й. Ковачев като учител по
прилагането на звучната метода и класно-урочната
организация на обучение4, а от друга – показват и
неговата самооценка за
предлаганата образователна реформа. В предговора към „Български
буквар“, с който „излиза пред народа си“, Й.
Ковачев подчертава, че
учителите „ще намерят
в него това, което трябва според исканията на
днешната педагогия“,
а във втората част на
„Школската педагогия
– необходимите методически посочвания“
[4, c. 1].
Фотос 2. Български буквар по звучната метода за
народните школи – корица

Отдаден на работата си като учител и преподавател в първия български университет Йосиф
Ковачев събира представителна лична библиотека, която има интересна история. Книгите на известния педагог постъпват в Университетската
библиотека с огромно закъснение. От завещанието му, съставено на 12 юни 1898 г. и оформено в
пет самостоятелни раздела, става ясно желанието
му да се капитализира цялото му имущество и да
се създаде „Научен фонд Екатерина – Йосиф“5.
Управлението на фонда се предоставя на „Историко-филологическия факултет, под върховния
надзор на академичния съвет“. Тази част от заве-

щанието е изключително любопитна, защото по
един индиректен начин очертава периметъра на
научните интереси на Й. Ковачев. Желанието му е
да се раздава ежегодна премия за „най-добрата самостоятелна студия, представена по предварително обявен конкурс върху теми, взети от области
на отечествоведението“, както и хонорар, който да
се разпределя между рецензентите в избраните от
него приоритетни области – „еволюция на българския език в разните му наречия“, „движението на
българските поселения и техния културен живот“
и „домашно и школско възпитание на българския
народ през разните епохи от историческия му живот“.
В раздел трети на завещанието Йосиф Ковачев оставя ясни разпореждания относно личната
си библиотека – „цялата ми библиотека желая да
се подари след смъртта ми на българската гимназия в Солун, или пък на българската духовна
семинария в Цариград, сир. (сиреч – бел. авт.) на
онова от тия две учебни заведения, дето ползата от
нея би могла да бъде по-реална“ [5, c. 9].
Тридесет и три години след смъртта на педагога на свое заседание Академичният съвет разглежда изпълнението на завещанието и приема
„да се впишат в тефтерите и каталозите на библиотеката оставените преди 20 години на съхранение около 1500 тома книги на покойния педагог
Йосиф Ковачев със завет да се предадат на българския университет в Солун6, когато се отвори такъв. Така книгите ще могат да се използват сега, а
когато се отвори български университет в Солун,
пак ще могат да се предадат там“7. Въпреки явните разминавания в текста на завещанието и тълкуването му, книгите, поради различни причини и
невъзможност да се изпълни волята на дарителя,
остават в Университета. Седем години след решението на Академичния съвет книгите постъпват в
Университетската библиотека и са вписани като
дар в инвентарните дневници за обикновени дарове от 1938 г. и 1939 г., и съответно каталогизирани.
Появата на книгите на Й. Ковачев в библиотечните каталози с такова голямо закъснение има своето логично обяснение. През 1934 г. библиотечният
фонд е пренесен в новооткритата сграда, построена за нуждите на библиотеката, в двора на Университета. Това е огромно усилие и предизвикателство пред библиотекарите, тъй като е извършена

Подробно за организацията на урока в българските училища през Възраждането – в изследването на Д. Веселинов [3].
Поради влошената икономическа ситуация в страната сумите, предоставени на фонда, са коригирани в двете последващи завещания на Екатерина Ковачева от 13 март 1913 г. и 25 февруари 1928 г. с цел да се осигурят максимално благоприятни условия за работата на фонда.
6
В завещанието на Й. Ковачев е записано „българската гимназия в Солун“. Вероятно по-късно се е зародила идея за
„български университет“.
4
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цялостна реорганизация и пресигниране на фон- университетски преподавател в един изключителда, наброяващ тогава 250 000 библиотечни едини- но важен период. По предварителни данни библици, което най-вероятно е забавило обработката на отеката обхваща около 1033 заглавия в 1193 тома
новопостъпилите дарения. Един от определящите [6, c. 282] и включва основно издания, публикуфактори при формирането на фонда на Универси- вани от 50-те години до края на XIX в. на няколтетската библиотека през този период е присъеди- ко езика, като освен преобладаващите български
няването на значителен брой лични библиотеки, книги, има книги на руски, немски, френски и
принадлежали на емблематични университетски английски език. В тематично отношение библиотеката е с ясно очертан педагогически профил,
преподаватели.
Реконструкцията на екземплярния състав но съдържа и редица издания от областта на обна библиотеката на Йосиф Ковачев е сериозно ществените науки. Най-добре са представени
предизвикателство и се предвижда да бъде из- областите педагогика, психология и социология,
вършена в три последователни етапа, тъй като както и образователно дело. Освен тях има и издарението не е съхранено компактно, а отделни дания по славистика, география, право, история,
заглавия са отчислени през различни периоди. По- икономика и история на науките, както и редица
ради липса на място части от фонда на Централна редки издания на първи закони, правилници и др.
библиотека са изнесени в различни допълнителни нормативни документи, свързани с устройството
книгохранилища8, където са попаднали и книги от на следосвобожденска България и организацията
библиотеката на Ковачев. През 2018 г. приключи на училищата и образователното дело. Библиопървият етап от реконструкцията на библиотека- тека на Й. Ковачев е добър пример за ретроспекта. Бяха прегледани отново инвентарните дневни- тивното попълване на фонда на Университетската
ци, като инвентарните номера на регистрираните библиотека. Книгите са подпечатани с елегантен
книги бяха съпоставени с извлечението от елек- елипсовиден печат-екслибрис с надпис: „Йосиф.
тронния каталог на обособената колекция „Й. Ко- А. Ковачев София“9. Особено ценни са запазените
вачев“. След това бяха ексцерпирани намиращите старопечатни издания – български, руски и сръбсе в централното книгохранилище 290 заглавия от ски, книгите с автографи и дарствени надписи,
библиотеката на известния педагог, част от които първите издания на Иван Вазов и други български
бяха показани за първи път на читателите в рамки- автори, както и определени чужди научни издате на организираната от Университетската библи- ния.
отека изложба „130 години университетска педагогика“.
Вторият етап от реконструкцията на библиотеката ще се осъществи през настоящата година.
Предстои работа по изтеглянето на достъпните
екземпляри от допълнителните книгохранилища,
пренасянето на книгите в централното книгохранилище и присъединяването им към вече ексцерпираната част от библиотеката. В заключителния
трети етап от реконструкцията ще се направи Фотос 4. Книга с дарствен надпис от
цялостен преглед на наличните екземпляри „de Ал. Теодоров-Балан
visu“, ще се установят и опишат липсите, след
което книгите ще бъдат пресигнирани и съхранявани компактно като „Библиотека Йосиф Ковачев“.
Наличните данни от инвентарните книги и
библиографските записи в електронния каталог
дават възможност да се направи един първоначален библиометричен анализ на библиотеката.
Макар и неголяма по обем, личната колекция на
Йосиф Ковачев отразява разностранните му интереси и работата му като учител, държавник и Фотос 5. Книга с дарствен надпис от Л. Милетич
7
8

Протокол на АС на Софийския университет от 11 март 1931 г.
Тези книгохранилища са труднодостъпни поради лошите условия в тях и на практика не се обслужват.
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Сред старопечатните издания, освен с основните педагогически трудове на Й. Ковачев, издадени до 1878 г., фондът на Университетската библиотека се обогатява с още 28 заглавия, като сред
тях могат да се посочат – Памятники народного
быта болгар (1861); Новобългарска сбирка (1863);
Цветособрание на сичкото презгодишно церковно богослужение (1847); Исторически изследования за Охридската и Ипекска архиескопии (1869);
Народне песме македонски бугара: Женске песме
(1860); Габровското училище и неговите първи
попечители (1866); Поглед връх произхождението на блъгарский народ и началото на блъгарската история (1869); История блъгарска (1869); Географико-историко-статистическо описание на
Татарпазарджишката кааза с една харта и таблица на различни стари паметници (1870); Бащин
язик за малки деца: втора година : втора книга за
учение след букваря, с изображения (1872); Кратка елементарна геометрия (1873); и др.
Независимо от многобройните си обществени ангажименти след Освобождението, педагогът
Йосиф Ковачев продължава да следи новостите в
областта на образованието и теорията на обучението. Така в личната му библиотека намират място ценните следосвобожденски издания – „Буквар
за българските народни училища: заедно с първа читанка“ от Иван Георгов, публикуван през
1884 г., и по-късното издание на Г. Кирков „Буквар и читанка: за I отделение на първи клас“ от
1893 г., „Учебна латинска граматика: за употребление в първите класове на класическа гимназия“,
издание от 1881 г. и др.
Сред чуждите славистични издания, обогатили общия библиотечен фонд, попадат „Облици
српскога jезика“, от известния сръбски филолог
Джуро Даничич (1825 – 1882), издание от 1874 г.,
и важното многотомно издание в четири части –
„Материалы для изучения Болгарии“ от 1877 г.
(част от колекция „Старопечатна Булгарика“). От
специализираните научни издания и лексикографски справочници, изключително необходими в
първите години след създаването на Университета,
могат да се посочат – La psychologie physiologique
(Paris, 1888); Les regles de la methode sociologique
(Paris, 1895); Resume de la philosophie (Paris,
1891); Abnormal man, being essays on education and
crime and related subjects, with digests of literature
and a bibliography (Washington, 1893) ; Nouveau
dictionnaire portatif francais-allemand-russe (Leipzig
s. a.); Dictionnaire general de la langue francaise

(Paris, 1887) и редица др.
Изследователската дейност и личността на
всеки учен се очертават най-добре чрез неговата
лична библиотека. Ето защо проучването на личните колекции е обект на вниманието на изследователи от различни области. Всяка библиотека,
принадлежала на известен учен или творец, се
разглежда в качеството ѝ на „книжовен паметник“, като значимостта ѝ нараства в зависимост
от личността на нейния притежател и контактите, които той поддържа с интелектуалния елит на
своето време. Личната библиотека на основоположника на българската педагогика Йосиф Ковачев е знакова, защото свързва две епохи, оставили
трайна следа в българския духовен живот.
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JOSEPH KOVACHEV‘S PERSONAL LIBRARY – A BRIDGE BETWEEN TWO EPOCS
Anna Angelova
Abstract
The article is dedicated to the personal library of the first Bulgarian pedagogue - Yosif Kovachev, one
of the numerous collections enriching the University Library. The emphasis is on the history of the library and
the problems associated with the reconstruction of the collection, outlining the stages and the real difficulties
accompanying the process. An initial bibliometric analysis of the library is also presented. Considered a literary
monument, the personal library of Yosif Kovachev is symbolic because of his activity as a teacher, a statesman,
and a university lecturer, he concatenates two historical epochs in the Bulgarian spiritual life.
Key words: Yosif Kovachev, personal library, reconstruction, bibliometry, bibliometric analysis, first textbook on
pedagogy, scholars, pedagogy, pedagogical psychology, teacher, lecturer, statesman
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ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

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

ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ
„ЕВРИКА“ – ОТЛИЧИЯ НА БЪДЕЩЕТО

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

„Тази церемония не е обикновен празник“,
заяви вицепрезидентът г-жа Илияна Йотова – почетен гост на тържеството за връчването на годишните награди за 2018 г. на фондация „Еврика“
за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. „Това са отличия
на бъдещето за вас, които сте най-доброто опровержение, че в България няма таланти, няма енергични и умни българи, които с воля и много усилия
успяват да погледнат над ежедневието, да надникнат в бъдещето и да реализират мечтите си“.
Преди да връчи отличията на лауреатите за 2018
година, тя благодари на фондацията, която заедно със своите съюзници – фирми и организации,
през тези почти три десетилетия открива младите
таланти, подава им ръка, мотивира ги, кара ги да
се чувстват иноватори, да са уверени в себе си и в
това, което правят, и им дава възможност за изява.
Годишните награди на фондация „Еврика“
се присъждат на млади хора за техните значими
постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански
дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се
цели стимулиране на най-добрите постижения
в съответната област и широко популяризиране
сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за
налагане на техния пример сред младото поколение. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации,
научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор
се извършва от специализирани комисии във всяка
област.
Тържествената церемония по връчването
на годишните отличия на фондация „Еврика“ за
2018 г. се състоя на 29 януари 2019 г. в НДК. По
традиция изпълнителният ѝ директор г-жа Боряна
Кадмонова представи накратко с цифри и факти

широкия спектър на дейности на фондацията през
2018 г. Ще споменем само някои от тях: отпускане
на безвъзмездна финансова помощ за: стипендии
на 46 ученици и студенти и на 7 млади учени за
участието в научни изяви в чужбина и краткосрочни специализации; подпомагане провеждането на
26 значими научно-технически изяви за деца и
младежи у нас и в чужбина и други 5 редакционни,
образователни и научно-информационни проекта;
подпомагане специализирани рубрики и издаване
на специализирани вестници, предназначени за
популяризиране на дейности на децата и младите хора в областта на науката и техниката и много други. Специално ще отбележим стартиралият
през октомври 2017 г. съвместен проект на фондацията с Програма „Христо Ботев“ на Българско
национално радио „Еврика!“. Успешни българи!“,
в който два пъти месечно се представят най-изявените талантливи и успели млади хора, подкрепени
от фондацията, в едноименното предаване.
Фондация „Еврика“ е член на две престижни международни организации – Движението за
наука и техника в свободното време (MILSET) и
Международната федерация на изобретателските
асоциации, а така също и на Сдружение „Български дарителски форум“, Национална мрежа за децата в България и Специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Bulgaria.
Фондацията поддържа добри партньорски
взаимодействия, основаващи се на дългосрочни
договори за сътрудничество с редица организации, университети и училища. Сред тях са БАН,
Технически университет – София, СУБ, ФНТС,
СМБ, СФБ, Националния дворец на децата, Националния политехнически музей и др., на основата на които се организират съвместни инициативи и дейности, общи проекти и програми.
Наградата „ЕВРИКА“ за постижения в
науката се присъжда ежегодно от 1997 г. за 23-ти
пореден път чрез конкурс за млади изследовате-
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ли до 35 години, защитили дисертация в областта
на природоматематическите, техническите, медицинските, селскостопанските и икономическите науки. Нейни носители досега са талантливи
млади български учени от институти на БАН и
български висши училища: Явор Шопов, Виктор
Иванов, Атанас Павлов, Гергана Василева, Кирил
Маринов, Анелия Хорват, Стефан Минчев, Иванка
Цаковска, д-р Роман Романски, Светослав Савчев,
Нели Бундалеска, Андон Рангелов, Поля Добрева,
д-р Развигор Дърленски, Юлия Романова, Деляна
Манасиева, Славея Петрова, Марияна Георгиева,
Виктория Миланова, Атанас Курутос, Мая Хаджиева. Конкурсът се провежда съвместно от Фондация „Еврика“ и Съюза на учените в България.
Лауреатът на наградата „ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА“ за 2018 г. е д-р ЕЛЕНА
КРЪЧМАРОВА – главен асистент в Института
по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“–
БАН.

