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IN MEMORIAM

АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ
(1 СЕПТЕМВРИ 1944 – 8 ЮНИ 2020)

На 8 юни 2020 г. след кратко боледуване на 75 години напусна този свят нашият главен
редактор на списанието – акад. Стефан Воденичаров. Непрежалимата загуба ни потопи в
дълбока скръб. Това беше личност с много качества: отличен учен в областта на техниката,
блестящ организатор, искрен и достъпен приятел, виден общественик, пламенен патриот и
мечтател за модерна и преуспяла България!
Роден е в София на 1 септември 1944 г. От малък го влече техниката и завършва Софийския образцов механотехникум като отличен ученик. Продължава образованието си във
Висшия машинноелектротехнически институт (сега Технически университет) в София, като
избира специалността Технология на металите. Завършва през 1968 г. и се дипломира като
машинен инженер. Талантливият студент е забелязан не от когото и да е, а от своя преподавател акад. Ангел Балевски и след дипломирането е привлечен за сътрудник в Института по
металознание при БАН, където работи цял живот до последните си дни.
Ще изтъкнем задължителните за един учен дати в творческото му развитие. През 1974 г.
младият инженер защищава кандидатска дисертация (сега: малка докторска дисертация) и
получава възторжени похвали от научния си ръководител акад. А. Балевски. Научната му
кариера тръгва стремително нагоре: през 1989 г. става доцент, през 1991 г. – професор, а през
1998 г. защитава втора дисертация и получава научната степен „Доктор на техническите науНАУКА – кн. 3/2020, том XXX
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ки“. Колегите му го насочват да кандидатства за член на най-престижната структура на БАН
– общността на академиците и член-кореспондентите. Така той през 2004 г. с голямо мнозинство е избран за член-кореспондент. Осем години след това убедително печели конкурса
за академик. Зад тези сухи сведения се крие сериозен всекидневен изследователски труд, с
който машинният инженер се издига не само сред българската техническа общност, но става
значима фигура и сред чуждестранните си колеги като представител на българската техническа мисъл.
Акад. Ст. Воденичаров имаше дарби на организатор и ръководител и затова расте и
в служебната йерархия: той е дългогодишен ръководител на секция в Института, избран е
първоначално за зам.-директор, а след това и за директор. По негово време институцията се
преименува в Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и
аеродинамика към БАН. Наречен е на името на създателя си акад. Ангел Балевски.
През 2008 г. Ст. Воденичаров бе избран за председател на Общото събрание на БАН
(2008 – 2012), а през 2012 г. – за председател на БАН. Авторитетът му бе изключително висок. Веднага се почувства талантът му на ръководител и умението му да обединява хората.
Председателският му мандат изтече през 2016 г. За тези 4 години Академията се отвори още
повече към обществото и потърси нови контакти с балканските и европейските академии.
Акад. Воденичаров стабилизира връзките на Академията с правителството, името му нашумя
и през 2013 г. за известно време му бе поверено Министерството на образованието, младежта
и науката в първото правителство на Бойко Борисов.
През 2016 г. акад. Воденичаров продължи да работи в Института по изпълнение на международните договори, които ръководеше.
Акад. Ст. Воденичаров работеше с ентусиазъм и напълно успешно в редица инженерни
области: материалознание и технологии на машиностроителните материали; методи за контролиране и изпитание на материали, изделия и апаратура; технологии, машини и системи за
обработка на материали чрез пластично деформиране; механика на разрушаване на твърдото
тяло. Той е изтъкнат учен в областта на динамичните свойства на материалите и участва в
създаването на нови технологии и средства за отбрана.
Вписан е в „Златната книга на изобретателите“ на Българското патентно ведомство като
автор на 73 патента и авторски свидетелства и на над 85 нови технологии, повечето от които
са внедрени у нас и в чужбина. На една цяла стена в работния му кабинет свидетелствата
за тази творческа дейност са подредени хронологично по години. Акад. Воденичаров има
огромна експертна дейност в областта на оценката на остатъчния ресурс на отговорни съоръжения, вкл. и като експерт на Международната атомна агенция. Беше компетентен и активен
защитник на атомните електроцентрали.
Акад. Воденичаров има заслуги и за подготовката и израстването на млади научни кадри. Научен ръководител е на 14 успешно защитили научна степен докторанти. Подготвил е за
хабилитация повече от 20 души. Автор е на повече от 160 научни публикации (сред тях две
обемисти монографии), организирал е 15 международни конференции.
Дълъг е списъкът на международните експертни организации, в които той участва като
изтъкнат и авторитетен експерт. Тук ще посочим само някои от тези организации: Комисия
за ядрена безопасност към Агенцията за ядрено регулиране; Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към
Министерския съвет; експерт на Международната агенция за атомна енергия; съпредседател
на Агенцията „Българска отбранителна индустрия“; член на American Society of Metallurgy;
член на American Chemical Society и др.
Акад. Воденичаров беше гл. редактор освен на сп. „Наука“ и на списваното на английски език списание Journal of Materials Science and Technology. Участник беше в редколегиите
на редица списания във Великобритания, Украйна, Румъния. Той владееше много добре английски език и това му даваше възможност да е активен участник в международните изяви.
Дълъг е и списъкът от награди, които е получавал. Ще споменем само най-високия бъл-
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гарски орден „Стара планина“ и Почетния медал „Проф. Марин Дринов“ (даван за заслуги
към БАН), както и ордените, които е получил от Полша, Малта, Казахстан и др. Акад. Воденичаров беше „Доктор хонорис кауза“ на Техническия университет – Варна, чуждестранен
член на Македонската академия на науките и изкуствата. Той беше и Почетен гражданин на
София. За нас тук е важно и това, че беше почетен член на Съюза на учените в България.
Няма да е пълен образът на акад. Ст. Воденичаров, ако не споменем неговата активна
гражданска ангажираност. Като наблюдаваше демографския срив в България и състоянието
на здравеопазването и образованието, той поде инициатива за изграждане на движението
„Единение“, което да обедини българската интелигенция. Там заедно с акад. Георги Марков
развиха бурна дейност. Кредото му беше, че отечеството е съдба и отговорност на всеки от
нас. Държавата се разпада, нацията се топи и изчезва, доходите на хората са унизително ниски. Споделяше, че българската земя буренясва, а ние внасяме земеделски стоки от чужбина.
Отговаряше си, че всичко ни е дошло от глупостта по един нелеп начин да ликвидираме земеделските стопанства. Бяха унищожени 3 ядрени блока на електроцентралата в Козлодуй,
а заводите бяха продадени за скрап. Ученият бе стигнал до заключение, че никой отвън не
може да ни помогне, ако ние сме пасивни наблюдатели на събитията. За съжаление, болестта
и последвалата смърт ни лишиха от пламенната му дейност, която той развиваше и неотстъпно следваше.
По повод смъртта на акад. Воденичаров в семейството му и в БАН се получиха съболезнователни слова от най-високите институции в България: Президентството, Народното
събрание, Министерския съвет, Столичната община, ръководители на партийни и обществени организации и т.н. Повече от 50 бяха венците на поклонението в Големия салон на БАН, а
дошлите да го изпратят в последния му път бяха образували дълга редица и чакаха часове.
Акад. Стефан Воденичаров близо две десетилетия беше главен редактор на нашето списание „Наука“. И тук работеше с ентусиазъм. Той подобри цялостния облик на органа на
СУБ, създаде нови рубрики. Отблизо следеше съдържанието на всеки брой и активно участваше в обсъждането на постъпилите материали. Беше внимателен и доброжелателен към нашите сътрудници, но в същото време беше строг и прецизен. Същото изискваше и от нас,
редакционния колектив. Ние го уважавахме и високо ценяхме приятелството си с него: той
умееше да обединява и да потушава още в зародиш възникващите понякога спорове. С него
се работеше свободно и творчески.
Преди да завършим тези тъжни редове, ще си разрешим да споделим един спомен за
светлата му личност. В Големия салон на БАН преди няколко години бе организирано възпоменателно честване по случай 100 години от рождението на акад. Ангел Балевски. Главният
доклад, съвсем естествено, бе възложен на акад. Ст. Воденичаров. Той се качи на сцената,
застана на катедрата и прочете първите 2 – 3 изречения. Силно вълнение сякаш го стисна за
гърлото. От очите му потекоха сълзи. Успя само да каже: „Не мога да продължа!“. Друг прочете написаното слово. А после Стефан пред нас споделяше: „За мене акад. Ангел Балевски е
изключителна личност! Той ме е създал като учен и като личност! Не мога да говоря спокойно за него!“. Естествена емоция на фин, чувствителен и признателен ученик…
Дълбок поклон пред светлата памет на нашия академик Стефан Воденичаров!
					
					

От името на редколегията на сп. „Наука“:
акад. Михаил Виденов
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24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ПОХВАЛНО СЛОВО
ЗА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев,
Почетен член на СУБ
Започвам своето кратко слово за първоучителите – светите братя Кирил и Методий. Започвам
го с желание и готовност, но и с обясними опасения, тъй като зная, че едва ли има нещо по-трудно от това да се напише подобаващо слово за тях.
Казвам подобаващо, защото мнозина са опитвали
перото си, за да им принесат похвала според силите си. Малцина са обаче онези, които са успявали със слово да се издигнат по-близо до светлите
им образи и великото им дело. Защото трябва да
имаш гения и дързостта на свети патриарх Евтимий Търновски, за да кажеш: „Онова, което моите предшественици написаха безискусно и грубо,
това аз ще разкажа изискано и както трябва“.
Едва ли ще кажа нещо ново с това, че да
се пише за светите Кирил и Методий е и лесно,
и трудно. Лесно е, защото написаното е толкова
много, че е достатъчно само усилието да посегнеш и да вземеш онова, което ти е нужно. Трудно
е, защото трябва да разкажеш и за своите Солунски братя – такива, каквито ги носиш в сърцето си
още от ранно детство, от времето, когато си проглеждал за втори път чрез буквите, изобретени от
тях, когато си слушал за житейските им подвизи и
страдания и детското ти въображение е рисувало
образите им така, както е можело, но само за теб.
Единствено за теб! Затова никое слово за светите
Кирил и Методий не може да бъде универсално.
Друга и по-скромна е моята цел. Ще се опитам да прехвърля мост през изминалите столетия,
за да покажа съвременното звучене и високата европейска стойност на Кирило-Методиевото дело,
което е живо и днес, след 1165 години.
Делото на Кирил и Методий е толкова значително, че е голяма чест за всеки славянски народ
да го има в своята културна история. Безсмъртното
дело на светите братя неведнъж е било и продължава да бъде обект на различни противоречиви и
дори манипулативни тълкувания и оценки. И всичко това, за да се привлекат имената и житейските
им подвизи по-близо до един или друг славянски
народ, който да ги използва за своя духовна украса. В това отношение България има историческото
предимство да бъде създател и разпространител на
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новата писменост, предназначена за духовна просвета на славянските народи. Независимо от схващанията на някои чужди учени, едва ли трябва да
се съмняваме в българския етнически произход на
Кирил и Методий. В медиевистичната славистика
освен това е добре известно, че първата славянска
азбука и писмеността са създадени върху югоизточнобългарска диалектна основа – говорната област между Солун и Константинопол. Това издига
замисления като литургичен славянски книжовен
език до равнището на книжовен език на българската народност, тъй като единствено говоримият български език през IХ в. е бил в пряка връзка
с особеностите на новосъздадения книжовен език,
т. е. със самото си създаване този език е имал характер на старобългарски книжовен език.
В два стиха, кратко и ясно, Иван Вазов е казал всичко за ролята на България в този изключително важен исторически процес:
че и ний сме дали нещо на светът
и на вси словене книга да четат.
Солун, Константинопол, мисиите при сарацините и при хазарите, създаването на писмеността и покръстването на българите край Брегалница,
апостолската дейност във Велика Моравия и Панония, смъртта на Кирил през 869 г., двете десетилетия тежка борба на Методий и неговите ученици
с латинското духовенство… Заплашено от унищожение, делото, заченато в малоазийския манастир
„Св. Полихрон“, намира спасение в България, към
която по думите на охридския митрополит Теофилакт се устремили многострадалните ученици на
Кирил и Методий. Далновидният Борис и ученият
Симеон поемат осиротялото отроче и го даряват
с бащински грижи, всеотдайност и любов. Новата славянска духовна придобивка твърде рано
напуска тесните жанрови рамки на богослужебната литература. Кирило-Методиевият език става
солидна основа за възникване на огромна преводна и оригинална книжнина в България, Сърбия и
Русия. Богата литература на старобългарски език
залива от ХІV век княжествата Влахия и Молдова.
Витии на съвършеното славянско (разбирай старобългарско!) слово прославят имената си далеч
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зад пределите на своите държави. Още в самото
начало, след словесната битка на свети Кирил с
триезичниците във Венеция, старобългарският
книжовен език се утвърждава като четвърти свещен език в просветения средновековен християнски свят, редом с еврейския, гръцкия и латинския, и започва да проявява и други, европейски
претенции. В България той заменя своята източна
и раннохристиянска по характер глаголическа азбука с по-модерната и „по-европейска“ кирилска.
Наистина, кирилицата не е била толкова самобитна и оригинална, колкото глаголицата, но не е
била по-малко съвършена от нея и, най-важното,
кирилицата е била разпознаваема в тогавашното европейско културно пространство, тъй като
връзката ѝ с гръцкото и с латинското писмо е била
очевидна. Така за първи път България въвежда в
европейска употреба своята нова азбука – българската кирилица, като израз на стремеж да се
доближи до основните графични системи на някогашната цивилизована Европа – гръцката азбука и
латиницата.
Какво още не е достигало на получилия не
само общославянско, но и европейско значение
старобългарски книжовен език? Очевидно малко
по-висока стилистика, нужна според изискванията на времето за един класически книжовен език.
И точно тук трябва да се потърси голямата заслуга
на средновековния Търновград, където през 1371 г.
след продължителен престой в Константинопол и
Света гора се завръща монахът книжовник Евтимий – по-късно български патриарх. Той и неговите сътрудници в получилата широка известност
Търновска школа предприемат голяма общокултурна реформаторска дейност, която засяга и стария български книжовен език. В резултат на реформата Кирило-Методиевият език се превръща
в трети европейски класически книжовен език,
редом с латинския и старогръцкия, способен да
бъде изразител на висша мъдрост и красота. Днес,
когато България е пълноправен член на Европейския съюз, ние, българите, деликатно трябва да
припомняме от време на време, че светите равноапостолни братя Кирил и Методий, които през
1980 г. бяха обявени от покойния папа Йоан Павел
ІІ за съпокровители на Европа, са българи не само
по рождение, но и по дела, които имат висока европейска стойност. Така онези европейци, които
си служат с латиница, ще разберат защо трябва да
уважават кирилската азбука. Ще проумеят това,
надявам се, и родните ни чуждопоклонци, които
бяха готови с лека ръка да пожертват скъпото ни
Кирило-Методиево наследство. За щастие, с под-