Елена Кръчмарова се е дипломирала като
магистър инженер биотехнолог в ХТМУ – София.
Започва работа като специалист–химик в Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“
на БАН, където става задочен докторант по научна специалност „Молекулярна биология“. Голям
принос за израстването ѝ като учен с обещаващ
научен потенциал имат научните ѝ ръководители
акад. Иван Иванов и доц. Геновева Начева, както
и специализациите ѝ във водещи научни центрове: Института по структурна биология в Гренобъл,
Франция и компанията „Протерос Биоструктури“
в Мартинсрийд, Германия. По време на разработването на дисертационния си труд д-р Кръчмарова
израства като задълбочен изследовател с отлична
теоретична и практическа подготовка и възмож-
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ности за решаване на сложни експериментални
задачи. Публикувала е четири статии в списания
с импакт фактор и е съавтор в две патентни заявки – българска и европейска. Трудовете на Елена
Кръчмарова са цитирани вече 12 пъти за последните две години и са докладвани на 18 конференции в България и чужбина. Участвала е в 8 научни
проекта, включително и като ръководител на един
от тях, и е спечелила грант на Министерство на
образованието и науката по програмата „Наука и
бизнес“.
Елена Кръчмарова получава съвместната
награда на Фондация „Еврика“ и Съюза на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Експресия и свойства на
човешкия интерферон-гама и негови мутантни
аналози“. Направените изследвания са пробив
в конструирането, експресията и пречистването на мутантните аналози на рекомбинантния
човешки белтък интерферон-гама, който има
ключова роля във вродения и придобит имунитет.
Дисертационният труд на д-р Елена Кръчмарова се отличава с изключително богат арсенал
от методи, включващ почти всички основни техники на рекомбинантната ДНК-технология, както
и основни методи на молекулярната биология за
анализ на белтъци и нуклеинови киселини. Биологичните свойства, и по-конкретно, свързването
на рекомбинантните интерферони с рецептора, е
изследвано с повърхностен плазмонен резонанс,
а за изследване структурата на рекомбинантните
белтъци са прилагани молекулно-динамични симулации. Според рецензентите, д-р Кръчмарова е
придобила такъв богат методичен опит, че е въпрос само на време и финансови средства тя да
клонира, експресира и пречисти всеки един белтък.
Разработената дисертация от Елена Кръчмарова я представя като прецизен и аналитичен
изследовател, който на базата на умелото боравене с литературните данни, собствените резултати,
познанията в областта на молекулярната биология
и логическите разсъждения стига до съществени и
значими заключения. Основните приноси са свързани с разработването на високоефективна технология за получаване на рекомбинантен човешки
интерферон-гама и неговите мутантни аналози.
Тази технология дава възможност за получаването
на рекомбинантни белтъци с висок добив и чистота и запазена биологична активност, които отговарят на изискванията на Агенцията за контрол на
храните и лекарствата на САЩ, включително и по
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критерия ендотоксичност, което ги прави подходящи за клинични изпитания за лечение на автоимунни болести.
Научните ръководители и рецензентите на
Елена Кръчмарова са категорични, че със своя
дисертационен труд тя се е утвърдила като задълбочен млад изследовател и прецизен експериментатор с богати познания в областта на молекулярната биология, биохимията и биофизиката и с
много голям потенциал за бъдеща самостоятелна
кариера. Особено ценна е нейната способност да
анализира и интерпретира получените научни резултати и да търси успешни решения. Творческото
развитие на д-р Кръчмарова е убедителен пример
за последователна и целенасочена работа за изграждането и развитието на перспективни учени
в областта на молекулярната биология.
Наградата „ЕВРИКА“ за млад изобретател се присъжда за 28-ма поредна година чрез
конкурс за 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. Те трябва да представят свои изобретения и/
или изобретения, в които са съавтори, защитени
със съответните документи у нас и/или в чужбина.
Наградата е присъдена за първи път през 1991 г.
Нейни носители през годините са водещи учени
и специалисти като: Любомир Кръстев, Атанас
Томов, Санка Гатева-Костова, Борислав Атанасов, Ивелин Желязков, Румен Цончев, Иван Радев,
Георги Червендинев, Румен Кръстев, Димитър
Митев, Димитър Николов, Димитър Колев, доц.
Николай Николов, Тихомир Куманов, Николай
Мирчев, Петър Лозанов, Лазар Илчев, Георги Георгиев, Христо Колев, Светослав Стоев, Георги
Баев. Конкурсът се провежда от фондация „Еврика“ в партньорство с Патентното ведомство на
Република България и Съюза на изобретателите в
България.
Носител на наградата „ЗА МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ“ за 2018 г. е СТЕФАН ДОЧЕВ,
магистър по фармация в Медицински университет – София, докторант по техническа химия
към Института по приложна синтетична химия
към Техническия университет – Виена с тема на
дисертацията „Оползотворяване на възобновяеми
ресурси за фуран-базирани химикали“. През 2017
г. е бил пост докторант в Института по химия на
Университета в Сао Пауло, Бразилия.
Стефан Дочев е съавтор на 3 научни публикации и
е участник в колективи на 6 научноизследовател-

ски и образователни проекта с публично и индустриално финансиране от България и чужбина. Съавтор е на учебно помагало за тестове и логически
задачи с решения по химия на издателство „Нова
звезда“. Бил е член на организационните комитети
на 3 международни научни конференции и е участвал с устни и постерни доклади в 13 национални и
международни научни прояви. Носител е на втора
награда в конкурса „Шимадзу“ на Съюза на химиците в България за най-добра дипломна работа;
отличие за значими постижения в подготовката на
участниците в 42-ата Национална олимпиада по
химия и опазване на околната среда; първа награда
в конкурса за млади изобретатели на името на д-р
Емил Бенатов на Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“. Член е на Съюза на химиците в
България и Международното дружество по хетероциклична химия. Отлично владее основите на
проектния мениджмънт и управлението на екип.
По време на докторантурата си е ръководител на
дипломант за степен „бакалавър“ на Технически
университет – Виена.
Стефан Дочев получи наградата за млад изобретател за 2018 г. като съавтор на изобретението
„Метод за селективно окисление на 5-хидроксиметилфурфурал“ („Process for the selective
oxidation of 5-hydroxymethylfurfural“), регистрирано като Европейски патент. С това изобретение е разработена безопасна, конкурентна, икономически ефективна, екосъобразна и приложима
в индустриален мащаб технология, внедряването
на която ще доведе до много ползи, включително
и решаването на екологичните проблеми, свързани с трудно разграждащите се полиетиленови
опаковки. Авторите на изобретението са получили транснационално финансиране около 10 млн.
евро за изграждане на пилотен завод за по-нататъшно тестване, усъвършенстване и адаптиране
на разработената технология за индустриално
производство на нови полимерни материали. Огромният потенциал на изобретението заслужено
му отрежда челно място в списъка на Департамента на САЩ на 12 + 6 приоритетни химикали
на бъдещето, произхождащи от биомаса, богата
на въглехидрати. Внедряването на разработената технология в индустриалното производство
на нови полимерни материали ще допринесе
за устойчиво овладяване на кризата с конвенционалните природни ресурси, а също така и
на екологичните проблеми, които сериозно застрашават природата на нашата планета.
Диплом за отлично представяне на конкурса
за млад изобретател получиха:
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• Д-р Николай Стоименов – гл. ас. в Института по информационни и комуникационни технологии, съавтор на изобретението
„Абразивно тяло“, регистрирано като полезен модел в Патентно ведомство на Република България.
• Ангел Петков – докторант в Машинно-технологичния факултет при Технически университет – София, съавтор на регистриран
патент „SCULPTED CHAIR ARM SET“ в
САЩ.
Наградата „ЕВРИКА“ за млад мениджър
се присъжда ежегодно от основаването на фондация през 1990 г. – за 29-ти пореден път, чрез конкурс за мениджъри и управленци до 35 години с
доказани качества за предприемчивост, комуникативност, аналитично и перспективно мислене,
креативност, самоусъвършенстване и развитие
и т.н. Конкурсът се организира от фондация „Еврика“ и Асоциацията на индустриалния капитал
в България. Нейни носители досега са доказани
имена на българския бизнес: Иван Радев – председател на Управителния съвет на „Юнионбанк”
АД; Саша Безуханова – управител на Хюлет Пакард за България; Теодор Милев – управляващ директор на „Майкрософт България“ ООД; Теодор
Захов – президент на „Спектрум Нет“ ООД; Десислава Любенова – изп. директор на Холдингово дружество „Пътища“ АД; Мирослав Чапанов
– изп. директор на „ФАЗАН“ АД, Русе; Христо
Илиев – председател на Съвета на директорите на
„Адрес България Холдинг“ АД, Павел Езекиев –
ръководител на Представителството на Deutsche
Bank в България, Петър Дудоленски – управител
на „РЕСБ“ ООД, Иван Киров – акционер и изпълнителен директор на „Киров“ АД, Райна Миткова-Тодорова – управител на „ЕОС Матрикс“ ООД,
Елена Маринова – президент на „Мусала Софт“,
Петър Дончев – изпълнителен директор на RESB,
Цветелина Николова – изп. директор на винарска
изба „Катаржина Естейт“, Николай Бойков – управляващ директор „Операции“ и член на борда
на директорите на All Channels Group, Светлин
Наков – съосновател и мениджър „Обучение и
вдъхновение“ на Софтуерния университет, Филип
Филипов – директор на отдел „Бизнес към бизнес“ и мениджър на Софийския офис на „Скайскенер България“ ЕООД, Тодор Гигилев – главен
изпълнителен директор на „Дриймикс“, Евгения
Пеева-Кирова – изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“.
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Носител на наградата „ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР“ за 2018 г. е МОМЧИЛ КЮРКЧИЕВ,
магистър по софтуерно инженерство и управление на Университета Карнеги Мелън, САЩ. Още
като студент в III курс по тройна специалност в
областта на математиката, компютърните и изчислителните науки в State University в Ню Йорк
той е приет да стажува в Google, а след завършване на магистратурата си се присъединява към екипа на компанията като водещ инженер в разработването на YouTube. През 2012 г. напуска Google и
заедно с колегата си Андрю Фърст стартират компанията Leаnplum, водени от идеята да предоставят възможност за създаване на по-дългосрочни,
стабилни и ефективни взаимоотношения между
маркетинг специалисти и потребители на мобилни устройства.
Понастоящем Leаnplum, на която Момчил
Кюркчиев е главен изпълнителен директор, е бързо развиваща се мобилна маркетингова компания
с основен технологичен хъб в София, седалище в
Сан Франциско и офиси в Ню Йорк, Амстердам,
Лондон, Токио и Сингапур. Ежедневно Leаnplum
улавя над 25 млрд. мобилни действия и позволява
на световни брандове да създават дългосрочни и
пълноценни взаимоотношения със своите клиенти
чрез персонализирани кампании в реално време.
Като лидер в мобилното маркетингово пространство, Leаnplum отговаря на едно от най-големите
и неразрешени до момента маркетинг предизвикателства – пресъздаването на личния контакт в
дигитални условия или маркетинг на взаимоотношенията. В офисите на компанията, която е в топ
10 на най-бързо развиващите се IT индустрии в
Сан Франциско, работят 250 човека от 26 страни.
През 2018 г. компанията е привлякла допълнителни инвестиции в размер на 5 млн. USD от базиран
в Пекин фонд за дялови инвестиции. Общият привлечен капитал до момента е малко под 100 млн.
USD, а изградените стратегически партньорства
позволяват разширяването на дейността на компанията в Китай и Азиатско-Тихоокеанския регион.
Момчил Кюркчиев инвестира значителни
усилия и ресурси в икономическото развитие на
родината си, създавайки в България втория по големина офис на компанията. Фирмена, а и негова
лична мисия е да даде пример и да вдъхнови нов
вид компании, насочени преди всичко в грижата
за хората, в развитието на таланта и създаването
на култура, която вдъхновява все повече млади
хора да поемат по пътя на успеха. Компанията
мотивира служителите си да отделят минимум 20
работни часа в доброволческа дейност, както и га-
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рантира 200 USD дарение за кауза по избор на всеки служител. Инвестираните средства в различни
обществени каузи през 2018 г. са над 22 000 USD.
Специализираното жури е присъдило наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на
2018 г. на Момчил Кюркчиев за впечатляващи икономически резултати в условията на глобална конкуренция; предприемаческа будност и успешно
развитие на дигиталния маркетинг с иновативни
решения; принос в развитието на човешкия капитал в България чрез избора на България за създаване и развитие на иновативни продукти с висока
добавена стойност.
За отлично представяне в конкурса почетен
диплом получи Мартин Механджиев, председател на Националната аматьорска лига по баскетбол, за реализиране на значим и устойчив проект
с висок социален ефект; непрекъснато развитие и
надграждане на проекта.
Наградата „ЕВРИКА“ за млад фермер се
присъжда за 28-ма поредна година чрез конкурс
за български граждани до 35-годишна възръст за
значими постижения в областта на селското стопанство. Наградата е присъдена за първи път през
1991 г. Носители през годините са предприемчиви
и достойни млади фермери. Конкурсът се провежда съвместно с Асоциацията на земеделските производители в България и с медийното партньорство на в. „Гласът на земеделеца“.
Наградата „ЗА МЛАД ФЕРМЕР“ за
2018 г. е присъдена на НЕНКО ТРИФОНОВ,
магистър по специалност „Агробизнес“ на Аграрния университет – Пловдив, земеделски производител от град Карлово – собственик на ферма
за отглеждане на едър рогат добитък и получаване на екологично чиста продукция, управител
и съдружник във фирми за преработка на мляко,
месо и производство на млечни и месни продукти,
един от най-успешните фермери в региона на
Тракия. Той е спечелил и реализирал успешно
4 големи проекта по Програмата за развитие на
селските райони. Създава кравеферма в гр. Баня,
Пловдивска област за отглеждане на едър рогат
добитък и получаване на екологично чиста продукция. В момента във фермата се отглеждат 850
крави и 250 биволици. Със средства по европейските проекти е изградил модерна зала за доене
със съответните машини и съоръжения. Ненко
Трифонов произвежда земеделски култури на 10
хил. декара собствена и арендована земя. Обслужването на земеделското производство е обезпечено с пълен набор от модерна техника на световни