писването на Договора за присъединение, именно
на България се падна честта за втори път да въведе кирилицата за употреба в Обединена Европа.
Столетия наред в деня, когато се почитат
паметта и делото на Кирил и Методий, българите
очистват сърцата и душите си и обръщат духовния
си взор нагоре, към всевиждащите очи на светите
братя, които ги озаряват с брагодатната си светлина. Тази светлина, пречистваща и обновителна, ги
издига високо над сивото ежедневие и светската
суета и им показва други, по-красиви и примамливи духовни простори. И тук ми се ще да припомня
думите на мъдреца Илия Бешков, изречени преди
няколко десетилетия:
„От хиляда години насам българският народ е преживял много изпитания, гравитирал е в
най-различни посоки и направления, примамван
от променящите се исторически условия в далечни и съседни нам народи. Но в тия колебания и
изкушения той е запазил едно нещо неоспоримо –
останал е единен в своя език и в своята писменост.
Всичко у нас е било спорно: политика, финанси,
стопанство, териториална цялост – едничкото
недосегаемо нещо, едничкото ценно и съкровено достояние на всеки българин е неговият общ,
единен език, едната негова писменост. Величието
и светостта на двамата солунски братя се състои
в това, че те дадоха на народа ни нещо, което не
разделя никого, а обединява всички. В тоя смисъл тяхното дело надхвърля ценностите на едно
человеческо дело – затова народът справедливо ги
е поставил над себе си. Това е делото на свети Кирил и Методий. И ние ще се ползваме от техните
дарове дотогава, докато ги поставяме на именно
тая височина. В деня, в който ние изравним себе
си с тях – даровете ще секнат“.
Такова е делото на свети Кирил и Методий и
никое слово, дори и най-тържественото празнуване, не може да му бъде равно по величие!
Умът ми търси подходящи образи, а езикът ми изнемогва. И аз се връщам към казаното преди мен,
което носи наслада на душата ми като най-нежна
молитвена песен:
			
Бъдете преблагословени,
			
о вий, Методи и Кирил,
			
отци на българското знанье,
			
творци на наший говор мил!
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речта ви мощна нек се помни
в славянството во век веков!
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ХИЛЕЛ ФЮРСТЕНБЕРГ И ГРИГОРИЙ МАРГУЛИС
ПОЛУЧИХА АБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА 2020 ГОДИНА
Акад. Петър Попиванов,
проф. д.м.н. Анжела Славова,
Институт по математика и информатика – БАН

Хилел Фюрстенберг

Григорий Маргулис

Абеловата награда се присъжда от 2003 г.
и носи името на великия норвежки математик Н.
Х. Абел (1802 – 1829). Тя е една от най-престижните награди наред с Фийлдсовата в областта на
математиката. За нея няма възрастови ограничения – 40 год., както е при Фийлдсовата награда, но
обикновено се дава за изследвания не в конкретни, специализирани области на математиката, а за
мултидисциплинарни разработки, в които се откриват интересни и даже неочаквани връзки между привидно изглеждащи доста отдалечени една
от друга области. Абеловият комитет към Норвежката академия на науките и изкуствата в Осло
награди на 18.03.2020 г. двамата гореспоменати
изтъкнати учени „за тяхната пионерска роля при
прилагането на методи от теорията на вероятностите и динамиката в теорията на групите, теорията на числата и комбинаториката“. Ще споменем
още, че наградата възлиза на 7,5 млн. норвежки
крони.
Поради настъпилата пандемия Абеловият
приз няма да бъде връчен от норвежкия крал на
лауреатите в Осло през май тази година, както е
традицията, а през май 2021 г. ще бъдат проведени
едновременно церемониите по награждаването за
2020 и 2021 г.
По-долу ще приведем кратки биографични
данни за двамата учени и открояващите се резултати от творчеството им.

8

Хилел Фюрстенберг е роден в Берлин през
1935 г. Поради етническия си произход семейството му е принудено да напусне Германия през
1939 г. и се установява в САЩ. След завършване на висшето си образование по математика в
Университета в Иешева, Фюрстенберг отива в
Принстънския университет, където разработва и
успешно защитава своята докторска дисертация
през 1958 г. Научен ръководител му е изтъкнатият
математик С. Бохнер (1899 – 1982). Заглавието на
тезата е многозначително: „Теория на предвиждането“. Още от началото на научния си път той се
изявява като новатор в науката, като оригинален
и самобитен ум. Ще споменем само за неговите
изследвания върху т.нар. random walk (случаен
път) върху групи. Последните се оказват свързани по комплициран начин със структурата на групите. Така той стига до понятието „Граница на
Фюрстенберг“. Това понятие има голямо значение
при изучаването на решетките и на групите на Ли.
Избран е за професор в Минесота, но през 1965 г.
напуска САЩ и се установява в Хебрю университета в Ерусалим, където работи до пенсионирането си през 2003 г. Друго важно понятие, въведено
от Фюрстенберг в областта на ергодичните системи през 1967 г., е т.нар. „непресичане“. То има широки приложения – например в теорията на числата, фракталите и електроинженерството.
Ще разкажем за един важен резултат от тео-
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рията на числата, свързан с имената на редица знаменити математици. През 1936 г. унгарските математици П. Ердьош (1913 – 1996) и П. Туран (1910
– 1976) изказват хипотезата, че ако А е подмножество на множеството на целите числа с положителна горна плътност, то А съдържа аритметични
прогресии с произволна дължина. Тази хипотеза
е доказана от унгарския математик Е. Семереди,
Абелов лауреат за 2012 г., който използва за целта
комбинаторни методи. През 1977 г. Фюрстенберг
предлага принципно различно доказателство на
същата хипотеза, известно като „Фюрстенбергова
кратна рекурентна теорема“. Този дълбок резултат
довежда до установяването на един друг забележителен резултат от Бен Грийн и Теренс Тао. Ще
го формулираме по следния начин. Нека N е кое
да е естествено число. Тогава съществуват аритметични прогресии с дължина N, които се състоят
само от прости числа. Елементарни примери при
N=2 са т.нар. „близнаци“: {3,5}, {11,13}, {29, 31}
и т.н., а при N=3 прогресиите {3,5,7}, {11,17, 23}
и т.н. Опитайте се да намерите 6-членна прогресия с членове прости числа! Фюрстенберг има
големи заслуги за превръщането на Израел в световен център по ергодична теория. Досега проф.
Фюрстенберг е носител на Националната награда
на Израел и на Волфовата награда по математика.
Член е на Американската академия за изкуства и
наука. В интервю той казва, че не е очаквал удостояването си с Абелова награда, защото „наградените принадлежат на някаква лига, в която аз не
участвам“.
Няколко изречения за Григорий Маргулис.
Неговата голяма заслуга е прилагането на ергодичната теория по нестандартен и неочакван начин,
което довежда до създаването на нови области на
знанието. Той е роден през 1946 г. в Москва и е
възпитаник на МГУ „Ломоносов“, където под ръководството на Яков Синай защитава своята кандидатска дисертация през 1970 г. Синай е Абелов
лауреат за 2014 г. В своята дисертация Маргулис
конструира мярка, която му позволява да открие
нови свойства на хиперболичните пространства.
През 1978 г. той спечелва Фийлдсов медал на
32-годишна възраст за изследване на решетки в
групи на Ли. Неговите резултати са високо оценени тогава от френския математик Ж. Титс, Абелов лауреат за 2008 г. По етнически и политически
причини Маргулис не може да отиде на Международния математически конгрес в Хелзинки през
1978 г. и лично да получи високото отличие. През
80-те години на XX в. му е било позволено да посети научни центрове в Западна Европа и САЩ,

преди да се установи на постоянна работа в Университета Йейл през 1991 г. Един интересен факт
от живота на Маргулис. Той не намира работно
място в МГУ, а известно време работи в Института по проблемите при предаване на информацията
в Москва. Тематиката на този институт е далеч от
неговите интереси. Колеги от Института споделят
с него за т.нар. „разширяващ се граф“. Няколко
дни по-късно Маргулис намира първия пример
на такъв граф, като за целта използва идеи от теорията на представянията. Споменатият резултат
намира важни приложения в компютърната наука.
И така се извървява пътя от абстрактната математика до приложението в компютърното дело.
Ще споменем за още един резултат на Маргулис от 1987 г. – пълното доказателство на хипотезата на английския математик А. Опенхайм от
1929 г. Става дума за разрешимостта на квадратични уравнения, отговарящи на знакопроменливи квадратични форми, в рационални числа. И
така нека Q е неизродена знакопроменлива реална
квадратична форма на поне 3 променливи, която
не е кратна на квадратична форма с рационални
коефициенти. Тогава за всяко ε > 0 съществува
ненулев рационален вектор x, за който |Q(x)| < ε.
Резултатът не е верен за 2 променливи. Доказателството на Маргулис изцяло се базира на методи
от ергодичната теория. Съответните идеи инициират създаването на нова област в математиката – т. нар. хомогенна динамика. Ще споменем
също, че изследванията на трима от „най-новите“
фийлдсови медалисти, а именно Е. Линденщраус,
М. Мирзахани и А. Венкатеш широко използват
по-отдавнашни идеи на Маргулис. Той е член на
Националната академия на науките на САЩ и е
носител на Волфовата награда.
Ще се опитаме накратко да обясним някои
от понятията, които споменахме по-горе.
Една поредица от стъпки, при която всяка
стъпка е в случайно направление, се нарича случаен път – random walk. Въпросното понятие се
прилага при моделиране на случайните процеси.
Стандартен „житейски пример“ е движението на
куче в градина или парк, което, душейки наоколо,
може да открие някое скрито лакомство по-бързо,
отколкото при предварително разработена стратегия за търсене на скрития обект. Подходът на случайния път, съчетан с намиране на средното време
за завръщане в изходното положение, позволява в
някои случаи да се определят размерите на интересуващите ни обекти. Размерите могат да бъдат
и неограничени. Сравнително прост пример е билярдът (масата е правоъгълна, квадратна, кръгла
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и т.н.). Щом няма триене, топчето на билярда ще
се движи неограничено време, сменяйки посоката
след всеки удар със стените на масата по закона:
ъгълът на падането е равен на ъгъла на отражението. Очевидно това не е случаен процес. Всичко е
еднозначно определено, стига да знаем началната
позиция и началната посока на удара на топчето.
За съжаление, начупената траектория на движение има хаотичен характер, защото минимална
грешка (отклонение) в сметките – например на началното направление – води до колосални грешки
при изчисляване на новото положение. За щастие,
траекторията на топчето е ергодична. В ергодичната теория се изучават почти всички възможни
конфигурации при движението. Хаотичността
води до определянето на бъдещото поведение на
съответния обект (топчето) само вероятностно.
Съгласно ергодичната теорема на американския
математик Дж. Биркхоф (1884 – 1944) от 1932 г.,
ние сме в състояние да пресметнем прецизно само
средните стойности за типичните траектории. Не
можем да определим точно къде ще бъде топчето
след време Т, но можем да предскажем каква част
от времето то пребивава в даден измерим участък
А от масата. Малко по-общо, за почти всяка точка
x от някакво фазово пространство W съществува
т.нар. средно време върху траекторията на точката. Ако A ⸦ W е измеримо, то средното време на
престой в А на траекторията на почти всяка точка
x е пропорционално на мярката на А.

Най-накрая заслужава да се каже нещо и за
групите на Ли (на името на норвежкия математик
С. Ли (1842 – 1899)). През 1870 г. той представя
пред Парижката академия на науките кратка нота,
в която описва откритата от него трансформация,
което му позволява от всяко твърдение за някое
множество от прави да изведе съответното твърдение за някоя фамилия от сфери и обратно. Така
той поставя основите на непрекъснатите групи на
Ли. Ли се интересува и от групите от симетрии
на някои класове от диференциални уравнения.
Ако познаваме структурата на групите, можем да
намерим и изучим някои решения на съответните уравнения. Най-общо казано, Фюрстенберг и
Маргулис имат голям принос към разбирането на
групите на Ли. Техниката на случайния път позволява дълбоко да се проникне в тяхната „неограниченост“, защото в общия случай групите на Ли
са безкрайни и некомпактни. Най-прост пример
за безкрайна група на Ли е групата от ротации на
кръга на произволен ъгъл  относно центъра му.
Тогава се запазва формата на кръга. Крайна група
имаме при квадрата, който можем да въртим само
на 900 k, където k е цяло число. Тогава формата му
се запазва и е достатъчно да вземем k = 0, ±1, ±2,
±3.
Да пожелаем на двамата Абелови лауреати
творческо дълголетие и нови успехи в математиката!

HILLEL FURSTENBERG AND GREGORY MARGULIS GOT THE ABEL PRIZE FOR 2020
Petar Popivanov, Angela Slavova
Abstract: The Abel prize given by the Norwegian Academy of Science and Arts since 2003 is one of the most
prestigious ones in Mathematics and carries a prize of money of 7,5 million Norwegian Krones. This year in March
it was awarded to the Israel mathematician Hillel Furstenberg (born 1935) from Hebrew University and to RussianAmerican mathematician Gregory (Grisha) Margulis (born 1946) from Yale University. He got Fields medal in
1978. According to the Abel committee they have been awarded “for pioneering the use of methods from probability
and dynamics in group theory, number theory and combinatorics”. In this short note we give some information
for the biography of the two winners as well we try to formulate or to explain some of their main achievements in
Mathematics..
Key words: Abel prize, probability and dynamics in group theory, number theory and combinatorics
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170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ

НЕЗАГЛЪХВАЩ ГЛАС
Чл.-кор. Милена Цанева
Името на Иван Вазов е така органически
влязло в нашето самосъзнание на българи, че ние
не винаги забелязваме ролята, която то играе в духовния ни свят. То е като въздуха, който поемаме,
без дори да мислим за него. То живее в самата атмосфера на нашето национално битие. Образът на
Иван Вазов е сякаш част от понятието България.
Без него не бихме могли да си представим духовния облик на нашата страна, както физическия ѝ
релеф – без гръбнака на стария Балкан. Мястото и
значението на неговото творчество осезаемо надхвърлят границите на чисто литературния живот.
Те са обвързани с цялостния исторически живот
на нацията.
В периода, в който Вазов се формира и издава първите си стихосбирки, няма обособен чисто
литературен живот и големите български писатели са преди всичко обществени дейци и народни
будители. За разлика от тях Вазов израства като
първия професионален писател в българската културна история. Първият, за когото литературното
творчество е единствено призвание и съдба. Но и
за него, както за възрожденските дейци, литературата е обвързана преди всичко с общонародните
идеали и в такъв смисъл създаването ѝ е също висока обществена мисия, специфичен начин да служиш на своя народ и на задачите на своето време.
С цялостния си творчески облик Вазов представлява органичен преход между две епохи в българския литературен и духовен живот: между възрожденската литература и модерната литература
на ХХ век. Българската възрожденска литература
няма други идеали и цели, освен общонародните,
и изобщо не е обособена от обществено-историческия живот; модерната литература на ХХ век се
обособява от другите сфери на обществен живот
и има и свои специфични идеали и задачи. Преходът между тях е именно Вазовото многожанрово и
многопосочно разгърнато литературно дело. Това
дело е цяла една национална литература в миниатюр, която изпълнява задачи, които обикновено се
осъществяват от цяло едно литературно поколение и чрез него образът на Иван Вазов се очертава
в нашата литературна история като писател – епоха.
Израсъл като гражданин и поет в последния
и най-патетичен период на Българското възраждане и национално-освободителни борби, той посве-

щава литературната си дейност на историческите задачи на времето. Художественото му дело се
вдъхновява пряко от изграждащата се през Възраждането ни българска национална идеология и
е един от основните фактори, които спомагат не
само да се утвърди националното самосъзнание на
българина, но и да се превърне то и в национално
самочувствие. Творчеството му подема и съхранява, доизгражда и съгражда необходимите за това
самочувствие възрожденски митове. В неговата
художествена интерпретация българската земя е
най-красивата на този свят, българската история е
изпълнена с образи и събития, с които трябва да
се гордеем, българинът и българката извършват
дела, от които трябва да се възхищаваме.
И забележете – това подчертано национално самочувствие в творчеството му се проявява
най-ярко именно тогава, когато все още не е създадено в народа ни или когато в някакво отношение
е уязвено. Вдъхновеното стихотворение „Българският език“ той написва в първите следосвобожденски години в отговор на обидни съмнения, че
не сме можели да създадем необходимия на държавата и културата ни книжовен език. Стиховете
„Всичко българско и родно/ любя, тача и милея“
от добилото всенародна популярност стихотворение „Аз съм българче“ изрича в началото на трагичната за България 1918 година.
Верен на правдата на живота, в своето широкообхватно творчество Вазов съвсем не идеализира всичко българско. Но обгръщайки с критичен
поглед и недораслите до високите изисквания на
Възраждането някогашни „чичовци“, и пошлия
образ на следосвобожденския „практически человек“, и изнемогващите планински села с техния
протестен вик: „Елате ни вижте!“, във всяко едно
време той неуморно търси и открива светлинки,
които да ни вдъхнат национално самочувствие и
оптимизъм. Творчеството му от края на ХIХ-ия
и началото на ХХ-ия век е изпълнено с горчиви
разочарования от следосвобожденската действителност, но от неговите страници се извисява и
непомръкващият през десетилетията образ на слепия дядо Йоцо, който приветства от скалата нова
България. И без този затрогващ образ Вазов не би
бил Вазов.
Но, разбира се, не случайно неговите
най-представителни произведения ни въвеждат в
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периода на Българското възраждане и националноосвободителните борби. Непосредствен свидетел на най-високата точка в тези борби – подготовката, избухването и погрома на Априлското
въстание от 1876 г., Вазов вижда историческите
събития от това време и техните герои като върхови моменти в изявите на народа ни, звездни мигове в националната история. И ги осмисля художествено като дълговечна опора на националното
ни самочувствие и оптимизъм.
Възпетите от него възрожденски дейци от
Паисий до Кочо Честименски; изградените от
перото му герои като Странджата и Македонски;
създадените метафорични образи като „Пиянство
на един народ“; стихове като „И в няколко дена,
тайно и полека/, народът порасте на няколко века“
са трайно врязани в нашите представи за това
време. И не можем да не видим колко прав е Стефан Цвайг, когато казва: „Едно историческо дело
е станало не само когато се извърши, но когато е
описано и предадено на поколенията“. В това отношение Вазовите „Епопея на забравените“, „Немили-недраги“ и „Под игото“ имат неоценима заслуга пред историческата памет на българина.
Трудно е да се каже какво би била за националното ни съзнание героично-трагичната история на Априлското въстание, ако не се бяха появили посветените на това въстание творби на Иван
Вазов и на Захари Стоянов, и още по-точно – ако
Вазов и Захари Стоянов не бяха така убедително
осмислили това локално ограничено и неуспяло
въстание като върхов момент в изявите на нацията. Колкото и да са различни в някои отношения
тези двама автори, в едно отношение те се покриват – във виждането на Априлското въстание като
звезден миг в нашата близка история. Виждане
– изключително необходимо за нашите столетия
с потъпквани историческа памет и национално самочувствие.

Творчеството на Иван Вазов е художествен
израз на основната историческа задача на нашето
Възраждане. В него просто бушуват опиянението
на разбуденото национално самочувствие, стихийно избликналите сили на една млада нация.
България, българинът, българката – това е центърът на неговата вселена. „На теб, Българийо
свещена“ е неговото генерално поетическо посвещение. Възхвала на България, болка и грижа
за България, вяра в България – това са основните
вълнения в неговия емоционален свят. Всяко уязвяване на българската чест, всяко подценяване на
нещо изконно българско раждат в сърцето му рицарски порив: „Ох, аз ще взема черния ти срам и
той ще стане мойто вдъхновенье“. В художествения му поглед живее историческият романтизъм
на възрожденското съзнание, патриотичният култ
към славата на българската история, красотата на
българската реч и нравствените добродетели на
българския народ. Поетичната му чувствителност
към всички прояви на националния ни живот превръща родината в истинска малка вселена – неизчерпаем извор на вдъхновения, образи и теми.
За 170-те години, изтекли от рождението на
Вазов, България изживя няколко исторически епохи. Измени се обликът и на българските градове
и села, и на българската литература. Потънаха в
забрава редица значими на времето си имена на
обществени и културни дейци. Останаха да интересуват само специалистите мнозинството от издаваните някога книги. Но името и творчеството
на Иван Вазов са все така живи в националното
ни съзнание. Един от най-големите български писатели, майстор и на вълнуващата поетична фраза,
и на незабравимия човешки образ, Вазов е един
незаглъхващ глас, който ни напомня, че сме народ,
който, въпреки всички трудности и разочарования, е отстоял себе си и има основание и за национално самочувствие, и за национален оптимизъм.

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ПРОБЛЕМ И
ЕТНОКУЛТУРНО ЯВЛЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВОТО
НА ИВАН ВАЗОВ

Чл.-кор. Емилия Пернишка,
Институт за български език на БАН

За Иван Вазов може да се говори безкрайно.
Трудно е обаче да се каже нещо, което вече той
самият да не е казал, коментирал и опоетизирал
– и за България и нейния народ, и за себе си. Така
стои и въпросът с българския език – една от по-
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етичните теми на големия наш автор и заедно с
това – негово „сечиво благородно“ за изразяване
на всяка мисъл и чувство.
Намирам проблема за особено значим изобщо, с оглед на цялостната култура на народите и
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на всеки човек, но и специално – в проблематиката, свързана с изследване на Иван Вазов. Българският език, като обект и средство на поетическия
изказ, е показател както за етнокултурни специфики на народа в неговата историческа, географска, социална изява и психология, отразени през
творческия поглед на автора, така и за облика на
самия автор като културен феномен. Творчеството на Вазов е особено показателно за това. В него
понятието „български език“ не е просто знак на
един реален език-референт. То е проява, аспект на
Вазовото мислене, в което референтът се осъзнава не само като средство за комуникация, а като
еманация на националния дух и манталитет,
като средоточие на национални особености и
проблеми, висш етнокултурен знак, различен от
всеки друг поетичен обект. Вазовото понятие за
езика е обогатено с редица конотации и същевременно е знак и за неговата идеология. Във връзка
с това мога да припомня мисълта на Ю. Лотман,
че културата „се надстроява над естествения
език и отношението ѝ към него е един от нейните съществени параметри“ като вторична моделираща система [5, с. 267].
Тъй като темата е почти необозрима, ще се
опитам да набележа само основни мисли по нея.
Вазов е последният възрожденец в нашата
литература и първият и централен писател на
освободена България – една „нова земя“ с нейните проблеми, герои, с нейните „тъги“ („Тъгите
на България“) и „напредък огромен във всичките
области на нашия духовен живот“ – по собствените му думи в неговата юбилейна реч.
Преди всичко се налага многократно изразената оценка на поета за българския език като
етнокултурно явление, изказана и в поезията, и в
прозата, съдържателно и развълнувано. Това е отношението на възрожденеца, обладан от желание
да издигне своя народ до равнището на другите, да
го защити от чуждото пренебрежение, но и от духовните окови, които дълбоко го сковават. За тази
цел той избира възторжени думи, за да покаже
пряко и посредством собствените си творчески изяви „мелодията“, „хубостта и мощта“, „разкоша“
и изразителността на „руйните тонове“ на българския език.
Възрожденското емоционално и идеологическо поведение на поета е свързано безспорно с
историческия и социокултурния контекст. Интересно е, че общественото настроение към българския език е от значение както през 80-те години
на ХІХ в., така и 30 години по-късно, в края на
живота му (а нима не и до днес?). В първия пери-