производители. Успешно реализира европейски
проект и създава модерна биогазова инсталация
за производство на ток. Чрез закупената модерна
техника за силажиране е осигурено производството на царевичен силаж.
От 2014 г. той стартира преработката на
мляко и производството на млечни продукти под
търговските марки ВЕДРАРЕ и ДУНАВИЯ. Изградено е модерно млекопреработващо предприятие, сертифицирано по BRC Food с най-високия
възможен стандарт АА. Фирмата на Н. Трифонов е
основен доставчик на млечни продукти за големи
супермаркети и реализира сериозен износ за Испания, Великобритания, Чехия, Израел и Молдова.
От началото на 2018 г. Н. Трифонов е управител
и съдружник в дружество „Карлово Мес“ ООД –
Ведраре, което се занимава с преработката на месо
и производство на месни продукти под търговската марка „Карлово Мес“.
С упоритост, трайни знания, креативност и
трудолюбие Ненко Трифонов постоянно се усъвършенства и успешно развива своята дейност в
един тежък и зависим от обективни и субективни
фактори отрасъл, какъвто е животновъдството.
В конкурса за млад фермер диплом за отлично представяне получи Тихомир Тачев – земеделски производител и пчелар от село Асеновец,
община Нова Загора.
Сред многобройните гости на тържествената церемония бяха зам-председателите на БАН
чл.-кор. Костадин Ганев и чл.-кор. Васил Николов,
председателят на СУБ проф. д.б.н. Диана Петкова, ректорът на ТУ – София чл.-кор. Георги Михов, общественици, учени от различни поколения,
стипендианти и приятели на фондацията… Това
беше израз на уважение към знаещите и можещите, към техните проекти и успехи, към техните
способности и творчески търсения. „Трябва да се
подкрепят и развиват идеите в науката и иновациите на младите хора“ – заяви в краткото си слово, в
което честити отличията на лауреатите и им пожела по-нататъшни успехи, председателят на Съвета
на фондация „Еврика“ акад. Кирил Боянов. Той
изрази надеждата си, че носителите на престижните отличия ще следват мечтите си, ще работят за
изграждането на дигиталното общество в науката
и образованието и благодари на всички, които през
годините са подкрепяли фондацията в осъществяването на мисията ѝ.
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СТУДЕНТИ ПРОЕКТИРАТ КОСМИЧЕСКО ЛЕТИЩЕ
Доц. д-р Веселка Радева,
катедра „Математика и физика“,
Светослав Георгиев,
катедра „Корабни силови установки“,
Висше военноморско училище
„Никола Вапцаров“, Варна
Увод

В статията е представен е един от първите
проекти на Космическото студентско общество на
Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Никола Вапцаров“, Варна. Показани са главните идеи
на проект на космическо летище, спечелил призово място в Международния конкурс на Европейската космическа агенция „Студентски космически предизвикателства“.
През 2017 г. студенти от ВВМУ „Никола Вапцаров“ – Варна организират Космическо
студентско общество. Започва един интересен и
вълнуващ процес на обучение по астрономия и
космически науки в Планетариума на Морското
училище. Постоянен и задълбочен интерес към
Космоса проявяват студенти от Навигационния и
от Инженерния факултет. Младежите получават
покани за участие в международни студентски
космически програми и проекти. В сътрудничество със специалисти от НАСА и други чуждестранни университети създават компютърни симулации
на федерати на обратната страна на Луната. Д-р
Стела Ткачова от Белгийската космическа агенция отправя покана към младежите да участват в
студентски конкурс на Европейската космическа
агенция (ЕКА). Знанията, получени в Морската
академия, студентите развиват и надграждат, за да
отговорят на новите високи изисквания. Звездната
зала на Морския планетариум се превръща в своеобразна студентска космическа агенция. Всеки
студент съобразно неговите интереси работи по
определени теми от Програмата на НАСА и по
конкурса на Европейската космическа агенция.
Отговорността е голяма.
1. Конкурс на ЕКА „Студентски космически
предизвикателства“
За първи път български студенти участват
в конкурса на Европейската космическа агенция „Student Aerospace Challenge“ (http://www.
studentaerospacechallenge.eu/). В него студентите
могат да избират направлението, в което ще работят, от десет предложени работни пакета, които
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включват инженерни, медицински, икономически и правни проблеми. Студентите избират да
проектират космическо летище за излитане на
космолети. Типовете космолети са определени в
заданието на конкурса. Това са космолети с хоризонтално и вертикално излитане. Космическите
летателни апарати са разработени от държавни и
частни авиационни и космически агенции. От студентите се очаква да предложат проект на реално
космическо летище, което да обслужва космолети,
които се очаква да бъдат пуснати в експлоатация
в близките десетилетия. Конкурсът се провежда
в три етапа. Проектна идея по избраната тема се
одобрява от комисия космически специалисти,
които консултират Европейския конкурс. Одобрените екипи разработват проект, който се подготвя в продължение на четири месеца. В конкурса,
който се проведе през 2018 г., участваха над 100
студентски екипа от различни европейски университети. От тях десетте най-добри са поканени
да участват в заключителна конференция в Авиокосмическия демонстрационен център в Париж,
Франция. Българският екип е сред десетте най-добри. След представянето на проектите комисия от
специалисти в космическите направления определя петте най-добри проекта. Българският проект
е сред петте най-добри и получава наградата за
най-интересна идея и най-добро представяне и защитаване на идеята.
2. Проектът на космическо летище „Космическо око“
Космическият туризъм е нов отрасъл от
земната икономика, който започва да се развива с
много бързи темпове. Редица космически агенции
разработват проекти за космолети, предназначени за извеждане на космически туристи на ниска
околоземна орбита. Космическите туристи ще изпитват удоволствието да се почувстват в безтегловност, да разгледат огромния светлосин глобус
на нашата планета, да се порадват на безкрайната
чернота на Космоса и ярките звезди на черното
кадифе на небето. За да се стигне до близкия Кос-
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мос, е необходимо да се проектират космически
летища, откъдето космолети с хоризонтално и
вертикално излитане ще извеждат космическите
туристи в близка околоземна орбита.
2.1. Концепция за космическото летище
В проекта „Космическо око“ е предложена
ясна концепция и визия за космическо летище,
което може да бъде построено в близко бъдеще.
Космическото летище може да бъде построено на
различни места по нашата планета, които отговарят на определени важни критерии. Студентите
смятат, че проектирането и изграждането на космопортове е важна следваща стъпка в овладяването на Космоса. В началото на проекта е обоснована идеята за космическо летище, което наподобява
гнездо на една космическа птица. Символиката на
излитащи от летището – гнездо космически самолети към околоземното космическо пространство
вдъхновява студентите да го създадат функционално и красиво. Студентите развиват идеята, че
визията на космическото летище трябва да бъде
като око към Космоса. Така ще представлява погледът, стремежът на човешката цивилизация към
Космоса и към неговата необятна красота. С това
широко отворено към звездите човешко око студентите искат да дадат възможност на всеки човек, отправил поглед към нощното небе, да може
чрез космически полет да го „докосне“ и да почувства звездната магия.

Фигура 1.
Manned Suborbital
Vehicle

SpaceShipTwo

Космолетите, излитащи с носещи самолети
с хоризонтално излитане, за които е предназначено космическото летище, са Manned Suborbital
Vehicle, SpaceShipTwo, Spaceplane, Lynx Mark II
(Фигура 1).
Предвидено е да има зона за излитане на
космолет с вертикално излитане – New Shepard.
Системата за повторно използване New Shepard
е вертикално излитаща и вертикално кацаща ракета. Капсулата на екипажа е предназначена за 6
души и има обем 15 m3.
След направения преглед на космолетите е
представено проучване на реалните космически
летища и е направен анализ на техните предимства и недостатъци. Това са космическите летища
Spaceport America; Космическият център Нова
Гвиана; комплексът Pacific Spaceport Complex –
Alask, който е разположен до нос Нароу на остров
Кодиак в щата Аляска; Космодрумът в Байконур,
намиращ се край едноименния град Байконур в
Къзълординска област, Казахстан; Източен руски
космодрум, който се намира в Амурската облаcт.
На базата на проучвания и на дискусии с
летци от Българските военно-въздушни сили са
разработени критерии и изисквания при проектирането на космическото летище. Това са критерии за избор на местоположението на космическо
летище, изисквания за пистите, изисквания към
сградите на космическото летище, както и важни

Spaceplane

За да се постигне идеята за космическия поглед, студентите залагат на модерна архитектура,
която да предава космическото послание за звездна красота към всички космически туристи в летището. Най-важната, основната цел на космическото летище е да даде възможност на максимален
брой космически туристи да направят своите космически полети на ниска околоземна орбита. Зоната, от която излитат космолетите, е разделена на
две части – за хоризонтално излитащи космолети
и за вертикално излитащи космолети. В проекта е
направен преглед на инженерно-техническите характеристики на четири типа космолети, за които
е предназначено космическото летище.

Lynx Mark II

изисквания към мястото за построяване на космическото летище, важни изисквания към ракетите и
космолетите.
2.2. Описание на основните зони в космическото летище
В проекта е направена инженерно-техническа обосновка на космическото летище. Представена е концепцията на космическото летище.
Описани са основните обекти и дейности в космическото летище, в което ще има зона за вертикално и за хоризонтално излитащи космолети и
самолети.
2.2.1. Зона на хоризонтално излитащи космолети
Центърът за хоризонтално излитане разпо-
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лага с две писти, дълги по 3,5 кm, 8 терминала с
общ капацитет от 19 самолета и хоризонтално излитащи космолети, 1 навигационна кула, 21 сервизни и складови хангара, хотелска, офис и търговска част, развлекателна част, въртящ се на 360о
ресторант и парк със собствена обсерватория (Фигура 2).

Фигура 2. Космическо летище „Космическо око“
2.2.2 Зона на вертикално излитащи космолети
Центърът за вертикално излитане е планиран за изстрелване на ракети носители. Неговият
спектър на действие е изключително голям, като
за разлика от центъра за хоризонтално излитане,
на който основен приоритет е космическият туризъм, този е насочен към останалата част от аерокосмическата индустрия. Поради изискванията за
безопасност той ще е отдалечен на 6 км от центъра за хоризонтално излитане. Ще могат да се
изтрелват ракети като тези на „BLUE ORIGIN“ за
космически туризъм, но ще могат да се изстрелват и такива за доставки до МКС или изстрелване
на частни сателити в орбита. Тези допълнителни
дейности ще увеличат многократно приходите на
космическото летище.

Разполага също и с големи складови и сервизни
площи (Фигура 3).
2.2.3. Основната сграда на космическото летище
Основната сграда на космическото летище се намира точно в центъра между двете крила – терминали. Тя е свързана с тях чрез 6 топли
връзки, разположени над вътрешна паркова част.
Сградата е шестетажна, като в нея ще се помещават множество търговски и офис площи (Фигура
4). На последния етаж ще се изгради въртящ се
на 360о ресторант. В модерни офиси се разполагат
администрацията на комплекса, представителства
на водещи фирми и компании от сферата на самолетостроенето и космонавтиката. В специални демонстрационни зони ще се провеждат изложения и
форуми, свързани с най-новите инженерно-технически постижения на индустрията. На четвъртия
етаж е планирано разполагането на композиция от
експонати, свързани с историята на космонавтиката и авиацията. Това ще бъде позициониран голям
музей, който представя историята на космонавтиката през годините на различните страни по света.
По този начин целим да обединим миналото, настоящето и бъдещото на космонавтиката.