од новосъздадената ни държава не само със своята
изостаналост, но и със своята съдба на освободена с външна помощ предизвиква ирония и хулни
бележки от чужденци, но и самоирония и прояви на ниско самочувствие предимно у български
интелигенти (срв. стихотворението „Българският
език“). А през второто десетилетие на ХХ в. военните поражения сломяват отново народния дух.
Очевидно във всяка преломна и трудна за нацията епоха езикът става знак, пробен камък за националното самочувствие. Вазов първи откроява
ярко този проблем. През 80-те години, освен в поезията, и в предговора към „Поля и гори“ поетът
излива дълбокото си огорчение от склонността на
нашата интелигенция към деструктивна критика:
„Имаме нужда… от светлина, от вдъхновение,
от вяра, от големи примери, от велики самопожертвувания, които въздигат и окриляват душата и правят един народ уважаем, ако не велик.
А какво имаме ние днес… Две неща: Апатията и
злъчката. Едното вмъртвява, другото убива…У
нас, които по силата на събитията непрестанно
се намираме във възбуждено състояние, всичко е
нелогичност, противоречие, крайност. Критиката е инструмент на страсти, егоизмът е съдия;
понеже не можем да създаваме, то събаряме…
Господа! Доста кал! Дайте ни малко лъчи!“ [2, т.
2, с. 456 – 457]. Набелязаните в това изказване два
подхода към действителността се оформят в поезията му като две контрастни идеи: за недоверие и
пренебрежение към езика у определени среди, но
с отражение върху виждането за народа и родината и техния престиж изобщо; и обратно – за собствения му възторг и опиянение от достойнствата на
езика като възможност да се докаже безпочвеността на отрицанието, да се измие „черния срам“,
„калта“ и от езика, и от народа. Двете идеи имат
блестящ израз в стихотворението „Българският
език“ (1883). Най-силни и патетични средства са
подбрани и за обругаването („Език прекрасен, кой
те не руга/ и кой те пощади от хули гадки“, „Ти
падна под общия позор/ охулен, опетнен със думи
кални“, „груб брътвеж“, „ругателство ужасно“,
„низка клевета“), и за възхвалата, потвърдена и
в стихотворенията „Родната реч“ и „Езикът наш“
(„език за песни и за бран“, способен да въплъти
„създаньята на творческата мисъл“, „чудесно
сечиво за творби идеални“ и т.н.). В „Езикът наш“
(1916) идеята за отрицанието е изразена по-скоро с горчивина, болка и възмущение: „Тоз хубавий
език,…/ във наший собствен дом е гостенин печален: / във дрипи, настрана стои оттикнат днес“;
него ние „не любим, не ценим – на чужди правим
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чест“, „не гордейм се с него, не го тачим – / едва
ли пред света не ни докарва срам“. Тук поетът, вече
с огромен жизнен опит и творчество, отдадено
за опоетизиране на българската земя и на своята
любов и почит към нея и народа, като гражданин,
който се е опитал да пробуди с огромния си авторитет същото отношение и у другите, с дълбоко
огорчение отчита безуспешните си усилия. Макар
че стихотворението е плод на конкретен повод –
сърбизацията на българския език в Западна Македония – отношението към езика в него прераства в знак изобщо на националния манталитет на
„робско смирение – духовна нищета и самоунижение“. Това предизвиква нарастващия сатиричен
гняв на поета: „Народа наш…/ по липса на любов
към свойто как е малък – / по рабския поклон пред
чуждото – и жалък / с туй незачитане на родний
си език!“, „Едничък чужденец намери ли се само,
/ на неговий език завчас ще загълчим!“, „Туй, що е
българско, е много долньо, диво. / О, чуждо любим
ний! О, чуждо дайте нам!“.
Докато в „Българският език“ и „Родната реч“
надделява възторгът от езика, тук завършекът е
кулминация на гнева: „Има ли ще народ, кой себе
си почита, / светата родна реч така да не зачита?“. Въведеният като начало и край в стихотворението образ на Паисий, който е пълен антипод
на така очертания образ на българина и символ на
високо национално самочувствие, тук е призован
да го осъди като върховен израз на поетовото негодувание: „Паисие, ти бе – та и сега си прав! /
Скокни из гроба си, де влезе с жлъч отровен / от
наший срам тогаз / и с глас сърдит, гръмовен, /
излей въз нази днес пророческий си гняв!“ [2, т. 3,
с. 200 – 201].
Позволих си да цитирам повече от тази творба в размисъл колко ли пъти ще се повтаря историята и, ако бяха живели до днес, колко ли пъти и
Вазов, и Паисий щяха да се гневят?
За Вазов, както в посочените поетични произведения, така и другаде, българският език е не
само показател за определени национални психически черти или комуникативно средство с неизчерпаеми възможности. Високата оценка на поета
е мотивирана от още редица качества на това уникално явление: езикът е най-значимо историческо достояние на народа („език свещен на моите
деди“) и лично – на всеки човек („език на тая, дето
ни роди“). Той е свидетелство за народността
(България е там, „дето плачат и се молят / се на
същия език“ – „Де е България“); той е щит, който
е съхранил и ще пази тази народност („щит нас от
гибел, смърт пазил през вековете“, „нам страж и
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в вековете дални“ – „Езикът наш“). Така че етнокултурните конотации на българския език са многостранни в поетичните творби на Вазов.
Достойнствата на езика са предмет на пряк
коментар и на много места в прозата му. Това е
втори план, който очертава мястото на българската реч в друг тип оценка – тази на твореца, който
използва едно национално богатство, като го преценява, претегля по съдържание, форма, стилистични и изразни възможности. В пътеписи, разкази и изказвания (които не е нужно да се цитират
и изчерпят) авторът обръща внимание на отделни думи от народната реч, които го впечатляват
със своята звучност и образност, стегнатост или
синонимно богатство. Оценката на словесните
средства най-често се съпровожда от етнопсихологически коментар. Така знаковата роля на езика
се обогатява в други посоки: в езика Вазов вижда
отразени някои интелектуални народностни качества – склонност към образно назоваване, към
асоциативност и вникване в признаците на именуваните явления (примери за това са имена на
растения като невен, звънче, гороцвет, помниче
и др.), предпочитание към кратко и стегнато изразяване („Той [народът] не обича проточеностите и
грижливо ги избягва“) [2, т. 10, т. 12]. Названието
на залеза заник слънце (както и изгрев слънце
или изгрев и призори на друго място) е оценено
като „прекрасен български термин“. Стегнатостта
на изгрев слънце поетът противопоставя на синонимния израз „пукнуванието на зората“ [2, т. 10,
с. 129]. Следвайки духа на народния език, той събира от българската реч или създава дълъг ред от
форми, като кривол, грапел, очерт наред с очертание, бъбър, мъмър, тропот, топот, клокот, шепот, екот, възлаз, задир, упой, набеда, нахлув,
вис, съдба наред с дело, процес и др. В много
случаи се отбелязва стремежът да се освежава
постоянно изказването, да се поддържа изразителността на словото с много синоними, особено
при назоваване на отрицателни качества и прояви
(срв. многобройните синоними за глупак, които
той изрежда, като глупец, ахмак, будала, гламчо, блъсни-габър, добиче, говедо, магаре, муле
и т.н., разнообразието от думи за разкритикувам в
разказа „Приятелски срещи“ – накастрили, нарязали, начесали и др.). Възхищава го разнообразието от топографски названия по нашите планини,
повечето от които със свой вътрешен смисъл и история – напр. Смрадливото езеро, Друшлявица,
Мътница, Каркария, Джендем („Той страховит
гребен носи и страховито име: Джендем!“) [2, т.
10, с. 83]. В това, че повечето местности и вър-
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хове носят турски имена, той вижда историята на
народа, но със задоволство отбелязва българските
думи в Родопите, които заместват чуждите от други краища – бърдчина, окропа, мамец, кладак
[2, т. 10, с. 176], със задоволство открива народния
синоним усте като заместник на заемките боаз и
дефиле. Възхищава го духовитостта и остроумието на хора от народа (като напр. Хаджи Ахил) с
неговата находчивост в незабравимите прозвища,
които дава на съгражданите си, с бележките и сравненията му. Това не е само характеристика на героя, това е форма на народно общуване, доловена
от писателя и предадена в различни произведения
(напр. в имена като „Ганчо Заякът или „прескокни-зелката“, „Митрофан Дакито, именуем още
Прасето“ в „Митрофан и Дормидолски“, на нотариуса Братемойев в „Кардашев на лов“ и десетки
други). Фирмата „Ново преселение“ в едноименния разказ на писателя е знак за издръжливостта и за сдържания, но неотклонен оптимизъм
на българина, готов след много разрухи пак да се
въздигне със собствени сили. Поговорките „коприва яде, коприна носи“ или „кажи му аго, да
му е драго“ подбуждат писателя към представяне
на друго качество – склонност към суетност, към
големеене („Коприва“) [2, т. 7], качество, иронизирано блестящо от Алеко Константинов по същото
време. Другаде по повод на някои доста смущаващи и цинични местни имена се отбелязва „известната българска цапнатост“. В думите се съдържа
информация и за местни етнографски черти (срв.
коментара по повод на родопската дума „фатана“,
на думи като девиснопове и др. [2, т. 10, с. 152].
Това са само някои от знаковите прояви на
българския език в прекия коментар на твореца,
които дават достатъчна представа за разглеждания
проблем.
Третият аспект на етнокултурната информация, която предоставя българският език в
творчеството на Вазов, е свързан с неговото майсторско използване от самия писател. Ролята на
българската реч е най-значителна в художествения
дискурс, макар и проявена недиректно. В сравнение с предходниците и повечето от съвременниците си, Вазов създава несравнимо по богатство на
теми, образи и жанрове литературно дело, за което използва и езиково разнообразие, несравнимо с
вече познатото в книжовния език. Немалка част
от своето лексикално богатство той сам издирва и
вплита в художественото изображение. „Най-голямото съкровище, което ни отваря вратата си,
е нашият народен език и народни умотворения.
Добре е писателите по-често да шетат из тях“ –

това е езиковото верую на големия родолюбец [3,
т. 21, с. 367]. За обилието и колорита, реализма и
дълбоко националния характер на създадените от
Вазов образи – на лица – исторически личности
или художествени портрети, на кътове от отечеството, исторически събития или „шарки“ от
съвременната действителност са писали редица
автори, има и не една дисертация. Без да е школуван народопсихолог, както отбелязва Христо Йорданов, със своята интуиция, жизнен опит и общуване с народа Вазов опознава неговата психика и
я интерпретира талантливо [4, с. 99]. Не на едно
място, както споменах в началото, поетът и сам
оценява, че песните му са „отклик на духа народни“, „отзвук на българското сърце“, че „отражават“, „макар и много слабо, трепетите на българската душа“. Нито е възможно, нито нужно тук да
се представи информацията за народната душевност с плюсовете и минусите ѝ, скрита във Вазовите творби. Ще посоча все пак един конкретен
случай от поезията за пряка психологическа характеристика на народа. Най-патетичните думи, с
които възпява българския език, поетът намира
и за българската душевност, както той я вижда:
„Добър и великодушен/ в затишьето, в мирът/
или вулкан отпушен/ на битките в шумът“/ „Готов за всепрощенье/ към вчерашний враг твой, /
ти фърляш във забвенье / обидите безброй“ и т.н.
(„Българската доброта“).
Чрез художественото слово на Вазов оживяват образи от различни среди с тяхната исторически и социално маркирана или индивидуална
реч. Тя подсказва равнище на образованост, манталитет, идеология, диалект. Езиково са обособени, разбира се деликатно, чрез типични речеви
средства западните, македонските или родопските българи, времето на Паисий, на предосвобожденска Бяла черква или на Иван Александър. Блестящи са сатиричните средства за изображение на
политическия живот през 90-те г. на ХІХ в., понякога жалките парламентарни изяви в „зелената
къща“ с „ироническата усмивка на златния си надпис „Съединението прави силата“ („Кардашев на
лов“ [2, т. 7, с. 282]. Богатият конотативен ефект и
способност на езика да предаде виждането на писателя за някои социални явления може да се маркира и чрез две поредици на създадени от него означения за квалификация: а/ на съвременните му
вестници от 90-те години (мръсен парцал, вулкан от смрад, фабрика за кал) и б/ на училището
– главно през възрожденската епоха (ковачница
на умове, огнище на просвета, разсадник на наука, фабрика за учители и апостоли на народ-
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ното свестяване, паметник на духовната сила,
свещен храм на облагородяващата наука). Това
противопоставяне е особено симптоматично за
двете линии в идеологията на твореца – на възрожденеца и на сатирика.
Освен герои и събития българското слово
„рисува“ и земята и говори за нея. Националната
топография с нейните многобройни по вид възвишения се проявява във Вазовата творческа реч в
семантични и синонимни поредици като хълм –
рид – бърдо – бърдчина – рът – рътлина – борун; падина – валог – впадина – вглъбнатина
– оглъбление – гънка – гъвка; пролом – просек
– разцеп – изрез; връх, чука, зъбер или завои –
извивки – лъкатушки – криволи – криволици –
кривини – криволичения – зигзаги. Любовното
отношение към планината като към снажен и горд
персонаж се проявява в метафорични синоними
за склонове като ребра, плещи, хълбоци, за планинско било – гръб и гребен, за връх – чело, лоб
и теме и т.н. Щедростта на българската земя
се възхвалява с епитети като плодородна, плодовита, хлебородна, спорна, родлива. Така че, използвайки езика ни като изобразително и изразно
средство, Вазов във висша степен потвърждава
пряко изразената си оценка за мощта на родната
реч.
Така набелязаните многобройни „роли“ на
езика като етнокултурен знак в едно художествено дело, които за конкретния автор свеждаме до
две основни – пряко назована от автора и непрякo изразена в използваните негови изразни възможности – образуват, по думите на Ролан Барт
„интегративен континуум“, в който „дискурсът
става непосредствено съотносим със социалната
практика“, преминава в „транслингвистика“ [1, с.
52], получава хиперзнакова функция. Тези две
прояви на етнокултурната значимост на словото
са неотделими по своята същност и само доказват
таланта на нашия голям писател да постигне по-