Фигура 4. Основната сграда на космическото летище

Фигура 3. Площадка за вертикално излитане на
космолети
Други важни дейности, които ще се развиват, са центърът за медицински изследвания на
космическите туристи, тренировъчен център за
бъдещи аеро-космически пилоти и специалисти и
научна дейност за развитие на космическите и медицинските технологии. Центърът разполага с три
площадки за изстрелване, които са на 300 метра
разстояние една от друга с диаметър 60 m всяка.
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2.2.4. Терминалите на космическото летище
Терминалите в центъра за хоризонтално излитане ще разполагат с обширни зони за пристигащи и заминаващи пътници, съвременни системи
за обслужване на пътниците и техният багаж, търговска зона и кът за отдих (Фигура 5). Терминалът
на пристигащи космолети ще разполага с 4 ръкава за обслужване на пътници, като максималният
брой космолети, който ще може да обслужва едновременно, е четири.
Терминалът на отлитащите космолети ще
разполага с 5 ръкава и с възможност да оперира
5 самолета едновременно. Предвидена е зона за
отдих, където хората ще могат да изчакат техният
самолет да бъде приведен в готовност преди полета (Фигура 6).
В центъра за хоризонтално излитане могат
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да бъдат обслужвани самолети и космолети с хоризонтално излитане. Самолетите могат да бъдат
от всякакъв вид и размер, от големи до малки пътнически самолети.
Предвидените космолети, които ще могат да
се обслужват, са основно четири. Предвидени са
специални зони, хангари и места за настаняване,
сервиз и обслужване на космолетите.

Фигура 5. Терминалите на космическото летище

Фигура 6. Терминалът на отлитащите космолети

Космическото летище е проектирано така,
че да се превърне в своеобразен световен център
на космическия бизнес и туризъм, където всички
компании ще могат да показват и предлагат нови-

Фигура 7. Поглед от високо към космическото
летище
те си продукти и услуги на форуми и събития, организирани в комплекса. В космическото летище е
предвидено да има атрактивна търговска част. Ще
се създаде и зона с офиси и представителни зали.
В проекта са разгледани комуникациите и
транспорта до и в космическото летище (Фигура 7).
В проекта е представена икономическата
обосновка от необходимостта и експлоатацията на
космическото летище. Разработена е и двуседмична програма за космически туристи, които ще се
подготвят за полети на ниска околоземна орбита.
Заключение
Благодарение на развитието на науката и
технологиите все повече хора ще имат възможност да се докоснат до Космоса. Това ще бъде
възможно благодарение и на космически летища
като представеното от нас „Космическо око“. По
този начин ние искаме да помогнем за развитието
на космическия туризъм и за популяризиране на
космическите изследвания. Защото пътят на човечеството е напред и нагоре и ние искаме да сме
част от това красиво предизвикателство.

STUDENTS DESIGN A SPACE PORT
Vesselka Radeva, Svetoslav Georgiev

Absract
In this article we present one of the first project by the Space Student Society from the Naval Academy
„Nikola Vaptsarov“, Varna, Bulgaria. In the project „Space Eye“ we present the main ideas of a project
for a space airport, from where suborbital vehicles with vertical and horizontal take-off can depart. The
requirements for the location and the architecture of a universal space airport, which could be buili in almost
any place on our planet, have been developed. The project was awarded with the special prize in the final
event for the contest, which took place in the Air and Space Museum „Le Bourget“, Paris, France.
Key words: space airport, suborbital vehicles , space tourism
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИ ЗА
АДАПТИРАНЕ НА ВИДЕОИГРИ

Проф. д-р Боян Бончев,
ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“
магистър Иван Найденов,
магистър Илко Адамов,
Universal Air Travel Plan Ltd.

1. Въведение
В днешно време видеоигрите са станали неделима част от нашата култура и ежедневие и са
едни от най-популярните форми за забавление.
Благодарение на своята висока степен на интерактивност и реализъм на виртуалния свят, те
пристрастяват, вдъхновяват и задържат вниманието на играча с часове. От зората на създаването си
видеоигрите служат не само за забавление, но и за
други приложни цели – те се използват от психолози, преподаватели, учени и маркетинг специалисти, за да подобрят начина на учене, да се привлече вниманието на аудиторията, да се анализира
поведението на мозъка и т.н. [1]. Такива игри, при
които основната цел не е самото забавление, се наричат сериозни игри [2] и се използват за придобиване на знания и умения, като имат позитивно
влияние в областите, обвързани с когнитивни, мотивационни, емоционални и социални проблеми.
Съществуват жанрове игри, популярни както сред
видеоигрите за забавление, така и сред сериозните
игри. Примери за такива жанрове са симулаторните игри [3] и игрите за стрелба в първо лице (First
Person Shooters) [4]. Симулаторните видеоигри
представят дейности от реалния живот в подходящо симулиран виртуален свят и се използват за
трениране, анализ или предвиждане. Пример за
такива игри са SimCity 2000, Grand prix Simulator,
Touch Surgery и др. При игрите от тип стрелба в
първо лице гледната точка на играча съвпада с
тази на компютърния герой, като от последния се
вижда най-много ръката, държаща оръжието, а
прицелването е сравнително лесно с мишката като
устройство за управление. При игровия процес се
отчитат броят и времето за желаните попадения,
например в Call of Duty 2, Doom 3, Halo и др.
Както при игрите за развлечение, така и при
сериозните игри, един от важните и все още нерешени проблеми е ефективната адаптация на различни характеристики на играта спрямо модела на
индивидуалния играч. Този модел може да включ-
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ва индикатори за когнитивните способности и
умения, за психо-емоционалното състояние и за
стила на поведение на играча, например стил на
учене или на игра [5]. В рамките на научноизследователския проект APOGEE (http://apogee.
online), се разработват адаптивни видеоигри, ориентирани към тези три групи метрики на играча.
Представеното в статията изследване има за цел
да установи ефекта от динамично адаптиране на
различни характеристики на видеоигри единствено спрямо когнитивните способности и умения на
играча, измервани по време на дадено ниво на играта. Избрани са два жанра триизмерни видеоигри
– симулатор (игра за управление на автомобил) и
за стрелба в първо лице по движещи се обекти. За
всеки жанр са разработени неадаптивна и адаптивни версии на една и съща видеоигра, с цел да
бъдат опитно проучени ефектите от динамичното
адаптиране на играта спрямо постиженията на играча. Адаптацията се управлява по два различни
начина – по достигане на определено ниво (праг)
на измервания резултат или по намиране на определен шаблон в кривата на обучение (н. нар. крива
на учене [6]) на играча. Проведени са три групи от
експерименти – с неадаптивните версии на игрите
и с адаптация по прагови стойности и по криви
на учене. Статията представя част от резултатите
от анкетни проучвания, извършени след всяка от
игрите.
2. Изследователски проблем
При повечето видеоигри управлението на
трудността и на динамиката на играта се извършва статично и еднократно – или само в началото на
играта, или в началото на всяко достигнато ново
ниво. Преди да започне с дадено ниво в самата
игра, играчът може да избере степен на трудност,
според която се определя игровата механика и динамика в това ниво, например с колко противника
ще се сблъска и как трябва да победи, какви предимства ще имат виртуалните играчи (т.нар. NPC
или Non-Player Characters) [7], срещу който ще
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трябва да се изправи играча, как ще се променя
локалната среда в играта или какъв праг на резултата трябва да постигне, за да осъществи целта на
играта. Този статичен начин на промяна на трудността на играта не е подходящ, ефективен и ефикасен за симулаторни игри и за игри със стрелба,
защото играчът не придобива нужния опит и често се отегчава и губи интерес. Решението на този
проблем е да променяме динамично трудността
на играта чрез адаптиране на характеристиките
на игровия процес (като например вид, сложност
и динамична трудност на задачите за управление) спрямо модела на самия играч [8], включващ
показаните до момента резултати. Това решение
е практически проверено посредством експерименти с адаптивни видеоигри от тип симулатор
и със стрелба в първо лице, след което е оценено
от гледна точка на ефективността и ефикасността,
които то притежава.
3. Методика на изследването
Класическият метод на адаптиране е базиран на задаване на нива на дадени метрики на
играча (описващи резултата от играта) и промяна
на игровия процес при достигането на тези нива.
Друг възможен подход би представлявало управлението на адаптивността на игровия процес при
откриване на конкретен тип на крива на учене (например линейна, експоненциална и др.), описана
от метриките на резултата и разпозната с анализ
на шаблони [6, 8]. С цел изследване на предложените методи за адаптиране на видеоигри спрямо
постигнатите от играча резултати са разработени два вида 3D видеоигри, предназначени за самостоятелен режим на играене:
• игра от тип симулатор на управление на автомобил;
• игра със стрелба по движещи се обекти в първо лице.
Двата вида видеоигри са разработени в три
версии:
1. Първата версия не използва каквито и да било
методи за адаптация.
2. Втората версия използва класическия метод
за динамично адаптиране по достигнати нива
на резултата, при което се променя динамиката на играта и оттам трудността на задачата;
3. Последната версия използва метода за динамично адаптиране с откриване на шаблони в
кривата на учене. С цел автоматично разпознаване на кривата на учене на даден играч
чрез откриване на поведенчески шаблон на
промяната на постиженията на играча, в адаптивните видеоигри се използва софтуерният

компонент „Player-centric rule-and-patternbased adaptation asset“ [6], създаден от екип
на Факултета по математика и информатика
към Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ в рамките на Европейския проект
RAGE (http://rageproject.eu/). Интеграцията
му в играта спомага за динамично откриване на специфични криви на учене на играча,
представляващи цялостното му представяне
за определено време.
Проведен бе практически експеримент, който включваше предварително проучване на характеристиките на шаблони в индивидуалните криви
на учене, след което те бяха дефинирани в компонента и след това се продължи с динамичното им
разпознаване по време на играене. За да се валидират качествата на тези три версии на една и съща
видеоигра, игрите бяха раздадени на случайно избрани хора с цел провеждане на индивидуални игрови сесии. Всеки играч, завършил игрова сесия,
бе анкетиран онлайн, като това имаше за цел да определи доколко методът за динамично адаптиране
е бил ефективен и ефикасен. Анкетата включваше
46 въпроса и беше базирана основно на въпросника GEQ (Game Experience Questionnaire) [9], който дава оценка за степента на придобити умения,
потапяне, поток, напрежение, предизвикателство
и положително или отрицателно въздействие, почувствано от играча по време на играта.
4. Експериментални видеоигри
Трите версии на видеоиграта за управление
на автомобил и на тази за стрелба по движещи се
обекти в първо лице бяха разработени с платформата Unity за разработка на 2D и 3D игри, които
могат да бъдат уеб базирани, десктоп или конзолни. Тя предлага набор от мощен инструментариум
за създаване на двуизмерни и триизмерни обекти,
които да бъдат използвани в играта, за промяна на
поведението на тези обекти, както и за разработване на отлични графични среди. 3D симулаторът за
управление на автомобил включва различни трудности по време на четирите обиколки на трасето,
което променя трудността на шофиране на колата,
с което играчът трябва да се справи. При неадаптивната версия игровият процес протича по следният начин:
• При първата обиколка играчът кара колата
при идеални условия.
• По време на втората обиколка се свечерява.
• При третата обиколка се появява и мъгла.
• По време на последната обиколка започва да
вали дъжд (Фигура 1).
При адаптивните версии спрямо зададени
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нива и спрямо криви на учене игровият процес е
същият, като обаче степента на мрака, гъстотата
на мъглата, силата на дъжда и хлъзгавостта на
пътната настилка се променят динамично спрямо
резултатите на играча.

Фигура 1. Екранна снимка от интерфейса на
симулатора при мъгла и дъжд

При адаптивните
версии спрямо зададени
нива и спрямо криви на
учене игровият процес е
същият, като обаче степента на мрака, гъстотата на мъглата, силата
на дъжда и хлъзгавостта на пътната настилка
се променят динамично
спрямо резултатите на
играча.
Неадаптивна версия на играта за стрелба
по движещи се мишени
(Фигура 2) следва игровия процес, даден по-долу:
• Следи се времето, за което играчът трябва да
достигне максимален праг за всяко ниво в отредения му времеви прозорец за нивото.
• За всяко ниво се определя скорост на движение на мишените (targets), посоката в която се
движат, както и големината и гъстотата на мишените около играча.
• Използват се аудио и визуални ефекти, както
и допълнителни промени на заобикалящата
среда на всяко следващо ниво на играта (мрак,
мъгла и дъжд).
• Прицелването на обектите ще се осъществява
посредством мерник на екрана, задвижван от
мишката.
• Резултатите на играча се обработват и запис-
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ват в реално време.
При адаптивните версии спрямо зададени
нива и спрямо криви на учене игровият процес е
същият, като обаче интензитетът на светлината,
гъстотата и на мъглата, силата на дъжда, както
и гъстотата и скоростта на
движение (линейна и ъглова) на мишените се променят
динамично спрямо резултатите на играча.
В началото на всички видеоигри се показва начален екран, където е описано какви
са контролите за управление
и каква е целта на играта.
За да започне играта, играчът трябва да въведе валиден е-мейл адрес, който се
използва за разпознаване на
играча при онлайн анкетирането.