критие между думи и дела.
Отношението към езика, използването му
за художествено пресъздаване на виждането на
писателя за българския народ в цялата му сложност и история и за възхвала на неговите герои,
прояви и земя или за порицание на недъзите му,
от своя страна, както споменах вече в началото, са
знак и за достойнството, психиката, вижданията
по широк кръг въпроси, и за патриотизма на един
от най-великите синове на родината ни, формиран
като талант и мислене в своето драматично и емоционално време.
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THE BULGARIAN LANGUAGE AS AN ETHNOCULTURAL PHENOMENOM
IN THE LITERARY WORK OF IVAN VAZOV
Emilia Pernishka
Abstract: The Bulgarian language has the function of a hypersign in the literary work of Vazov. It is a means for
presenting the image of the Bulgarian people in a historical and ethnocultural plan and at the same time it is a
subject of the author’s analysis. The writer assesses the attitude towards the Bulgarian language as a manifestation
of the national thinking and self-confidence. In his analysis of the people’s language he finds out the national
history, ethnography, topography, thinking and psychology. In this way, the Bulgarian language becomes a sign of
the author’s ideology.
Key words: Ivan Vazov, Bulgarian language, literary work, writer.
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НАУЧНА ПОЛИТИКА: СМЯНА НА ПАРАДИГМАТА
Проф. д.ик.н. Росица Чобанова,
Институт за икономически изследвания при БАН,
председател на секция „Икономически науки“ към СУБ
1. Увод
Eдно от малкото твърдения, подкрепяни от
представителите на всички научни школи в икономическата мисъл, e, че за дългосрочното развитие
и растеж на една национална икономика е необходимо осъществяване на повече научни изследвания и иновации и съответното им финансиране. От обема и структурата на финансирането на
НИРД и неговото усвояване зависи способността
за саморазвитие и конкурентно представяне на
националната икономика в ускорено глобализиращия се свят. Най-общо, провеждането на адекватна научна и иновационна политика в тези условия
се характеризира с нарастване на НИРД интензивността, т.е. със съотношението между обема на
разходите за научноизследователска и развойна
дейност и брутния вътрешен продукт.
Данните обаче показват, че политиката на
страната подценява необходимостта от нарастващи усилия за обновяване. През последните близо
30 години НИРД интензивността поддържа доста
устойчиво равнище от 0,5% при европейска цел
3%. Тревожно е, че това равнище, въпреки обещанията, се поддържа от всички правителства през
този период. По отношение специализацията на
страната, националните приоритети за научни изследвания и иновации по научни направления, по
индустриални сектори и във висшето образование
се обявява, че те съвпадат с тези на ЕС.
Това означава, че парадигмата на формиране
и провеждане на научна и иновационна политика в страната през този период се характеризира
с недооценка на значението на обема на финансирането на научните изследвания и иновации
за икономическото развитие, както и на неговата
структура за постигане на поставени цели. Или с
други думи – при ограничени средства се поставят
високи и разнообразни – на практика непостижими цели.
Направените анализи в Годишния доклад на
Института за икономически изследвания (ИИИ)
на БАН за 2015 г. доказват несъответствието между поставяните цели и реалните постижения през
първия програмен период от членството на Бълга-

рия в ЕС. Научната специализация на страната се
оставя да е резултат на конкурентната борба между търсенето и предлагането на резултати от научни изследвания в глобалното научно пространство
без значима държавна подкрепа. Същото се отнася и за индустриалните научни изследвания. В резултат на тази политика по изчисления на ЦРУ по
методиката на Лал през 2003 г. България губи и
последните си относителни сравнителни предимства в търговията с високотехнологични продукти
и услуги. Усилията да се създава специализация
по европейската методология на Доминик Форе
на основа на потребности на малките и средни
предприятия (МСП) едва ли ще доведе до значими
реални резултати. В научната литература е разработен подходящ за страната подход за изграждане на концепция за иновативно развитие, като са
откроени предимствата пред този на Форе. Както
обикновено се случва, политиците не обърнаха
внимание на този подход, а прилагаха подчинения
на господстващата парадигма. Това доведе и до застоя в равнището на обновяване на националната
икономика. То поставя вече години наред страната
на последните места в европейските класации по
обновяване. Все по-често тя се характеризира като
изоставаща вместо догонваща другите от Съюза.
Крайно време е да се постави въпросът за
смяна на парадигмата. Това в най-общи линии
предполага подчиняване на научната политика на
националната и европейската стратегия на развитие, преодоляване на ниската иновативност на националната икономика, тенденциите на отказване
на държавата от провеждане на национална иновационна и научна политика, дисбалансите, водещи до подценяване и загуба на научен потенциал,
съобразяване с новите процеси и явления, свързани с дигитализацията на бизнеса, публичните
услуги и обществото.
По-нататък накратко ще се характеризират
резултатите от досегашната научна и иновационна политика, като се дискутират от гледна точка
на обвързаността им с националната стратегия за
развитие, дисбалансите, ролята на държавата и научната емиграция.
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2. Резултати от провежданата научна
2,5% в началото на периода пада до 0,5% (Фигура
политика
1). Това равнище се поддържа и до днес, въпреки
Днес безспорен показател за резултат от на- че с пълноправното членство в Европейския съюз,
учната политика е равнището на постигнатата ино- съпроводено от финансиране на Оперативна провативност. Иновативността в най-широк смисъл грама за конкурентоспособност, се постави целна понятието означава жизнеспособност, умение та за постигане на равнище от 1,5% (Фигура 2).
на едно национално стопанство за саморазвитие в Поставените цели въпреки скромния напредък и
условия на глобализация, като мобилизира собст- постигане на равнище от 0,75% през 2018 г. не са
вени и привлечени ресурси от знания за решаване реализирани и до днес.
на важните проблеми на развитието му. ИноваЕвропейската политика за увеличение на
тивността
равнището
характерина общата
зира
споНИРД инсобността
тензивност
да се иденот 2% на
тифицират
3%
също
и развият
не е докрай
само стояреализирателно
обна. Отчита
ласти
на
се, че затова
обновяване,
оказва влиякъдето инние ниската
вестициите
НИРД инза научно- Фигура 1. НИРД интензивност на българската икономика през периода 1981 тензивност
и з с л е д о - – 1999 г. Източник: Researchgate. Net; собствени изчисления по годишници на наскоро
вателска и на НСИ
приетите
развойна
държави в съдейност (НИРД) да водят до икономическо раз- юза. Но все пак средноевропейското равнище на
витие (най-вече нарастване на брутния вътрешен НИРД интензивността бележи подобрение, докато
продукт като показател на икономическия рас- това на националното стопанство остава почти сътеж), определяно чрез специфични показатели, щото, като вече е близо четири пъти по-ниско от
отразяващи решаване на важни проблеми на об- средноевропейското за периода (Фигура 2).
ществото, чрез рязко повишаване на производиЗа ниското равнище на иновативност оказтелността на труда, по-ефективното използване ват влияние редица фактори, неотчетени при форна всички видове ресурси, най-вече от знание, и миране на иновационната политика. Проведените
съответно до увеличаване на обема на индустри- в Института за икономически изследвания проалната собственост на страната.
учвания показват, че тези фактори са свързани с
В практиката на формиране на научна и ино- ускорената глобализация и съответното по-качествационнна политика равнището на иновативност вено и по-ефективно глобално предлагане на нови
на икономиката се определя чрез НИРД интензи- знания в сравнение с национално базираното, с
тивността, измерена като съотношение на общите глобализация в търсенето на нови знания, с полиза страната разходи за НИРД и обема на БВП в %1. тиките на отворен достъп до резултати от фундаНиската иновативност на националното стопан- ментални изследвания.
ство в условия на ускорена технологична промяДанните показват, че на тези тенденции нана и глобализация на икономическите процеси е ционалното стопанство реагира, като намалява
съществена пречка пред икономическото му раз- вътрешното търсене и предлагане на резултати от
витие. Въпреки очакванията, промените от 1989 г. национално базирани научни изследвания и иносе съпровождат от рязък спад на НИРД интензив- вации. Това се дължи предимно на недостатъчната
ността на българската икономика. Равнището ѝ от конкурентоспособност на научните и иновационМного често, особено при докладване на бюджета, се използват данни за разходите за НИРД в абсолютни
стойности. В този случай почти винаги има нарастване на годишна база. Но за целите на характеристика на
политиката, възприетата от ЕС методология, се работи с НИРД интензивност.
1
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ните дейности и резултати, последица от дългосрочното им недофинансиране, както и от липсата

щия обем средства – източник на финансиране за
НИРД.

Фигура 2. НИРД интензивност – цели и трендове за EС и България 2000 – 2020 г. Източник: World Bank
(2012) Going for Smart Growth: Making Research and Innovation Work for Bulgaria, Technical Report, Jan 2012

на политика на достатъчно ясни приоритети за
финансиране на научни изследвания, които да са
обвързани с търсене, определено от пазара, и от
постигане на обществени цели на икономическото
развитие на българското общество.
Като резултат провежданите политики имат
обратен от очакваното ефект – наблюдава се непрекъсната тенденция на намаляване на търсенето и предлагането на нови знания в страната и
съответна загуба на жизнеспособност и конкурентоспособност на икономиката в условия на ускорена глобализация. Продължава „изтичането на
мозъци“. Не се реализира очакваното увеличение
на равнището на производителност на труда, на
ефективност на използва.
3. Дискусия: роля на държавата, дисбаланси и научна емиграция
В резултат от политиката на очакване европейските средства да решат проблема за преодоляване на ниското равнище на търсене и предлагане на нови знания в националното стопанство,
държавното управление постепенно се оттегля от
формирането и провеждането на научна и иновационна политика. То се изразява в намаляване на
относителния дял на този сектор в общия обем
на извършените разходи за НИРД и в липсата на
достатъчно ясни приоритети за инвестиране. Делът на държавното управление през 2018 г. спада
от 2014 г. от 26,4% на 23,5 % през 2018 г. от об-

Бизнесът започва да показва тенденция на
по-добро представяне по отношение инвестиране на собствени средства за научни изследвания
и иновационни дейности, достигайки от 22,3%
през 2014 г. до 43%-но равнище на дял от общото за страната финансиране през 2018 г. От друга
страна, сектор „Предприятия“ е най-големият от
петте институционални сектора, които финансират НИРД, а именно – 71,9% от общите разходи за
НИРД. От общо 594 млн. лв. осъществени разходи за НИРД в бизнес сектора за 2018 г., собствени
са 340 млн. 950 хил. лв., а с източник чужбина –
241 млн. 798 хил. лв. Т.е., за разходи на бизнеса за
НИРД се използват основната част от всички чужди средства, предназначени за НИРД – общо 276
млн. 360 хил. лв. Направените разходи за наука
от висшите училища и университетските болници
възлизат на 5,4%, а от нетърговските организации
– на 0,6% от всички разходи за НИРД.
Оттеглянето на държавата от формирането
на собствена политика на финансиране на приоритети за НИРД рефлектира върху тенденцията
предлагането и търсенето на НИРД в сектор държавно управление да продължават да са на ниско
равнище. Те дори намаляват като % от общите за
страната разходи за НИРД, въпреки рязкото увеличение на финансирането на тези дейности от чужбина след 2010 г. Това води до значителна промяна
в структурата на предлагането на НИРД – вече ос-
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новно бизнесът има ресурс да ги осъществява, ресурс, предоставен до голяма степен безвъзмездно
от Европейските фондове за определен период от
време. Т.е., в дългосрочен план бизнесът все още
не е достатъчно устойчив източник за търсене на
резултати от НИРД от вкл. национално базирани
в бизнес сектор, държавния и неправителствения
сектор, научни изследвания и съответно икономическо развитие. Този извод се подкрепя от факта,
че научните резултати и регистрираната индустриална собственост от бизнеса са незадоволителни по обем и равнище в сравнение с постигнатото
в недофинансирания сектор на висшето образование и научните организации.
Оттеглянето на държавното управление от
провеждане на научна и иновационна политика чрез финансиране на НИРД по приоритети за
развитие на националното стопанство води до
дисбаланс на резултатите от НИРД по институционални сектори. Със средства за научни изследвания днес разполага основно бизнес секторът. Това, въпреки че е изминал достатъчно дълъг
период от влагането на значими европейски средства, не се забелязва да води до значим ръст на
производителността на труда, на ефективността
на използване на ресурсите, на обема на индустриална собственост и т.н. Регистрираните научни
резултати се получават с най-голям дял в сектора на научните изследвания и на първо място – в
БАН. Дисбалансът между финансиране и резултати по институционални сектори, заедно с другите
последици, води до задълбочаване подценяването
на труда на учения и до адекватната негова реакция да напуска страната.
Тенденциите на спад във вътрешното и
външно търсене и вътрешното предлагане на национално базирани резултати от НИРД води до
дисбаланс в структурата им по отношение на области на научно познание и компетентност, фрагментарност по отношение на място и цели на
провеждане, необвързаност с платежоспособно
търсене – вътрешно и външно. Преодоляването
на тези дисбаланси, както и на ниското равнище
на търсенето и предлагането налага коренна промяна във формирането на научната и иновационната политика.
4. Заключение
Провежданата от държавата политика у нас
пренебрегва научнообоснованото твърдение, че
за дългосрочното развитие и растеж на една национална икономика са необходими научни изследвания и иновации. Държавата се отдръпва
от активна роля по отношение на определяне и
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финансиране на научни изследвания и тяхното използване за решаване на конкретни проблеми за
развитието на страната, за интегрирането в международни иновационни вериги на доставките, в
националното и международното изследователско
пространство и т.н.
Особено недалновидна в тази ситуация е
осъществяваната политика на очакване на положителни резултати от отдръпване на държавата от
по-значими финансови ангажименти за повишаване на иновативността на националната икономика в условия на глобализация. Надценяването на
потенциала за справяне с международната конкуренция или по-скоро – неотчитането ѝ, поражда
дисбаланси между структура на разходи и на финансиране за НИРД.
Увеличават се дисбалансите между инвестирането в научните изследвания и в иновационната
дейност, породени от дигитализацията и свързаната с нея глобализация. Този проблем се откроява
и в последни анализи на българското правителство във връзка с актуализация на документи като
стратегии за дигитализация и др. Възникването
на нови бизнес модели и адекватното им приложение е друг проблем, поставен от практиката за
решаване.
Накрая може да се обобщи, че в условия на
ускорени технологични промени и глобализация
развитието на всяко стопанство е свързано с повишаване на НИРД интензивността му, с по-високата производителност на труда и по-ефективното използване на наличните ресурси. Ролята на
държавата следва да се засили за формиране на
приоритети за научни изследвания, които да са
подчинени на целите на развитие на обществото
и да са свързани с реализиране на определена мисия. На тях следва да е подчинена и политиката
на изграждане на регионални изследователски и
икономически пространства и на интегриране в
Европейското и световното изследователско пространство.
Във връзка с това пред икономическата колегия на страната стоят много нови творчески задачи, от правилността на чието решение зависи
бъдещето на националното стопанство. Сред тези
задачи са правилното дефиниране на целите и показателите за тяхното постигане за страната. Това
означава да се отчита, че приоритетите за развитие са различни за различните европейски региони. Приемането на единна система на оценка на
развитието им ще доведе до продължаване на задълбочаването на пропастта в развитието между
регионите. Целите, свързани с решаването на спе-
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цифични регионални проблеми, не е задължително да са свързани с внедряване на най-високи технологии, а с върхови постижения в определената
област. Нарастването на средствата за заплата на
изследователите да се свързва с качеството на научните резултати и тяхната обвързаност с решаването на поставения проблем.
Основен принцип на държавната научна
политика в рамките на новата парадигма следва
да е, че държавата подкрепя всички инициативи
за научни изследвания в рамките на Европейското научно пространство, като морално подкрепя

българските участници, но финансово поема ангажимент само за тези предложения за научни изследвания, които са от национален интерес – т.е.
решават важни нови проблеми пред икономиката
и обществотo.
За реализация на новата парадигма рещаващо значение ще има Европейският съвет за
иновации, ако поеме ангажимента да формира и
осъществява координацията между секторите на
научните изследвания, бизнеса, висшето образование, неправителствения сектор, вкл. международните организации.

SCIENTIFIC POLICY: CHANGING THE PARADIGM
Rossitsa Chobanova
Abstract: The need for a new paradigm for the formation and implementation of science and innovation policy is being
proven. The main arguments presented are the unsatisfactory results of the policy pursued since the beginning of the
transition so far; the discrepancy between the formulated goals for renovation and the achievement in the country failure
to take into account the impact of accelerating globalization and changing technology used on reducing the demand for
nationally based research results; withdrawal of the state from the formation of scientific policy.
The proposed new paradigm presupposes that scientific and innovation policies are in line with industrial policy, being
subordinated to the goals and priorities of the national economic and social development strategy. It should be coordinated
with the European Development Strategy by the Inovation Council of Europe.
Key words: economic development, paradigm, national scientific and innovation policy
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КОЛИЧЕСТВЕН СРЕЩУ КАЧЕСТВЕН ПОДХОД В
НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО
Проф. д-р Калин Гайдаров,
Нов български университет
Количеството има решаваща роля в научните изследвания на явленията и същностите. Даже,
тъкмо количественото изследване би могло да
свърже тези две проекции на единното, като навлезе през явлението в същността. Така количественият подход, като универсализира явлението,
сравнявайки го с очевидния абсолют на числото,
му придава индивидуалност, на фона на установената вече научна фактичност. От друга страна,
чрез инструментариума на количественото проникване в явлението, което едновременно се разглежда индивидуализирано, бидейки наложено и
сравнено чрез количеството върху типовата универсалност, може да се постигне същността му. За
достигането на тази хармония между количество
и качество обаче е необходимо да са изпълнени едновременно няколко условия.
Първо. Количеството може да служи като
инструмент на научното изследване само тогава,
когато между явлението и същността има съотносимост в предметен план. Това означава, че те са
не само единно цяло, но и единна онтичност1.
Второ. Количеството е научно приложимо,
когато изследваното нещо има времево-пространствена представеност, независимо от нейните форми.
Трето. Едно нещо може да бъде количествено достигнато в научното изследване, само ако
има собствена обективност/предметност.
Четвърто. Количественият метод има научен
смисъл при положение, че изследваният обект има
вътрешна структура, независимо от нейния вид.
Пето. В психологически план числото служи като интелектуален инструмент, който може да
синхронизира мисловната активност, която е субективна по своята природа с обективната действителност. Тя явно „позволява“ такова „синхронизиране“ и по този начин предоставя на мислещия
субект информация – знание за самата себе си.
Шесто. Числото може да бъде разглеждано и
като квазикачество, тъкмо заради своята универсалност и абстрактност. Това означава, че идеята
за количество–качеството на пръв поглед (но само
1

на пръв поглед) е трудна за реализиране, доколкото качеството е своята другост, а количеството
е своята еднаквост и, така погледнато, те двете
не могат да се сведат едно до друго. (Това всъщност е преобладаващата гледна точка на учените).
По-скоро може да се говори за количествена качественост. Това не омаловажава нито едно от двете. Просто става дума за два различни „ъгъла“ на
навлизане в различните типове действителност.
Седмо. Поради така обявяваната негова абстрактна универсалност, психологията продължава да търси алтернативни на количеството инструменти за достигане до същността на нещата,
доколкото същността на обекта не е нещо друго,
а точно неговата качественост.
Осмо. В този смисъл качеството е „отвъдност“ за количеството. Диалектическата идея
за преминаването на количеството в качество е
всъщност количествена идея. Тя е приложима
към материалния свят, докато в психичния
(душевния) свят няма преминаване, а ставане.
Девето. Именно това създава проблем с достъпването до същността на онтичности, които са
свързани с идеалното (имматериалното). Напр.
психичното, като такова, не е предметно, макар неговите продукти и неговите механизми
да са обективно положени. Ние разбираме за
това несъответствие чрез неудовлетвореността на
изследователя от получените резултати или чрез
разочарованието, до което достигаме в субективен план, когато искаме да разровим явяващия се
пласт на психиката и да навлезем в дълбочина.
Десето. Единството на количеството и качеството е в два крайни момента – възникването на
предмета и неговото научно постигане. В останалото време това единство се разделя на видимост/
явяване и предметност/същност. Същността винаги е скрита, но науката се различава от ежедневния опит именно по това, че научният анализ само
започва от явяването, а търси същността, при това
с ясното разбиране, че явяването не е същността.
Ежедневният опит, напротив, се задоволява само
с видимостта и само при наличие на зрялост от

ὄντος (битие, съществуващо); философски термин – „битийното като самото себе си“ ( бел. авт.).
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страна на индивида може да се отдели от нея и да
навлезе в научните знания, но това е въпрос на личен избор и възможности. Много жалко е обаче,
когато науката се движи единствено в мрежата на ежедневието и видимостта, без дори да си
дава сметка, че това е така.
Единадесето. Науката приема, че Вселената
е безкрайна, с което, освен другото, се обозначава нейната непостижимост. Тази непостижимост
обаче е само относителна, доколкото, като човешки същества, не ни е дадена възможността да я
познаем в нейната цялостност с нашия интелект
тук и сега. Това не пречи да се догаждаме – чрез
изкуството, мечтите или научните хипотези, като
каква би могла да е тя. В случая е важен стремежът, а не ограниченията. Когато съществува
стремеж, това означава, че има потенциал и е
предвидена възможност.
Дванадесето. Психиката спокойно може
да бъде разбирана като Вселената вътре в нас. В
този смисъл тя също е непостижима, относително.
Това не пречи науката да инвентаризира нейното
явяване и така да извлича различни закономерности. Коя е обективната (защото, все пак, говорим за
наука) видимост на психиката? Приема се, че това
е човешкото поведение. То е външно на субекта и
предметно за другите. Може да се фиксира, анализира, конфигурира и пр. Може и да се измерва.
Психологията го прави вече много десетилетия.
Но в повечето случаи, допускайки грешката да
приема, че поведението не е само видимост, но
е самата същност на психичното.
Тези въпроси са стояли на вниманието на
учените много време. Някои изследователи анализират това противоречие като разлика между
структура и функции [14]. „В моето мислене за
личността аз намирам за разумно да се направи
разлика между фундаменталната цел на разбирането на структурата на личността и също толкова
фундаменталната цел на разбирането на функциите на личността... Структурата описва личността
такава, каквато е, включвайки задачите да се открият базисните елементи на личността и да се
разкрият базисните организиращи системи на
тези градивни елементи на личността. Функцията
описва какво личността прави, включвайки мотивацията, дефинирана чрез личностните атрибути
(напр. черти или диспозиции, нагласи или ценности и представи за себе си)“ [14, с. 163].
Като пример за такъв тип анализ авторът
2
3

посочва неговата интерпретация за помагането и
доброволчеството като осъзнавана индивидуална
активност [14]. Те биват разглеждани като специфична констелация2 от черти, които конституират
спецификата на типа „помагаща личност“. От друга страна, доброволчеството може да е продукт на
индивидуални и социални мотиви, които позволяват на някои хора да търсят и да се включват в подобна активност някога, в индивидуалното си време. В чисто психологически план, според Snyder, е
възможно доброволчеството да е продукт на следната психологическа констелация: ниска самооценка, висока потребност от социално признание
и силен страх от смъртта. При това съчетание човек може да извършва актове на доброволчество,
за да има по-високо самочувствие, да не изпитва усещане за самота и да се бори със страха от
смъртта [14].
Основният проблем при такъв подход е в
това, че всъщност структурата и функцията са
едно цяло, дори една единност, разбирана като
едновременно структура и функция, а не две различни, макар и свързани проекции на онтичното.
От тази гледна точка няма как да се търси съществена разлика между тях. В рамките на дадена онтичност3 може да става дума за разлика в образа,
явяването, а не в същността. Друга работа е, че
тази онтичност може да бъде изследвана и достигана в нейната същност както структурно, така
и функционално – зависи откъде ще се тръгне и
докъде ще се стигне. Още по-точно – структурата и функцията са модуси на съществуването
на нещата в света. При разграничаване на научните подходи може да се каже, че има по-скоро структурен подход и по-скоро функционален
подход. При онтичности, които са относително
прости, което външно се изразява в тяхната семпла функционалност, навлизането в същността
изисква структурен анализ, и обратно – когато
нещото е сложно, изменчиво и пр., преди всичко
трябва да се анализират неговите функции, за да
се достигне впоследствие до неговата структура,
а след това – и до неговата същност. Но и в двата
подхода структурата подразбира фукцията, както и обратното. Разликите идват от естеството на
изследвания обект. В неживата природа обектите
са относително функционално устойчиви и затова към тяхното научно изучаване е необходимо да
се подходи количествено-структурно, докато при
обектите от социалната среда подходът трябва да