Фигура 2. Екранна снимка от интерфейса на играта
за стрелба на първо ниво

5. Експериментални резултати
Всяка една от трите версии на видеоиграта
за управление на автомобил и на тази за стрелба
по движещи се обекти в първо лице беше изпратена до различни участници в експеримента. Броят
на участници в експерименталните игрови сесии
с дадена версия на всяка от двете игри бе между
24 и 36. Участието бе изцяло анонимно и доброволно. Всеки играч бе инструктиран да изиграе
поне веднъж изпратената му версия на видеоигра,
след което да попълни въпросника, като използва
за идентификация електронния адрес (възможно
и фиктивен), въведен в началото на играта. Този
адрес бе съхранен заедно с текущите резултати и
динамичните параметри на играта, които бяха за-
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писвани на сървъра през Уеб услуга на всеки кадър от играта, т.е. на 16,7 ms.
Резултатите от адаптивните версии на симулатора на управление на автомобил и на играта за стрелба по движещи се мишени показват, че
по време на играта повечето от играчите са били
много по-доволни и са се чувствали истински способни да преодолеят предизвикателствата, в сравнение с неадаптивните версии. Играчите са били
абсолютно погълнати от играта, били са много
повече стимулирани да играят (при адаптивните
игри) и всички са усетили динамичното адаптиране на трудността на
играта. На Фигура 3
е представено влиянието на адаптацията
върху самият играч в
адаптивна игра с криви на учене, спрямо
това какво удоволствие е изпитал, възможности за учене,
ефективност,
„потопяване“ в играта,
мотивация и емоция.
При
адаптивните
версии с адаптация по прагови нива отговорите
са подобни, но с по-ниски стойности. Разликите
в средните стойности за показаните характеристики са статистически значими и за двата вида игри.
Същевременно, средните резултати на играчите за
адаптивните версии по крива на учене са с около
5,40% по-добри от тези с адаптация по нива и с
около 21,25% по-добри от неадаптивната версия
на съответната игра.
6. Заключение
Статията представи накратко научно изследване, целящо да установи ефекта от динамично
адаптиране на различни характеристики на видеоигри спрямо когнитивните способности и умения
на играча, измервани по време на играене. Практическите експерименти бяха осъществени с два
вида триизмерни видеоигри – симулатор (игра за
управление на автомобил) и игра за стрелба в първо лице по движещи се обекти. За всяка игра бяха
разработени неадаптивна и адаптивни версии на
една и съща видеоигра, като адаптацията се управлява по два различни начина – по достигане на
определено ниво (праг) на измервания резултат
или по намиране на определен шаблон в кривата
на учене на играча. Опитно бяха проучени ефектите от динамичното адаптиране на играта спрямо постиженията на играча и бе установено, че то

води до статистическо значимо подобрение както
в постигнатите резултати от играчите, така и в изпитаното от играта удоволствие, възможности за
учене, ефективност, „потопяване“ в играта, мотивация и емоция.
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A STUDY ON METHODS FOR ADAPTATION OF VIDEO GAMES
Boyan Bontchev, Ivan Naydenov, Ilko Adamov

Abstract
Effective adaptation of the video game to the individual player‘s model is an up-to-date problem, both in
games for fun and in serious games. The article presents a study aimed at detecting the effect of dynamic adaption
of different features of a video game to the player‘s cognitive abilities and skills measured at a given level of play.
For this purpose, there were developed three-dimensional video games from two different genres – a simulator (car
driving game) and a first-person shooter game on moving objects. In order to study experimentally the effects of
dynamic adaptation of the game to the player‘s achievements, the authors created for each game a non-adaptive
version and versions with adaptation management in two different ways – at reaching a certain level of the score
or by finding a particular pattern in the learning curve of the player. The article presents a part of the results of the
practical experiments conducted with the developed video games as well as such of the online surveys conducted
after the end of the play process.
Key words: Video games, adaptation, player model, pattern, dynamic.
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ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО –
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Доц. д-р Стела Георгиева, д.м.,
Медицински университет – Плевен

Въведение: Идеята за тази статия е свързана с все по-честото използване на понятието „промоция на здравето“ както в разговорния, така и в
професионалния език. Факт е обаче, че тази употреба невинаги е екзактна и често се среща неправилно или едностранчиво разбиране за това, какво
е промоция на здравето дори и от специалисти в
сферата на здравеопазването. Клинично ориентираното медицинско образование не позволява студентите от медицинските специалности да осъзнаят добре потенциала на здравнопромотивните
дейности за подобряване и укрепване на здравето. В същото време, поради сложния и интегрален
характер на тази дейност, тя трябва да присъства
в професионалните компетентности на специалисти от различни професионални сфери (педагогика, психология, екология и др.). Парадоксално, в
много от тези специалности промоция на здравето
не е включена като учебен предмет, което довежда
до сериозен дефицит в разбирането на тази концепция.
Целта на настоящата публикация е да се
представи същността и обхвата на промоцията на
здравето, да подчертае приоритетните насоки на
дейност (популярни като принципи на промоция
на здравето) и основните сфери на практическо
приложение.
Концепции и дефиниции за здраве. В научната литература може да се срещнат десетки
определения за здраве, което само по себе си показва, че това е трудно за дефиниране понятие.
Трудността е свързана с непрекъснатата еволюция
на представите за здраве в обществото – от здравето като индивидуална грижа до здравето като
социална цел. При дефиниране на здравето си дават среща медико-биологичната парадигма, която
разглежда здравето като биологичен феномен на
организмено равнище, и съвременната парадигма,
която изгражда интегрален биосоциален модел на
здравето и го определя като „състояние на пълно
физическо, психическо и социално благополучие,
а не само отсъствие на болест или недъг“ [14]. Подобно равновесие е трудно да се постигне и още
по-трудно да се поддържа, вследствие на което

възникват здравни проблеми, които трябва да бъдат разрешавани. В борбата с влошеното здраве се
прилагат различни подходи, които бихме могли да
разгледаме алтернативно като:
• пасивен и активен подход или (с известен нюанс) клиничен и профилактичен подход;
• технократичен и поведенчески подход;
• медицински детерминизъм и интегрален подход.
Пасивният подход (все още доминиращ) е
насочен към следствието, а не към причината. Той
е ориентиран към борба с вече възникнали и напреднали заболявания. Активният подход е ориентиран към отстраняване на негативните здравни
фактори, както и към използване потенциала на
здравословни фактори [4, 5].
Технократичният подход поставя акцент
върху технически методи и средства за справяне със здравните проблеми (високотехнологична
апаратура, инвазивни диагностични методи, нови
и нови генерации лекарства). В противовес, поведенческият подход е ориентиран към повишаване
на здравната култура и утвърждаване на здравословен начин на живот на индивида, семейството,
обществото [4].
Медицинският детерминизъм абсолютизира значението на методите и средствата от медицинско естество при укрепване на здравето.
Разбира се, медицинските методи и средства са
важни, те са специфични в грижата за човешкото
здраве, но приложени изолирано, не са достатъчни за постигане и задържане на желания резултат. Здравето се формира под влияние на широк
спектър от фактори, повечето от които социални,
на които медицината и здравеопазването трудно
могат да въздействат [12]. Затова в съображение
влиза интегралният подход към здравето, който
предполага широко и приоритетно използване на
немедицински средства. Следва да се подчертае,
че интегралният подход не изключва, а субординира медицинските средства, но добавя към тях
други обществени мерки, с което повишава своята
ефективност [4, c. 80 – 85, c. 91 – 93]. От гледна точка на промоцията на здравето трябва да се
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подчертае приоритета на активния пред пасивния
подход, на профилактичния – пред клиничния, на
поведенческия – пред технократичния и на интегралния подход – пред медицинския детерминизъм.
Промоция на здравето – същност и развитие на концепцията. „Промоция на здравето“
се състои от две сами по себе си трудни за дефиниране понятия – „промоция“ и „здраве“. Във
Webster’s Dictionary и специализирани терминологични речници „promotion“ е разтълкувано като
„действие за подпомагане, съдействие, поощряване, поддръжка, подкрепа на растежа или развитието на нещо“ [1]. Съображенията при определяне
на здравето бяха коментирани по-горе.
Промоция на здравето е теоретична концепция, която добива популярност през 1986 г.
чрез Отавската конференция и документа „Отавска харта за промоция на здравето“, където „промоция на здравето“ се определя като „процес на
създаване на възможности за хората да подобряват и контролират собственото си здраве“ [7, 15]
чрез развитие на приоритетни сфери на дейност,
известни още като принципи на промоция на здравето:
• Създаване на здравословна обществена политика.
• Създаване на здравословна жизнена среда.
• Засилване на общественото участие в здравните дейности.
• Развиване на лични здравнозначими умения.
• Партньорство в осъществяване на дейности,
насочени към здравето.
Дори и без да се впускаме в подробен коментар на тези принципи, става ясно, че те предполагат мобилизиране на много широк спектър
от ресурси в процеса на създаване и опазване на
здравето [2, 3, 6, 8].
Промоция на здравето е стратегия за подобряване на общественото здраве чрез постигане
на поредица от непосредствени цели: възприемане на здравето като основна ценност и основен ресурс за индивидуалното и общественото развитие,
възпитание в отговорност към здравето, утвърждаване на здравословен начин на живот, преодоляване на медицинския детерминизъм и използване потенциала на индивидуалните и обществени
ресурси.
Промоция на здравето е философия (философска основа на новото обществено здравеопазване), защото обосновава необходимостта от преориентиране на здравните дейности в следните
насоки:
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• От пациента и заболяването към позитивно
здраве. Промоция на здравето често е определяна като грижа за здравето на здравите, за да
останат те такива възможно най-дълго време.
• От право на здраве към отговорност за здравето. Постигането на баланс между права (здравето е прокламирано като основно човешко
право в редица международни и национални
документи) и отговорности е най-успешният
механизъм за постигане на позитивен здравен
резултат.
• От здраве за хората към здраве чрез хората.
Това качествено променя ролята на личността
в процеса на осъществяване на грижа за здравето – от обект, върху който се осъществяват
медицински дейности, в субект, активно заинтересован и ангажиран за формиране на
собственото си здраве.
• От медицински детерминизъм към интегрален подход (коментирано по-горе).
• От професионална изолация на персонала в
здравния сектор към междусекторно сътрудничество и партньорство. Като резултат от
строго клинично ориентираното медицинско
образование у здравните работници се формира разбирането, че със своите специфични
професионални компетентности те са единствените отговорни в грижата за здравето.
Все повече доказателства обаче има в полза на
факта, че партньорството между специалисти
от различни професионални сфери е резултатният подход за подобряване на здравето [3, 10,
12, 13].
Изхождайки от дефиницията за промоция
на здравето, става ясно, че тя предполага огромно
разнообразие от дейности. В опит за тяхното сис-

Фигура 1. Модел на промоцията на здравето
(Downie, Fyfe, Tannahill)
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тематизиране са правени опити за създаване на
концептуален модел за промоция на здравето, най
популярния от които е моделът на Танахил, разработен и предложен в периода 1986 – 1991 г. (Фигура 1).
Според него промоция на здравето се реализира в сектора на припокриване на три основни
сфери на дейност [9, 11]:
• Профилактика на болестите (превенция) като
съвкупност от медицински и немедицински
мерки, които се организират в обществото за
постигане на по-добро здраве и качество на
живот чрез предотвратяване на заболяванията, техните последици и преждевременните
умирания.
• Здравно възпитание като целенасочен процес
на формиране на субективна здравна култура
(знания, убеждения, поведение) за подобряване и поддържане на здравето.
• Защита на здравето (протекция) като съвкупност от правни, финансови и други обществени регулативни мерки, целящи повишаване
на позитивното здраве и предотвратяване на
лошото здраве.
Ефективността на вложените усилия зависи
от степента на припокриване и колаборация между различните сфери на дейност. Ако такава липсва, не е възможно да се извлече пълния потенциал
на иначе добре планирани и полезни за здравето
дейности. В това отношение могат да се дадат редица примери. Ще коментирам два такива:
1. У нас Националната здравноосигурителна
каса предвижда (финансира) един годишен
профилактичен преглед за здравноосигурените лица над 18 години с определен пакет
от дейности в различните възрастови групи.
Проучвания по темата установяват, че по-малко от половината здравноосигурени лица се
възползват от тази възможност, защото не
разбират добре значението на профилактиката за тяхното здравно благополучие, т.е. не е
осъществена връзката между сферите на профилактика и здравно възпитание. (Нека читателят се замисли кога самия той е бил на профилактичен преглед).
2. В България има въведен и периодично актуализиран имунизационен календар. Вследствие на неговото стриктно изпълнение заболяемостта и смъртността от инфекциозни
заболявания е сведена до много ниски нива.
Напоследък обаче се наблюдава тенденция
на повишаване броя на родителите, които отказват децата им да бъдат имунизирани по-