от латински – constellatio (букв. съзвездие); „системна съвкупност от елементи, комплекс“ (бел. авт.).
от гръцки: ὄντος (битие, съществуващо); философски термин – „битийното като самото себе си“ (бел. авт.).
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е първично качествено-функционален. Впрочем,
това е и едно от основанията в психологията да
има място описателният етнографски подход или
лингвистично-семантичният подход, макар формално те да противоречат на доминиращата тенденция за строга квантификация на изследователския метод.
Същата теза, макар и по друг начин, се защитава от Mundy (1987). „Накратко, възможното
съществуване на даден обект може да се анализира чрез фактическото съществуване на първичните собствени свойства на този обект. Предположенията от втори ред за съществуването на обекта
могат да се разглеждат като солидни само ако са
базирани на емпирично потвърдени доказателства
за тяхната дедукция от първичните свойства на
този обект“ [11, с. 44]. „Една комплексна и пълна теория от втори ред, обясняваща първичните
свойства на обекта, може да се базира на наблюдение на фактическата действителност чрез прилагане на основните научни принципи, така че да
се постигне проста и ясна теория, която да унифицира и дедуктивно да обясни какво се наблюдава.
Предположенията за съществуването от втори ред
изглежда в някаква степен кореспондират с това,
което първично се появява като физическа действителност. Това е от съществено значение, за да се
потвърди виждането, че вторичните структури в
научните теории предполагат включването на физическата модалност“ [11, с. 45].
Предположенията от втори ред, както ги нарича Mundy, изведени като дедуктивни от първичните видими свойства на обекта, всъщност не са
навлизане в дълбочината на онтичното, а са създаване на успоредна реалност, която се представя
за дълбочина. В този смисъл целта не е търсене
на дедуктивирани описания, защото те са продукт
на мисленето, а откриване на контурите на самото
изследвано нещо, където то не може повече да се
свежда до съставни елементи или свойства.
От друга страна, предпоставяне на физическата действителност при навлизането в същността на обекта е задължително само за обектите от
неживата природа. Това е много важен момент, за
да се разбере методологическата несъстоятелност
на идеята за безкритично прилагане на методите
на физическите науки в социалните, и особено –
в психологията. Кое е физическото на мисълта,
чувството или желанието сами по себе си? (Тук
физиологичното, за което биха пледирали някои, е
просто друга, макар и свързана, действителност и
тя се изучава от друга наука). И как тогава да схващаме научно психичната действителност, когато
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нейното обективно битие всъщност е метафизично, в смисъл на свързано, но различно като онтичност? Впрочем, такава редуктивна екстраполация
се прави непрекъснато от редица емпирично ориентирани психолози, без да се вниква в естеството
на този проблем и без това да ги смущава. Те реализират безброй изследвания, в които задължително присъства числото, все едно, че става дума
за физическа действителност, макар че тя не е. И
проблемът тук не е самата квантифицираност на
метода, а липсата на яснота за предмета на изследване.
За да се разбере още по-ясно този аспект на
проблема, е много важно да се направи разлика
между дериват и явяване на същността. Трябва
да се подчертае, че това, което се изследва в психологията при подчинения на количеството подход, е
именно дериват, независимо дали е предпоставка
или следствие, а не е явяване на същността. Разликата е функционална – дериватът е въвеждане на
безкрайност на екстензивността, вместо конструиране на дълбочина на анализа. Научната
прецизност обаче изисква анализ тъкмо на явяването на същността, а не на неговите деривати. Е,
да – дериватът е кореспондентен на явлението, но
фокусирането върху него като единствено достъпен пречи на достигане до самата същност
на нещото. Непрекъснатото търсене на деривати
в един момент довежда до навлизане в пространства на свързани същности и така напълно се загубва възможността да се изследва изначалният
предмет. Поради родствената връзка между явление и дериват, изследването на дериватите в психологията има външната видимост на научност,
което се оказва приемливо за определена част от
научната общност и затова продължава използването на този подход. Може дори да се каже, че
активността на редица емпирично ориентирани
учени е изцяло в сферата на откриването на нови
и нови деривати, което се представя като задълбочаване и навлизане в същността на психичното,
макар да няма общо с това.
Сега нека да видим как се интерпретира
връзката между количеството и качеството в емпиричното научно изследване. „Много учени
смятат, че качествеността, като чисто явяване, извлича единствената възможна своя реалност чрез
количеството. Така качеството се елиминира като
иманентен предмет на знанието. Други смятат, че
качеството и количеството са вечно разделени и
трябва да се изследва само количеството“ [12].
Има обаче и друг момент. „Качеството индивидуализира вещите, бидейки това, което безспорно
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принадлежи на вещта. Качеството е преди всичко уникалност, а едва след това – универсалност.
Така определяме вещта, различавайки я от другите
вещи по число или вид. Винаги, когато се появява
количество, се появява и качество. Количествените изменения са континуални, докато качествените са разпокъсани. От друга страна обаче, числата
са дискретни количества, но съществуват, като се
наслагват върху една непрекъсната мрежа от качествени изменения“ [12, с. 63].
Големият проблем при емпиричното количествено изследване на психичното е неговата
(на психичното) същностна субективност. То, от
гледна точка на притежаващата го личност, е иманентно и така се апрехендира4 . За да може едно
нещо да бъде изследвано научно обаче то трябва
да се яви като обект и да бъде постигнато именно в
своята обективност, в своята пълна независимост
от изследващия субект. Тук апрехендирането не
върши работа, защото то е смътно, а не ясно, и отново е достояние на субекта и не може да се отдели от него. Пак да подчертаем, че се опитваме да
разберем психичното като „тук“, а не като „отвъд“. Тогава няма как да се приложи научният метод, понеже субектът на изследването ще изследва
своята собствена субективност. Чисто феноменологически това е възможно поради разделянето
на психичното на съзнание и самосъзнание, обаче
няма как да се верифицира такова познание, тъкмо
поради неговата субективност – няма да има сравнимост и приложимост на числото, кооето е винаги външно-обективно. Така неизбежно се стига до
идеята психичното да се изследва обективно чрез
друго, а не само по себе си. Но тогава другото ще
се „смеси“ с психичното и ще се трансформира в
епифеномен.
Същият проблем се проявява и при психологизирането на научния подход като контрапункт
на абстрактното универсализиране. Това несъмнено е реакция на изследователя и израз на спонтанното му недоволство от обезкачествяването
на субективното пространство, което има за своя
същност точно своята индивидуалност и изменчивост. „Това е само едно състояние на моя Аз; това
продължава да е моят Аз, но различен отпреди
малко... И ако не се продължава нататък с обосноваването, тази осъзнатост на определено психологическо състояние, което е предшествано от друго
и ще бъде последвано от безкраен брой последва-

щи, би била достатъчна“ [7, с. 371]. Тук изследването на психичното е показано като интроспекция, която запазва автентичността на предмета,
като се доближава максимално до неговото явяване. Същевременно, ясно е ограничението на този
подход. Работата е в това, че субектът на изследването е едно цяло или се слива с обекта. При цялата скрупульозност на учения, все пак съществува
фактът на привнасянето на външни за същността
на обекта влияния.
Тази нагласа може да се трансформира и в
методологически солипсизъм5. Отново същият
автор на друго място казва: „Това знание обаче
принадлежи на ... външния обект, който до настоящия момент е бил напълно непознат, и на който
ние приписваме като негови, поради някаква наша
илюзия, качества, които всъщност са наши усещания ... Качеството от позициите на науката е една
гледна точка относно необходимостта на нашето
тяло от взаимовръзка с външните обекти, то е малко или много смущаващо чувство за нещо добро
или лошо за нашия организъм“ [7, с. 368].
Такъв подход обаче неминуемо произвежда своята противоположност, която е също толкова недалновидна от научна гледна точка. „Това
... потвърждава факта, че математическото представяне е единствената възможност за съвършена
разбираемост. Мисленето не притежава никакво
знание извън функционирането на неговите закономерности. Тези закономерности не са нещо
друго, освен принципите на математиката. Когато
умът подчинява вътрешните си състояния на тях,
той схваща в мисловните операции всичко, което
е мислимо по отношение на външния обект. Количеството е нередуцируема гледна точка на мисленето в неговите усилия да отрази и да класифицира света“ [7, с. 368].
Нека, впрочем, да подчертаем, че количеството наистина е даденост от ума, която обаче
е извлечена от предметната реалност и е „върната“ в нея като нейната универсалност, противопоставена на субекта на познанието. „Дължината, масата и напрежението не се идентифицират
чрез стандартната релационна система,...нито
чрез числови функции..., те са емпирични атрибути, които се съдържат в основата на количествените термини“ [8, с. 187]. В това е неговата прилика с
качеството, което също е даденост от ума, но пак е
изведено от предметната реалност, а не обратното,

от латински: prehendere (схващам, улавям);философски термин – „интелектуално схващане на обекта, без
да е наличен сетивно“ (бел. авт.).
5
от латински: solus (сам) и ipse (себе си); философски термин – „съществуващ само в съзнанието на субекта“
(бел. авт.).
4
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макар че изглежда като да е привнасяно в реалния
предмет отвън, а не като намиращо се вътре. Онова, което е продукт на ума и принадлежи на самия
него, без да е взето от външния предметен свят, и
в този смисъл е трансцендентно, са интенциите6
за изучаване и интегриране на света, както и алгоритмите за използване на количеството и качеството при изследването и описанието на предметите.
Качеството обаче изглежда като да се изплъзва от алгоритмизиране, от универсализиране.
То е представяно като чистата уникалност. И тук
възниква още един голям проблем на научното
използване на качеството. Как така уникалността
може да бъде прилагана като метод за научно изследване, като то е строго обективно и универсално, а уникалността е строго индивидуална и
не съвсем обективна? Въпросът обаче трябва да
е: може ли и трябва ли качеството да придобие
унверсалност, за да се превърне в метод на науката, еднакъв в това отношение с количеството?
И въобще – доколко количеството и качеството са
различни методи на науката? Не може ли да се
мислят като две страни или модуси на единния
научен метод?
Трябва да се каже, че противопоставянето
на количество и качество е външно на самите
тях, не произтича от тяхната природа и затова
пречи на научното познание.
Един друг ракурс на дебата внася допълнително усложняване. Става дума за разграничението между физическите науки, от една страна,
и социалните и хуманитарните науки – от друга,
по отношение на изследователския метод. „Физиката, която, за разлика от психологията, е зряла и
развита наука, свързва теорията и експеримента
взаимно, като всяко обогатява другото“ [3, с. 120].
„Същевременно, едно нещо, което се прилага във
физиката, може да не е приложимо в психологията. Ние не можем да прилагаме същата логика и
закони за обяснение на човешкото поведение, каквито прилагаме за физическото поведение“ [3, с.
121].
Нека да тръгнем оттам, че редица учени пледират за неприемливостта да се използват физическите методи и закономерности в биологията.
Ernst Mayr (1976), например посочва, че основната причина за това е в уникалността на биологичния организъм, в сравнение с относителната еднаквост на обектите от физичната действителност.
В този смисъл човешкото поведение на биологично ниво се определя от вътрешни индивидуални
6

различия, включени в сложен комплекс от взаимодействия, и затова няма как да се прилагат принципи и модели от физиката за обяснение дори на
биологичното функциониране на човешкия индивид.
Същото важи и за емпиричния подход в психологията. Той има своите очевидни основания.
Но сляпото прилагане в психологичните емпирични изследвания на общоизвестните методи на физическите науки, без съобразяване със спецификата на предмета и научния език, отваря вратата на
редукционизма. Johnson et al. (1988) доказват, че
механистичната гледна точка предразполага учения към редукционистки анализ на частите и на
техните функционални взаимовръзки [3].
Трети значим аспект на обсъждания проблем е необходимостта от строга взаимовръзка
между теорията и емпиричното изследване. В основата на частното емпирично изследване трябва да стои задълбоченото теоретично проучване.
„Докато теорията и (емпиричното) изследване в
психологията не станат много по-интерактивни,
тази наука ще си остане в нейното недоразвито
и в известен смисъл преднаучно състояние“ [3,
с. 121]. Няма как да извършите едно значимо емпирично изследване, ако неговата методология не
се извежда от строга теоретична концепция. Тук
е важно да се отбележи, че теорията, в която и да
е наука, се развива като последователност и системност. Така се осигурява взаимна свързаност на
вижданията на съвременниците и предшествениците. За разлика от това, в психологията сме свидетели на друг подход. Теоретичното развитие на
науката става разкъсано и алтернативно. Дори на
нивото на основните парадигми в психологията,
като бихевиоризма, когнитивизма или социологизма, съществува конкуренция, алтернативност
и самомнение за уникалност вместо холистично
(цялостно – бел. ред.) интегриране. Така се стига
до състояние, при което науката не разполага с хомогенна концепция, а това освобождава учените,
които се занимават с приложни изследвания, да
търсят отделни теоретични вектори, които им се
струват значими, или просто да изваждат от „дълбоката кошница“ само онова, което намерят, или
онова, което им хареса. Очевидно е, че така няма
как да се направи сериозно научно откритие, а и
науката, като цяло, не може да се развива в дълбочина. Тук е мястото да се спомене, че при това натрупване на емпирични постижения в последните
три десетилетия е назряла необходимостта от мащабен интегрален метаанализ, който да постави