ради страх от вредни ефекти на ваксините.
Очевидно на тези хора не е достатъчно добре
обяснено какъв е положителният ефект на
имунопрофилактиката за здравето. Няма и
достатъчно ефективни механизми за санкциониране на различни прояви на нездравословно или безотговорно поведение, т.е. сферата
на протекция на здравето е изолирана.
В заключение, трябва да подчертаем, че с
развитие на обществото представите за здраве се
променят. Променят се и подходите за опазване и
укрепване на здравето и за справяне със здравните проблеми. Промоция на здравето е иновативен
подход за подобряване на общественото здраве,
който в 30-годишната история на неговото прилагане показва голям потенциал поради използване
на ресурси и съчетаване усилия от различни сфери на дейност в полза на здравето.
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HEALTH PROMOTION – AN INNOVATIVE
APPROACH FOR PUBLIC HEALTH IMPROVEMENT
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Health promotion is a concept and strategy which gives a new view point on dimensions and
determinants of human health. The aim of this article is to discuss the essence and scope of Health
promotion, its main principles and areas of practical application as an innovative approach for Public Health
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AКАДEМИК АНГЕЛ СИМЕОНОВ ГЪЛЪБОВ
ОТБЕЛЯЗА ТЪРЖЕСТВЕНО СВОЯ
80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!
Чл.-кор. Христо Найденски,
директор на Института по микробиология
„Стефан Ангелов“ при БАН
На 15 февруари 2019 г. зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН бе изпълнена докрай от официални
гости, роднини, колеги и приятели, дошли да уважат и поздравят юбиляря. Много динамичен, ползотворен и дълбоко съдържателен е творческият и житейски път на акад. Гълъбов! Той завършва медицина
във Висшия медицински институт – гр. София през 1962 г. Защитава дисертации за „кандидат на биологическите науки“ (1968) и „доктор на медицинските науки“ (1978). От 1988 г. е професор по вирусология в Института по микробиология към БАН. През 2004 г. е избран за член-кореспондент, а през
2008 г. – за академик по вирусология. Ученик е на Нобеловия лауреат Андре Лвов (Институт Пастьор,
Париж, 1968) и на акад. Вадим Агол (Московски университет „М. Ломоносов“, Москва, 1975). Повече
от 55 години той работи в областта на науката, от които 32 години в Българската академия на науките.
В цялата си научна кариера акад. Гълъбов е ръководил колективи, разработващи важни и актуални
проблеми от областта на вирусологията, включени в национални и международни проекти, програми
и научни мрежи. Значим принос са разработките му върху нови антивирусни средства – инхибитори
на вирусната репликация и модификатори на биологичния отговор (интерферон и индуктори, антиоксиданти). В областта на вирусните инхибитори сериозни постижения са разработването на методи за
скрининг на активни вещества (продукти на химичен синтез и такива от природни източници) с инхибиторен ефект върху ентеровируси, грипни, адено-, тога-, флави-, херпесвируси и др.; установяване на
механизма им на действие, проявата на лекарствена резистентност и подходи за нейното преодоляване;
създаване на оригинални схеми на комбинации от антиентеровирусни инхибитори и др. Важно значение за медицинската практика имат изследванията му върху вирусоцидните микробициди, онколитичните парвовируси, молекулната епидемиология на папиломавирусните инфекции, Балканската ендемична нефропатия и др. През последните години акад. Гълъбов допринася съществено за проучване
и установяване на интересни факти в областта на популационната генетика и произхода на българите.
Активно е и неговото участие в разработването и клиничното приложение на различни препарати
като напр. препарата Абитилгуанид за лечение на епидемичния кератоконюнктивит, на Манорапид-Синержи (виоокоефективен вирусоцид) и др.
Автор е на над 290 научни публикации (повече от 200 са в реномирани международни списания),
монографии, глави от книги и др. Акад. Гълъбов е публикувал и огромен брой научнопопулярни статии
и информационни материали по важни за обществото въпроси. Трябва да се отбележат и признатите 40
изобретения с негово участие. Неговата научна дейност е получила и сериозно признание от нашата и
международната научна общност, доказателство за което са броят на цитиранията – над 1500.
Забележителна е неговата експертна и редакторска дейност. Той е бил и е главен редактор и член
на редакционни колегии на много специализирани международни списания.
Академик Гълъбов предава и днес своите знания и опит чрез обучение на млади кадри – студенти,
докторанти и др. Подготвените от него дипломанти и докторанти намират успешна реализация в областта на вирусологията у нас и в чужбина. Той е бил и е преподавател в много български и чуждестранни университети, изнасял е пленарни лекции като поканен лектор на редица научни форуми.
Като дългогодишен директор той работи успешно за издигане авторитета на Института по микробиология, за утвърждаването му като център на микробиологичната наука у нас и в Балканския регион,
за включването му в Европейското научно пространство. В резултат на неговите усилия, контакти и
авторитет, Институтът се присъедини към международната мрежа на Пастьоровите институти. Важен
принос за издигане престижа на българската наука е създаването на Балканското микробиологично
дружество, на което акад. Гълъбов е инициатор и трикратен президент, вкл. и понастоящем. Той е един
от основоположниците на Българската национална академия по медицина (БНАМ), понастоящем неин
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зам.-председател. Основоположник е на първата в Европа Симпозиумна верига по антивирусни вещества. Член е на Международното дружество по антивирусни изследвания (ISAR) oт 1990 г., вкл. и на
неговото ръководство, и е организатор на 24 International Congress of Antiviral Research (2011) в София.
Акадeмик Гълъбов участва активно в живота и управлението на БАН, както и в научния живот
на страната. Бил е зам.-председател и секретар на научни съвети към ВАК, на Научно-консултативния
съвет към УС на БАН, зам-председател на Общото събрание на БАН, председател на НС на Института
по микробиология към БАН и др. Член е на Съюза на учените в България (СУБ) от 1965 г. и е бил член
на неговия Управителен съвет. Той е дългогодишен председател на Българското микробиологично дружество към СУБ. Акад. Гълъбов е бил организатор и председател на редица конгреси на дружеството с
международно участие. Инициатор е на конгресите по вирусология (Дни на вирусологията в България),
като тази година ще се организира V-ия Конгрес по вирусология с международно участие. Като признание за активната му научна и обществена дейност акад. Ангел С. Гълъбов е двукратно удостоен с
награда „Марин Дринов“ на лента.
Академик Ангел С. Гълъбов е уважаван световноизвестен учен, дръзновен иноватор, допринесъл
за развитието на вирусологията в България, учител на младите, изящен майстор на словото, добър и
отзивчив човек и колега.
На тържеството юбилярят получи много поздравителни адреси, цветя и подаръци, а той подари на
всички присъстващи екземпляр от своята книга „Вирусологията – моят път“.
Честит юбилей, академик Гълъбов! Пожелаваме Ви крепко здраве, дълголетие и нови успехи в
науката ВИРУСОЛОГИЯ!

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ
В УТВЪРДЕНИ АКЦИИ ПО ПРОГРАМА COST

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерството на образованието и науката (МОН)
отправя покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST (www.cost.eu). Целта
на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в
конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.
Максималният размер на съфинансирането е до 20 000 лв. на година. Mаксималният
срок на договора за съфинансиране е две години.
Срок за подаване на предложенията – безсрочно.
Допълнителна информация, подробна покана за участие и необходимите
документи ще намерите на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/874
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ПАЗЕТЕ СЕ! ВИСОК ИМПАКТ ФАКТОР*
Проф. д.х.н. Евгений Д. Свердлов,
академик на РАН,
Институт по биоорганична химия,
РАН, Москва, Русия
Институт по молекулярна генетика,
РАН, Москва, Русия
Днес оценката на постиженията на учените във все по-голяма степен се определя от престижността на тяхното публикуване. По мнение на
автора на статията, налагането на този критерий
на първи план е пагубно за науката. Библиометричните данни, а още по-малко импакт факторът
на списанията, не могат да служат за критерии
на ефективността на изследванията или ценността на публикациите. При несъмнената важност
на библиометричните данни като спомагателно
средство за оценка, те не могат да заменят експертните заключения, основаващи се на анализ
на съдържанието на статията, приноса ѝ в развитието в конкретната област на знанието. Натискът,
принуждаващ учените да публикуват все повече,
води до влошаване на качеството на статиите, а
зависимостта на кариерата им от импакт фактора
нерядко подтиква към обнародване на фалшифицирани данни. Невъзпроизводимостта на резултатите, представени в статиите, е станала обичайно
явление, например в областта на онкологията тя
достига до 75%. Стремежът на списанията да повишат импакт фактора си води до това, че статиите
се оценяват не по научния им потенциал и новост,
а по перспективата за тяхната цитируемост, в резултат на което често пионерски работи се отхвърлят. С цел за оздравяване на така сложилата се ситуация в САЩ повече от 9000 учени и 360 научни
организации още през 2012 г. подписаха декларация, в която не само се критикува зависимостта
от библиометричните показатели, но се съдържа и
задължение изследванията да се оценяват, изхождайки от техните реални научни достойнства.
Веднага уговарям защо се смятам в правото
си да се изказвам публично по темата от заглавието. Привеждам моите библиометрически данни:
статистика на цитирания: обща – 10 368, започвайки от 2012 г. – 2250, индекс на Хирш (h-индекс) – 41 (по данни на Google Scholar). Още през

2006 г. нарочно публикувах статия, в която изказвах мнение, че библиометричните данни (в това
чило цитируемост на отделните статии) не могат
да послужат за независима мяра за оценка на научната значимост на работите на учения, не могат да послужат като критерий за ефективността
на изследванията или ценността на публикациите.
Един от основателите на библиометрията, Юджин
Гарфилд, като прочел тази моя статия, ми изпрати
писмо с изказване на съгласие с основните ѝ положения и я помести на своя сайт.
Подобна гледна точка за библиометрията
изказват повечето крупни учени в света. Те или
изразяват основателни съмнения в правилността
на използването ѝ като независим критерий, или
изобщо я отхвърлят. При несъмнената ценност на
библиометричните данни като спомагателно средство за оценка, те не могат да заменят експертните
заключения, основани на анализа на съдържнието
на статията.
Днес, както никога по-рано, оценката на учените до голяма степен се определя от нивото на
престижност на техните публикации и намирам за
необходимо да изкажа публично предупреждение:
тази политика е пагубна за науката.
Самоубийството на Йошики Сасаи
(Yoshiki Sasai). Тази трагедия се е случила на 5
август 2014 г. След седмица, на 13 август 2014 г.,
Дейвид Кираноски (David Cyranoski) разказва за
нея в „Nature“. Й. Сасаи, 52-годишен световноизвестен учен, по това време работещ със стволови
клетки в Центъра по биология на развитието в
Кобе (центърът влиза в състава на РИКЕН), бил
привлечен в изследване, съпроводено от скандал.
Две статии по работи, изпълнени под егидата на
центъра, са публикувани през януари 2014 г. в
„Nature“ (импакт фактор повече от 40) и предизвикват широк отзвук сред специалистите, ангажирани в много модната област – изучаване на

* Свердлов, Е. Д. Берегись! Высокий импакт-фактор. Вестник Российской академии наук. Т. 88, №6,
2018, с. 531 – 538, Изд. РАН, Москва, https://elibrary.ru/item.asp?id=35112261. Превод от руски език (със
съкращения). Статията се публикува с любезното съдействие на редакцията на сп. „Техносфера“.
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стволовите клетки на човека и приложението им
в медицината. В статиите се описва начин за преобразуване на зрели клетки от мишки в ембрионално-подобни (плурипотентни) при действието
на различни стресови въздействия, например чрез
потапянето им в кисела среда. Методът добива известност под названието STAP – stimulus-triggered
acquisition of pluripotency (придобиване на плурипотентност, предизвикана от стимули). Това е
извънредно важно откритие както от теоретична, така и от медицинска гледна точка, доколкото
то позволява да се получават достатъчно просто
стволови клетки за трансплантация.
Обаче съвсем скоро се появяват съобщения
за фалшификации в публикуваните данни и през
юли 2014 г. статиите са изтеглени. Послeдвала серия от оставки и широко обсъждане на причините
за случилото се. Сасаи не издържал позора.
Тази драма напомни на учените по целия
свят за друг скандал. През февруари 2004 г. южнокорейският изследовател Ву-сук Хванг (Woosuk Hwang) обявява, че му се е удало да получи
линия от стволови клетки от клонирани човешки
ембриони, което на практика означава създаване
на потенциален източник на универсални терапевтични клетки, които биха съответствали генетично
на всеки пациент. Статията на Хванг предизвиква
всеобщо внимание, но после последва разочарование: станало ясно, че резултатите са изфабрикувани. Две основни статии били изтеглени, кариерата
на няколко десетки учени – разрушена.
Невъзпроизводимостта на резултатите,
представени в статиите, става често явление и през
2015 г. „Nature“ посвещава на този проблем специален брой. Във въведението към броя се констатира: „Науката се развива по-бързо, когато хората
губят по-малко време за това, да се стремят към
лъжливи цели. Нито една изследователска статия
никога не може да се счита за последна дума, но
се появяват твърде много такива, към които повишеното внимание не е заслужено. Расте тревогата
по повод на резултати, които е невъзможно да бъдат възпроизведени. Опитите за обяснения на така
сложилата се ситуация включват повишено ниво
на общественото внимание към един или друг научан проблем, сложността на експериментите и
статистиката, натискът върху изследователите“. А
в редакторската статия „Реална проверка на възпроизводимостта“, излязла в същия брой, се казва:
„Има ли криза на възпроизводимостта в науката?
Да, според мнението на читателите на „Nature“.
Две трети от изследователите, които са участвали
в допитването на нашето списание, казват, че въз-
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производимостта понастоящем е важен проблем“.
„Натискът, принуждаващ учените да публикуват, води до лошо качество на публикациите“ – така се казва в едно есе, публикувано в
„Nature“. Считам, че то е твърде значимо: „Ако е
повече – това е добре, като тенденциите в науката
са благоприятни. Броят на публикациите продължава да се увеличава експоненциално; той към
2012 г. вече се приближава към 2 милиона. Което
е още по-важно, въпреки общата митология болшинството от статиите се цитират. Една от вероятните причини за ръста на броя на позоваванията е невижданите възможности за търсене, които
сега предоставя Интернет. Изглежда това е добра
новост? Но какво би било ако е повече – това е
лошо. През 1963 г. физикът и историк на науката
Дерек де Сола Прайс (Derek John de Solla Price)
разглежда тенденциите за нарастване на изследователската дейност и вижда заплаха от „научен
край на света“. Броят на учените и публикациите е нараствал експоненциално в продължение на
250 години и Прайс разбира, че тази тенденция
е разрушителна. Той предсказва, че в продължение на няколко поколения тя ще доведе до свят,
в който „при нас ще има по двама учени на всеки
мъж, жена, дете и куче от популацията“. На фона
на такъв ръст не може да се поддържа качество.
Той показва, че научните постижения се осигуряват от съвсем неголяма част от изследователите,
затова броят на водещите учени ще нараства много по-бавно, отколкото на просто добрите и това
ще даде „още по-голямо предимство на изследователите, способни да пишат обикновени научни
статии, но неумеещи да пишат забележителни статии“.
Доколкото мен ме интересуват фалшификациите като следствие от натиска върху учените,
ще спомена само бегло още едно следствие: липсата на време за анализ на качеството, водещо до
катастрофични резултати.
Невъзпроизводимост при изследванията
на рака
През последните 10 години, преди да изберат направление за изследванията, учените от
отделението по хематологична онкология на биотехнологичната фирма „Амджен“ (Amgen) са се
опитвали да потвърдят публикувани резултати,
свързани с тази работа. 53 статии, подбрани за
анализ, са били признати за знакови изследвания.
От самото начало се е очаквало, че част от данните
няма да бъдат възпроизведени, защото умишлено
са подбирани статии, описващи нещо съвсем ново,
например нови подходи към таргетната (прицел-
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ната) терапия на рака или алтернативни клинични
приложения на съществуващи терапевтични агенти. Резултатът обаче се оказал шокиращ: оказало
се, че данните могат да бъдат потвърдени само в 6
(11%) от случаите. Даже като вземат под внимание
особеностите на доклиничните изследвания, това
е невероятно малко.
Като следствие от това възниква проект (статия за него излиза на 26 юли 2015 г. в списанието
„Science“), насочен към проверка на възпроизводимостта на резултатите в статии за нови открития в изследванията на рака. Трябва да се каже, че
те не предизвикват ентусиазъм в изследователите,
на които се предлага да предоставят доброволно
своите данни за проверка за възпроизводимост. Те
могат да бъдат разбрани: най-вече, ако резултатите се възпроизведат, но само частично.
В аналитичния обзор на Глен Бегли (C. Glenn
Begley) и Джон Иоанидис (John Ioannidis), публикуван през 2015 г., авторите, известни специалисти
в областта на статистическата обработка на експериментални резултати, пишат: „През последните
години се наблюдава все по-широко прзнаване
на нашата днешна система за фундаментални и
доклинични изследвания. Това беше емпирично
осветено при доклиничните изследвания от невъзможността да се потвърдят повечето изводи,
публикувани във високо рейтингови списания.
Оценката за честотата на невъзпроизводимост
варира от 75% до 90%. Тези цифри много добре
съвпадат с оценката на дела (85%) на напълно
безсмислените биомедицински изследвания. Тази
невъзпроизводимост е характерна не само за доклиничните изследвания. Забележително е също
така, че няколко невъзпроизводими публикации се
цитират стотици пъти. Но авторите на вторичните публикации не са се опитали да възпроизведат
или да опровергаят резултатите на оригиналните
работи“.
През 2016 г. „Nature“ проведе допитване до
1500 учени относно невъзпроизводимостта на
резултатите, понеже 70% от изследователите са
се опитвали и не са могли да повторят експериментите, данни за които са били публикувани от
други учени. На въпроса „Съществува ли криза
във възпроизводимостта?“, 52% от участниците
в допитването са отговорили „да, силна“; 38% –
„да, незначителна“. На въпроса за факторите за
невъзпроизводимост повече от 60% са отбелязали
публикуването на подбрани данни, също толкова
участници в допитването – принуждаването за
публикации, повече от 55% – лош статистически
анализ.

Сред многото причини за невъзпроизводимост в последно време все по-голямо място, особено във високорейтинговите списания, заемат
фалшификациите, които при забелязването им водят до оттегляне на статии. Страхувам се, че много
подправени резултати остават незабелязани, предвид сложността и скъпата цена на проверките.
Големите проекти дават малко информация, като поглъщат огромни средства, а относно качеството на получаваните резултати има
сериозни съмнения. На 26 юли 2012 г. в „Nature“
се появяват две неголеми статии, които изразяват,
навярно първо на страниците на най-престижното научно списание, тревога по повод не толкова
на това, че големите проекти дават малко информация, поглъщайки огромни средства, а по-скоро относно получаваните при това данни, чието
качество предизвиква много съмнения. Статията
на Даниел МакАртър (Daniel MacArthur) се казва
„Methods: Face up to false positives“ и бих превел
заглавието ѝ като „Методи: Изправете се срещу
лъжовните позитиви“. Ще приведа обширен цитат.
„Когато изследването на генома на дълголетниците доведе до съобщение за това, че съществуват генетични варианти, силно асоциирани
с изключителното дълголетие, това предизвика
вниманието на средствата за масова инфорация и
научната общественост. Съобщението предизвика също скептицизъм у генетиците. Това, че индивидуалните генетични варианти могат да имат
голямо влияние върху такъв сложен признак като
дълголетието, беше абсолютно неочаквано. Както
се оказа, в крайна сметка някои от тези резултати са станали неочаквани, просто защото са били
грешни. При оттеглянето на тази статия, което
беше публикувано в списанието година по-късно,
авторите си признават техническа грешка и неадекватен протокол за контрол на качеството.
Няколко принципа са добре известни на ветераните в науката. Един от тях е: колкото по-неочакван е резултатът, толкова по-малко вероятно е
той да е правилен.
Статиите с неверни данни причиняват вреда
не само на авторите си, те инициират безнадеждни
проекти и водят до падането на престижа на геномните изследвания. За да се минимизират вредите, рецензентите и редакторите трябва да избират стандарти, чието изпълнение се изисква, за да
се квалифицира находката като факт“.
По-нататък авторът разсъждава за източниците на грешки, а именно за два. Първо, поради
изключително големия размер на генома твърде
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необичаен резултат може да се появи случайно
по-често, отколкото това се очаква интуитивно.
Второ, всички високопроизводителни геномни
технологии влекат след себе си грешки, някои от
които може да са системни и при неопитен поглед
да се сметнат за интересно биологично явление. В
резултат са възможни грешни заключения.
В гореспоменатия брой на „Nature“ се появява също и редакторски коментар под названието
„Предразположеност към грешки“. В него се казва: „Геномиката има потенциал за извършване на
революция в медицината, но става все по-ясно, че
тази област е принудена да се справя с нарастващо
количество от болезнени проблеми“.
Оттеглянето на статии доби такива размери,
че от 2010 г. действа регулярно обновявана база
данни Retraction Watch (наблюдател за оттегляне).
Според твърдение на нейните създатели в базата
вече има 16 000 записа, само за 2017 г. са се появили повече от 1000. И това е повече, отколкото през
2016 г., когато по оценка на Medline (най-голямата библиографска база от статии по медицински
науки) броят на оттеглянията е бил 650. Ежегодно достояние на гласност стават 10-те най-ярки
случая. Ще приведа два примера, обнародвани на
сайта Retraction Watch през декември 2017 г.
„Определено срамно“ – така описва лауреатът на Нобелова награда Джек Шостак (Jack
Szostak) от Харвардския университет оттеглянето през декември 2016 г. на своя статия, заедно с
колеги от „Nature Chemistry“, след като изследовател от неговата лаборатория не успява да възпроизведе резултатите. През октомври „Science“
се отказва от статия на Брус Бойтлер (Bruce Alan
Beutler), Нобелов лауреат за 2011 г. за физиология
и медицина, публикувана през 2014 г., по причина
за невъзможност да се възпроизведат резултатите. И друг пример: „Май беше неудачен за Рони
Сегер (Rony Seger). Този молекулярен биолог от
Института Вайцман (Израел) за един ден загуби
девет статии, всички публикувани в „Journal of
Biological Chemistry“. Причината – фалшифициране на илюстрации. Сегер, който има 11 оттегляния на статии, се намира под следствие в своето
учреждение и му е забранено да ръководи аспиранти“.
Нобеловият лауреат по физиология и
медицина за 2013 г. Ранди Шекман (Randy
Schekman) призовава да се бойкотират високорейтинговите списания, понеже те разяждат
науката отвътре. Една от много важните негови публикации – „Как списанията, подобни на
„Nature“ „Cell“ и „Science“ вредят на науката“,
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предизвика маса отзиви. По думите на Шекман,
той, като бивш главен редактор на „Proceedings of
the National Academy of Sciences“, повече няма да
изпраща статии в „разкошните“ научни списания,
защото те „агресивно прокарват свои брандове
(марки), съдействайки повече за продажби на абонаменти, отколкото за стимулиране на най-важните изследвания. Подобно на модните дизайнери,
които пускат в продажба ограничено количество
дамски чантички или костюми, тези списания изкуствено ограничават броя на приеманите статии.
Изключителните след това се продават с помощта
на трик под названието „импакт фактор“ – оценка
на всяко списание, основана на количеството цитирания на неговите публикации от изследователи, работещи в дадената област. Това влияе на науката, създава мехури в модните (вече достатъчно
раздути) области, където изследователите могат
(безопасно) да предлагат смели твърдения, които
тези списания искат да видят на своите страници,
създавайки препятствия за други важни работи.
Привлекателността на елитно списание може да
помогне за „краткия път“ и води до увеличаване
на количеството статии, които после се оттеглят
като погрешни или мошенически“.
При това високата цитируемост на конкретна статия изобщо не е свързана със средната висока цитируемост на всички статии, публикувани в
даденото списание. Ако това е така, то съвсем не е
свързано с качеството на статията. Шекман пише:
„Статията може да се цитира добре, защото съобщава важен научен резултат или защото привлича
погледа с провокационно заглавие, или, накрая,
защото е грешна. Редакторите на луксозно списание знаят това и затова приемат статии, защото
техните автори изследват модни теми или публикациите съдържат биещи на очи изявления. Финансистите и университетите също трябва да играят определена роля, като убеждават комитетите,
решаващи въпросите за грантове и длъжности, да
съдят за статиите не по това, къде са публикувани.
Това, което има значение, е научното качество, а
не импакт факторът на списанието. Най-главното
е, че ние, учените, трябва да вземем мерки. Както и много успешни изследователи, аз публикувах
във високопрестижни списания, в това число и
статии, които ми донесоха Нобелова награда. Но
повече няма да е така. Реших да избягвам разкошните списания и призовавам другите да постъпват
по аналогичен начин“.
В своето време Александър Хумболт е формулирал знаменитата триада: „Всяка истина преминава в човешкия ум през три етапа: отначало
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– каква глупост!; после – в това има нещо; и накрая – та кой не знае това!“. Публикациите и грантовете, макар и трудно, са били винаги възможни
на етапа „в това има нещо“. Но даже и на този
етап престижните списания по-скоро не рискуват
да публикуват такива статии. А нали великите открития са започвали от етапа „каква глупост“. За
това има много потвърждения, някои от които ще
изложа по-долу.
Много работи, съдържащи твърду важни
фундаментални открития, са били отхвърляни от
водещи списания или грантови агенции. Как става това, показва забележителният пример с Марио
Капечи (Mario Capecchi), Нобелов лауреат за физиология и медицина през 2007 г. У него възникнала идеята, как да се осъществи така нареченият
„нокаут“ на гените, т.е. насочено да се разрушават
зададени гени в генома.
През 1980 г. той подал заявка за получаване на грант от Националния институт за здраве
на САЩ и получил отрицателен отговор. Четири
години по-късно Капечи, търсейки средства за
работа на „незначителен“ проект, демонстрирал
успешността на предлаганата от него технология
и отново подал заявка за грант в същия този Национален институт за здраве. Но този път приветствали заявката му с ентусиазъм: от етапа „каква
глупост“, работата преминала в стадия „в това има
нещо“. А днес тя вече е на етапа „та кой не знае
това“. Технологията на Капечи се прилага широко
– статии, чиито автори я използват, се публикуват
охотно.
В своя статии в „Nature“ от 1993 г. Ж. М.
Кампанарио (J. M. Campanario) обсъжда случаи,
при които 19 бъдещи Нобелови лауреати са се
сблъскали със съпротива от страна на научната
общественост по отношение техните открития,
и примери, когато 24 бъдещи Нобелови лауреати
са срещнали съпротива от страна на редакторите на научни списания или рецензенти, които не
подкрепяли публикуванито на статии с описание
на откритията, донесли впоследствие на авторите най-висшата научна награда. От този списък
най-много ме порази непризнаването на работите
на Дж. Бийдъл (George Beadle) и Е. Татум (Edward
Tatum), получили Нобелова награда за физиология
и медицина през 1958 г. за откритието, че „гените
действат по пътя на регулиране на определени химически събития“.
Работейки с хлебна плесен (Neurospora
crassa), Бийдъл и Татум формулирали много важен принцип: един ген – един фермент. Бийдъл си
спомня: „В ретроспектива възниква въпросът, как

такива важни изводи могат да са толкова основателно неоодоценявани и игнорирани в продължение на толкова години. Очевидно, че времето не
е било готово за тяхната надлежна оценка. Даже
през 1941 г., когато с Татум първо съобщихме за
индуцираните генетико-биохимични изменения в
плесента, малцина бяха готови за това, което на
нас ни се струваше убедително“. Интересно е, че
три години след публикуването на статията за невроспората Бийдъл научил за работата на Арчибалд
Гаръд (Archibald Garrod), английски лекар, показваща, че болестта алкаптонурия, характеризираща
се с тъмна урина при пациентите, се наследява,
подчинявайки се на законите на Мендел. Приживе
откритието на Гаръд останало непризнато – генетиците не му обърнали внимание, а медиците не
разбрали медицинското му значение. Това е тъжна
история! Трябва да се отдаде дължимото на Бийдъл, той – нещо, което се случва рядко, признал
приоритета на Гаръд.
Публикация в престижно списание може
да доведе до добра длъжност, покана на конференции, грантове и парични награди, се твърди в статия на списание „Nature“ от 16 октомври
2013 г. Ще се спра на нея по-подробно, доколкото
според мен тя носи информация, над която има
смисъл да се замислят нашите администратори на
различни нива, а и за учените тя няма да е неинтересна.
Изследователите казват, че публикация в
престижно списание може да помогне да се направи кариера. В продължение на много десетилетия
най-популярни от тези списания бяха „Nature“ и
„Science“ – широко четени издания, които отхвърлят повече от 90% от получаваните в редакциите
им ръкописи. Обаче светът на издателите се променя и водещите издания се сблъскват с растяща
конкуренция. Движението за публикации с отворен достъп набира скорост – от 2010 г. се появиха
повече от 5000 (!) с отворен достъп. Те привличат
все по-голяма част статии, заплашвайки популярността на водещите списания.
Някои учени предприемат активни стъпки,
за да подкопаят влиянието на водещите списания. През декември 2012 г. стотици научни ръководители, редактори на списания (включително
„Science“, но не и „Nature“), представители на
структури, финансиращи научни изследвания, и
други организации се събраха в Сан Франциско, за
да приемат Декларация за оценка на изследванията (Declaration on Research Assessment, DORA), в
която се критикува зависимостта от въздействието
на импакт фактора и която задължава подписва-
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щите договора страни въз основа на техните научни достойнства. Към декларацията са се присъединили повече от 9000 души и 360 учреждения.
DORA препоръчва на учрежденията „ясно да посочват критериите, използвани за постигане на
решение за наемане на работа, постоянна длъжност в щата на университета и служебно израстване, подчертавайки, особено за нацинаещите изследователи, че научното съдържание на статиите
е много по-важно, отколкото библиометричните
показатели на публикацията или значимостта на
списанието, в които са били публикувани статиите“. Последствията от решенията на тази конференция са дадени в неотдавнашната статия „Пет
години пост-DORA: поощряване на най-добрата
практика за оценка на изследванията“ (Schmidt, S.
L. Five years post-DORA: promoting best practices
in research assessment. Mol Biol Cell. 2017, V. 28.,
pp. 2941 – 2944).
* * *
Уверен съм, че повечето учени осъзнават
ненормалността на така сложилата се в науката
ситуация, нещо повече, мисля, че същото се отнася и за повечето ръководители на науката. Обаче
по-просто е придържането към формални оценки,
отколкото да се правят опити за изработване на
обективни критерии за качеството на изследванията и затова импакт факторът стана единственият
или основен критерий за оценка. Като следствие
от това, учените, заети с много важни изследвания, но по едни или други причини, нямащи публикации на дадения етап, се оказват пренебрегнати.
Аз бях щастлив в своето време да изпълнявам работи по създаването на първия роден рекомбинативен интерферон, резултатите от които много малко се публикуваха, но изиграха съществена
роля в родната медицина. Тази моя работа прак-

тически не се цитира, но аз я смятам за една от
най-значителните в научната си биография.
В моята лаборатория работи група от талантливи млади хора, които създадоха генно-терапевтичен противотуморен препарат и сега „пробиват
с глава стената“, провеждайки с него доклинични
изпитания. Това изисква гигантски усилия, доколкото в световната практика само един препарат от
подобен вид е получил разрешение за използване,
а „разрешаващите“ инстанции нямат съответния
опит, няма изработени критерии за оценка. Разбира се, такава работа не може да се съпровожда
от многобройни публикации, както и на времето и
изследванията по интерферона. Мисля, че в страната има и ще има занапред други подоби примери. Затова критериите за значимостта на изследванията трябва да отчитат много фактори, които при
разумна експертна оценка могат да бъдат отчетени. Това ще помогне за правилното, а не за „мехуроподобното“ развитие на нашата наука.
Допълнителни източници:
[1] Свердлов, Е. Д. (2006) Миражи цитируемости.
Библиометрическая оценка значимости научных
публикаций отдельных исследователей. Вестник
РАН, № 76, с. 1073 – 1085. [Sverdlov, E. D. (2006)
Bibliometricheskaya otsenka znachimosti nauchnih
publikatsiy otdelnih issledovateley. Vestnik RAN, №
76, pp. 1073 – 1085].
https://www.nature.com/news/stem-cell-pioneerblamed-media-bashing-in-suicide-note-1.15715#/
correction
[2] Begley, C. G., Ionnidis, J. P. (2015) Reproducibility
in science: inproving the standard for basic and
preclinical research. Circ Res. v. 116, рр. 116 – 126.
[3] Campanario, J. M. (2009) Rejecting and resisting
Nobel class discoveries: accounting by Nobel
Laureates. Scientometrics, v. 81. рр. 549 – 565.
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Petar Popivanov,
Angela Slavova
Nonlinear Waves: A
geometrical Approach
World Scientific,
Singapоrе, 2018, 196 p.

женери и специалисти в областта на частните диференциални уравнения и диференциалната геометрия
и техните приложения в нелинейните уравнения на
математическата физика.
			
			
			
			

Проф. д-р Георги Венков,
секция „Математика“ към СУБ,
Факултет по приложна математика
и информатика към ТУ – София

Васил Сгурев
Курският сблъсък
Новата монография на акад. Петър Попиванов
и проф. д.м.н. Анжела Славова се състои от увод,
осем глави и библиография, в която са цитирани 149
източника. Тя е естествено продължение на излязлата през 2011 г. тяхна книга „Нелинейни вълни: Въведение“ от същото престижно издателство.
Настоящият труд предлага задълбочен анализ
на редица уравнения и системи на математическата физика, описващи разпространението и взаимодействието на нелинейни вълни. Измежду тях се
открояват уравнението на Кортевег-де Фриз, уравнението на Вахненко, уравнението на Камаса-Холм,
някои модификации на уравнението на Шрьодингер,
уравнението на Кауп-Купершмидт, парадигмата на
Бусинеск, системата на Манаков, както и някои симетризуеми квазилинейни хиперболични системи,
произлизащи от механика на флуидите.
За читателите, незапознати със сложния математически апарат, който се използва в теорията на
уравненията на математическата физика (функционален анализ, хармоничен анализ, спектрална теория, топологични методи, априорни оценки, закони
за запазване), книгата представя решенията на редица нелинейни частни диференциални уравнения
в точна форма, както и дава тяхната геометрична
интерпретация и визуализация. В много от разгледаните нелинейни математически модели са получени вълнови решения със специфична физическа
значимост (солитони, кинк-вълни, пикони, морски
вълни-убийци и други), разгледано е тяхното взаимодействие и са направени графични илюстрации.
Това е постигнато чрез прилагане на класически методи от теорията на обикновените диференциални
уравнения като метода на Захаров-Шабат или т. нар.
„дресинг“ метод, директния метод на Хирота и метода на вариране на произволната константа (метод на
Лагранж).
Една отличаваща характеристика на монографията е, че тя съдържа целия математически апарат, необходим на читателя да влезе в дълбочина на
поставените проблеми. Тя съдържа много примери
и задачи за самостоятелна работа, произлизащи от
механиката, физиката, оптиката и механиката на
флуидите. Монографията е адресирана към широк
читателски кръг, включващ математици, физици, ин-

Изд. „Захарий Стоянов“,
София, 2016,
266 с.

Документално-научният труд на акад. Васил
Сгурев наистина е впечатляващ. Защо? Първо, авторът не е професионален военен историк. Той е
всепризнат високопрофесионален технократ и може
би тъкмо по тази причина изследването му е много
скрупульозно и безпристрастно по отношение и на
двете страни, участвали в сблъсъка.
Първо, да уточним – Курската битка е една от
най-важните на Източния фронт през Втората световна война, която до голяма степен предрешава изхода на войната в Европа, а и като цяло.
В книгата си авторът прави безпристрастен
фактологически анализ на състоянието на военните
индустрии на двете противопоставящи се страни,
състоянието на армиите им в началото на курската
битка, като привежда достоверни данни за въоръженията им. Авторът не проявява пристрастност към
качествата на военната техника на едната или другата
страна. Също така е безпристрастен и към качествата
на висшите командири и на двете страни. Предлага
кратки биографични справки, и което е много интересно, портретни снимки за висшите командири, еднакво и за двете страни.
Книгата съдържа и богат документален фотографски материал от времето на войната, който е
много внимателно подбран, за да се поставят въпроси за пристрастност.
В предпоследната глава „За кого бият руските
камбаните“, авторът представя много точна аналитична оценка на събитията, случили се по време на
войната, като показва завидна ерудиция със заглавието, което освен като асоциация със заглавието на известен роман на Хемингуей, има много по-стар произход и точно определение от Джон Дон, английски
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поет от началото на 17-ти век, който казва: „Now this
bell, tolling softly for another, says to me, Thou must die.
‒ Сега тази камбана, биеща меко за друг, ми казва,
Ти трябва да умреш.“ Вече дори и за Хитлер става
ясно, че третият райх, обявен от него за хилядолетен, е обречен на гибел само след 12-годишно съществуване.
Защо пък и научен труд, както е споменато в
началото? Ами просто защото има накрая една глава, която на базата на документалните данни оценява качеството на взетите решения и рисковете, свързани с тях в хода на битката, макар и пост фактум.
Оказва се, че количествените оценки съвпадат с реалните данни, така че този, несвързан пряко с военните действия материал може да се ползва от изследователи за оценка на риска при вземане на решения
при мащабни мероприятия.
Книгата би представлявала интерес за всички,
които се интересуват от историческа документална
фактология за Втората световна война, а не от политически интерпретации. А поради дългото и съзнателно преиначаване на фактите през изминалия повече от половин век от края ѝ, тя би заинтересувала
и любопитния да се запознае с документални факти
читател.
				
Станислав Дрангажов
Никола Съботинов.
Лазерът
Изд. на БАН
„Проф. Марин Дринов“,
София,
2018, 120 с.

Книгата е интересен разказ за едно българско
изобретение. На 120 страници авторът, който е сред
най-разпознаваемите в международен мащаб учени в областта на лазерните технологии, проследява
историята на създаването на лазера с пари на меден
бромид, проведените научни изследвания за неговото развитие и превръщането му в иновативен продукт, внедрен в индустриалното производство.
Първата глава от книгата е посветена на началните стъпки в лазерните изследвания в България, на
научната среда и условията на работа във Физическия институт на БАН и на раждането на идеята за
създаването на нискотемпературен меден лазер.
Втората глава е за това, как една идея става
реалност – за пуснатия в действие през 1974 г. в Ин-

80

ститута по физика на твърдото тяло лазер с пари на
меден бромид, признаването му за „изобретение на
годината“ през 1979 г. и за нелекия път от създаването на действащ прототип до реализирането на серийно производство. Съществен момент в този процес
представлява откриването на ефекта на водорода в
лазерите с пари на халогениди на медта, водещ до
увеличаване на мощността и ефективността им над
два пъти. Така е създаден най-мощният изцяло български газов лазер, генериращ във видимата област
на електромагнитния спектър, който е патентован в
България, САЩ, Великобритания, Германия, Япония
и Австралия. Внедрен е в България и повече от 30
години се произвежда в Австралия, а от 2016 г. интерес към него проявява и Южна Корея. Той намира
приложение в медицината, индустрията за прецизна обработка на материали, лазерната локация, лазерната навигация, лазерни дисплеи, изследване на
морската вода и др. Всичко това е разказано подробно и увлекателно, като е отделено заслужено място
на колегите – сътрудници от лаборатория „Лазери с
метални пари“, на ръководството на Института по
физика на твърдото тяло и на БАН, но не са забравени и бюрократичните спънки.
Третата, последна глава е за влиянието на
получените научни резултати при разработването и подобряването на характеристиките на лазера
с пари на меден бромид. Те са високо оценени от
международната научна общност и намират място
в световната наука и в университетските образователни програми. Особено внимание заслужават
мнението на проф. Колин Уеб от Великобритания,
водещ учен в областта на лазерите с метални пари,
проф. К. Фюджи от Япония, д-р Дж. Чанг и д-р Б.
Уорнър от Националната лаборатория „Лорънс“ в
Ливърмор, САЩ и на д-р К. Литъл от Университета
на Сейнт Андрюс. Становището на Нобеловия лауреат академик Николай Басов е: „В резултат на целия цикъл физични изследвания и разработки беше
създаден лазер, който по много параметри е значително по-добър от другите от този тип. Българските
физици внесоха значителен принос в разработката и
практическата конструкция на този лазер…“.
Книгата „Лазерът“ е за едно значимо научно-приложно постижение на българската наука, пример за добра иновация, написана с надежда, че ще
достигне до младите хора, които ще научат, че и у
нас могат да се правят неща на равнището на високоразвитите в научно-техническо отношение страни.
			
			
			

НАУКА – кн. 2/2019, том XXIX

Доц. д-р Радостина Камбурова,
ИФТТ „Акад. Георги Наджаков“ –
БАН

Издание на Съюза на учените в България

Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.
Фондацията осъществява пет програми:
Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на школи, летни университети и др.

Научни изследвания
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие. Подкрепя финансово публикации на млади учени в реферирани списания с импакт фактор.
Информация, издания, изяви и международно сътручничество
Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се
организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и
разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането
на изяви за наука и техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари,
кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава
международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им
контакти със сродни организации в други страни.

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

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

За делови контакти: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1
					
Тел: (02) 9815181; тел/факс: (02) 9815483
					
E-mail: office@evrika.org

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

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

The first Congress Centre in
Bulgaria, built in „St. St. Constantine
and Elena“ resort in 1966
by the Union of Scientists
to host scientific events,
namely
the „Frederic Joliot-Curie“
International House of Scientists
is the site you are looking for. The complex
can accommodate a gathering of up
to 300 participicians, or several smaller
simultaneous meetings
Full standart equipment in the 5
meeting rooms is available:
→ loud speaker
system
→ recording
facilities
→ projection
equipment
→ Possibility for
simultaneous
translation,
etc.
The hotel has
95 rooms,
the restaurant –
400 seats
The Infrastructure
of „J.-Curie“
Conference Centre
provides flexibility
and adaptability for
every event.
The address is:
International House of Scientists
„Frederic Joliot-Curie“,
„St. St. Constantine and Elena“
9006 Varna, Bulgaria

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

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