от латински: intentio (насоченост, стремеж); „насоченост на съзнанието и мисленето“ (бел. авт.)..
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основата на нова мегапарадигма в психологията.
Този въпрос обаче изисква широк консенсус и мащабни ресурси.
Друг важен момент в методологията е репликацията на изследванията. В психологията
непрекъснато се появяват „автори, докладващи
„нови“ емпирични находки, които...са фракционирани, неисторични и неконсесусни, а това прави
реалния прогрес много труден“ [3, с. 121]. Строга
репликация при емпиричните изследвания в психологията обаче е невъзможна, поне по две причини. Едната е, че се работи с репрезентации на
обектите (извадки), които, колкото и да са обезпечени статистически, няма как да са своята генерална съвкупност. По този въпрос трябва да се прави
разлика между извадково изследване на социални
или социално-психологични тенденции, които,
така или иначе, са надиндивидуални, усреднени и
щрихирани, и извадково изследване на психични
функции и структури, които не трябва да са щрихи, интенции или прогнози, а да са с ранг на закономерност. Другата причина е, че се работи срезово, т.е. изследва се даден исторически момент
в дадена исторически съществуваща съвкупност
от хора. Тук проблемът е в това, че се изследват
„външности“, които винаги са исторически свързани и затова променливи във времето и пространството. Лонгитудните7 изследвания не променят
картината съществено, защото са модификация на
срезовите, като тук срезовете са повече от един, а
съвкупността на изследваните лица е „уловена“ в
повече от един исторически момент.
Големият проблем в този случай е, че класовете или клъстерите се формират върху социално-демографски параметри, докато анализът се
прави по отношение на психически характеристики. Спецификата на индивидите като обект на
изследване в психологията е, че те не са еднотипни, както е в неживата природа или както отчасти
е в биологията, която изучава общите механизми
на функциониране на видовете. От тази позиция
не е възможно да се изследва съдържанието на
психиката, понеже то е винаги различно и уникално при всеки индивид. Няма общовалидно съдържание, а значи няма как през него да се търси
същността на психичното. Ровенето в съдържанието на психиката има смисъл в психотерапията,
психиатрията или консултативната психология, но
не и в методологията на психологията. От друга
страна, психиката е своето съдържание, тя е ин-

струмент за създаване на субективно ситуирано
съдържание. Тогава как да се излезе от това противоречие? Съдържанието в психиката има обективните си основания в социалното пространство.
Значи социалната психика е обективираната индивидуална психика. Все пак трябва да се държи
сметка за това, че социално-психичното и индивидуално-психичното са две дименсии, които са
свързани. Но как са свързани? Очевидно има обща
матрица, чрез която двете пространства се сливат
съдържателно и функционално. Тя е изначална и
имматериална. Тук също е необходимо допълнително сериозно изследване.
G. Feist (1995) обръща внимание на т.нар.
„интердисциплинарна крос-фертилизация“. Той
приема, че този подход „често е източник на креативен инсайт и авангардизъм в научните изследвания“. Това обаче не е случаят с психологията, където навлизането в пространството на други науки
не се използва за съзидание, а от безсилие. Безсилието е теоретично, категориално и емпирично.
Поради тази причина при крос-фертилизацията в
психологията се получава нехомогенна амалгама,
която още повече затруднява изчистването на научния подход и достигането до същността на изучаваното.
В същия дух разсъждава и D. Finkelman
(1978). „Предметът на психологията я поставя в
пространството между науката и хуманитаристиката и това изисква съответно адаптиране на методите на изследване. Фокусът (на изследванията)
трябва да е в обясняване на значимите аспекти на
мисленето, поведението и опита, а не в безропотно подчинение на научния метод“ [4, с. 180].
Спецификата на психологията в това отношение може да се изведе и от други два факта,
на които обръща внимание D. Finkelman (1978).
Науките, които отбелязват системен прогрес, се
базират на определени фундаментални факти,
около които има широк консенсус на учените, и
това дава възможност да се върви по посока едновременно на натрупване и задълбочаване. Вторият
момент е свързан със създаването на доверие към
вече постигнатото и включването на вече доказаните научни факти в арсенала на науката. Така се
разширява непрекъснато базата, върху която се
разработва новото научно знание.
От друга страна, в психологията все още
имат място т.нар. „менталистки обяснения“ [4].
Това са квазинаучни данни, които са изведени от

от латински: longitūdō (дължина); в емпиричната психология – изследване, което продължава във времето
и се състои от отделни последователни измервания на един и същ обект през определени интервали, за да се
установи динамиката на явлението (бел. авт.).
7
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собствения опит или от умозрителни анализи в
съзнанието. Със сигурност един такъв подход компрометира получените данни и ги прави по-скоро
белетристични, отколкото научни. За да се избегне
това неудобство, редица психолози отиват в друга
крайност, като извършват самоцелни експерименти или емпирични измервания, „които не допринасят с нищо за разбирането на цялостния феномен, а само се трупат данни. Така психолозите се
фрустрират от неспособността си да извършат
прогрес в науката. За съжаление, концептуалната рамка, както и методите, са такива, че редица
значими феномени не могат да бъдат описани или
разбрани адекватно“ [4, с. 190].
Въвеждането и разрастването на самоцелния емпиризъм в психологията, особено в последните десетилетия, доведе до едно парадоксално
връщане към ранните години на механистичния
бихевиоризъм. Това състояние на неаргументирана свръхколичественост в метода на психологията Finkelman (1978) илюстрира с една мисъл на
Watson: „Едно време най-висшият арбитър за това
дали дадено понятие да се приеме от психологията или – не, беше плъхът. Ако въпросният феномен не можеше да бъде демонстриран от плъха в
мазето или в кутията на Скинър, то тогава той нямаше право да съществува в психологията“ [4, с.
190].
В този контекст много психолози са притеснени от това дали техният подход е научен
(разбирай – квантитативен), а не от това каква е
същността на изучаваните явления. Както казва
Аристотел: ученият човек се стреми към прецизност в изучаването на нещата, но само доколкото
го позволява самата природа на обекта [4, c.193].
Получава се така, че психолозите се занимават с
все по-дребни проблеми и... научават все повече
за все по-малко [4, c.194].
При наличието на тази криза, вместо да се
търси връщане към естеството на научното изследване, в психологията започват да се разработват алтернативни подходи и методологии. Това
допълнително натоварва науката с проблеми,
които тя не е в състояние да реши. Ето например
какво казва Gergen: „В последните години се изтъква индивидуалистичната идеология, която се
превръща в персонален нарцисизъм и усещане на
изолация и самотност. „Алтернативата е гледната
точка на социалния конструкционизъм, което означава не да действаш в света като някакъв обект,
а да действате в рамките на своята култура като
взаимни субекти“ [5, c. 102].
Един опит да се намери компромис, който
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обаче остава в рамките на традиционната методология, е смесването на количествените и качествените методи в емпиричното изследване. Така могат
да се използват и кросвалидизират множествени
данни от множествени източници [6]. При този
подход емпиричните находки, получени от количествените и качествените методи, най-напред се
анализират отделно, а след това се сравняват и интегрират, така данните от единия метод се използват за обосноваване и развиване на изследванията
с другия метод [10]. Работата тук е в това, че отново попадаме в изкуствената ситуация на избор
на методи, без да имаме разбиране за същността
на изследваното явление, а оттам – и за подходящия подход. Каквито и комбинации да се правят,
колкото и обемен да е наборът от инструменти, в
крайна сметка пак се стига до основните въпроси: Имаме ли теоретична (същностна) дефиниция
на изследваното явление? Имаме ли концепция за
изследване? Имаме ли органична методология за
това изследване?
За мащаба на дискутирания проблем може
да се съди от дълбокото разминаване в предпочитанията на използвания научен метод при емпиричните изследавания в съвременната психология
От едната страна са безкритичните привърженици на количествения подход. В статия на Cokley
& Awad (2013) се съобщава за мащабно метаемпирично изследване на Ponterotto, Kuriakose,&
Granovskaya (2008) чрез контент-анализ на 900
емпирични статии, публикувани в три научни списания: The Counseling Psychologist, the Journal of
Counseling Psychology, the Journal of Counseling
and Development. Анализът показва, че 80% от
публикуваните статии се основават на квантитативни (количествени – бел. ред.) методи [2].
От другата страна стоят безкритичните
привърженици на качествените методи. Вижте
например това специфично мнение: „Изследването използва... и форми на комуникация, касаещи
самоописанието на респондентите, извличано от
техните дискурсивни конструкции на криминални
заплахи в тяхното психосоциално обкръжение. В
този смисъл анализът е дискурсивен и той засяга
това, което участниците правят с езика, вместо да
се търсят някакви вътрешни характеристики. Така
индивидите може да се категоризират на базата на
техния дискурс“ [16].
Или следното твърдение: „Всички материални предмети, след като бъдат възприети, придобиват смисъл и значение“. В нашето схващане на
предмета ние не просто извършваме механически
синтез на данните; ние чувстваме обекта на на-
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шето съзнание. При това положение квантитативността на реалността съдържа в себе си характеристики, които предизвикват вътре в нас усещане
за квалитативност [15].
Най-накрая, сравнете това: „С течение на
времето количествените изследвания търпят редица промени и развития, породени от лингвистични, наративни, партиципаторни и рефлексивни...
влияния. Допълнително, креативните методи, базирани върху арт-активности, визуални материали или фотоизвличане, намаляват напрежението у
изследваните участици и така създават условия за
спокойни разговори“ [1, с. 2]. „Да бъдеш учен тогава означава да си един занаятчия, който използва
разнообразни предмети и множествени стратегии,
за да избере онова, което работи“ [1, с. 2].
Именно заради тези очевидни и застрашителни диспропорции в емпиричната психология
Американската психологична асоциация (АРА)
през 1999 г. публикува свое проучване, което оценява използването на статистическите методи в
емпиричните изследвания. На базата на това проучване се разработват редица указания и задължителни стандарти, които да се следват при реализирането на емпирични изследвания в психологията
[9]. Основната препоръка е, че учените трябва да
са много внимателни при подбора на методите,
иструментариума и използваните статистически
процедури, като задължително да се позовават на
задълбочени теоретични концепции и виждания.
[9]. „Специално внимание трябва да се отделя на
софистицираните компютърни програми, които не
са универсално средство за развитие на науката, и
които могат да генерират статистически анализи,
без да е напълно ясно какво точно измерват и означават“ [9, с. 338].
Ето още някои насоки, които се съдържат
в Наръчника за публикации на АРА (Publication
Manual of the American Psychological Association,
2001) по отношение на квантитативните методи в
емпиричните изследвания. „1. Събираните данни
са количествени по природа. Това се отнася както за лабораторния експеримент (напр. време на
реакция, брой на грешките, честота на поведенията и пр.), така и за корелационните изследвания
(напр. Ликертови скали в личностовите въпросници и въпросниците за нагласи). Дори и да са
включени качествени измервания, те са вторични по отношение на количественото оценяване.
2. Събраните данни сами по себе си рядко имат
някакво съществено значение. Те придобиват смисъл само ако ученият първо е изготвил подходящ
дизайн. ...Така и данните, и участниците са просто

средства за тестване на номотетични хипотези за
човешкото мислене, чувства или поведение“ [13].
***
Количественият подход е концентриран
в търсенето на крайност, структурност, завършеност. Безкрайността, неструктурността и незавършеността при него се приемат като странични. Затова винаги се смята, че едно нещо е
научно доказано само когато е открит неговият
собствен алгоритъм. Който и да е алгоритъм е
крайност (ако искате – универсалност, макар че
има разлика). При психологията обаче се срещаме с точно обратното – изследваното нещо
е собствената безкрайност и изначалност. Това
означава, че трябва да се преобърне подходът.
Трябва да се разбере, че основното измерение на разглеждания проблем не е в противопоставянето на количествения и качествения подход при научното изследване в
психологията. Вече казахме, че това противопоставяне е изкуствено, понеже няма как да се раздели нещо, което изначално е едно, без така да
се наруши неговата цялост и функционалност,
а това произвежда само иманентни дефицити.
Вниманието трябва да се насочи към спецификата на предмета на психологията и необходимото съответствие между него и използваните
изследователски методи. Това означава, че в психологията проблемът за съответствието или противопоставянето на квантитативни и квалитативни методи може да се реши чрез съотнасянето му
с проблема за истинския предмет на тази наука.
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QUANTITATIVE VS. QUALITATIVE APPROACH TO SCIENTIFIC RESEARCH OF PSYCHIC
Kalin Gaydarov
Аbstract: For many decades psychology has led to serious scientific controversy over the role of quantity and quality
in the study of psyche. Unfortunately, they do not lead to a definite solution but increase the number of scientific
publications. It can be assumed that this is an ineffective approach to putting and researching this, otherwise, very
significant, scientific issue. We assume that there are two main problems at the root of this inefficiency. First,
quantity and quality are usually considered as alternative. Second, a universal solution is sought within a limited
paradigm. We think that the core of this problem is in the subject of psychology.
Key words: quantity, quality, empirical psychology, theoretical psychology, immaterial, phenomenon
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НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ УРАВНЕНИЯ В НАУКАТА“
ОРГАНИЗАТОР:
СЕКЦИЯ „МАТЕМАТИКА“ КЪМ СУБ
1 – 4 септември 2020 г.
Международен дом на учените, к.к. „Св. св. Константин и Елена“
Основни теми: Приложения в математическата физика; Приложения в нелинейни вълни;
Приложения във финансовата математика; Приложения в биологията; Приложения в механиката;
Приложения в невронауките.
Конференцията има изцяло приложен характер в следните приоритетни области: Информационни и комуникационни технологии; Нови материали и нанотехнологии; Медицина и здравеопазване; Финанси.
Трудовете на конференцията ще бъдат публикувани в American Institute of Physics Conference
Proceedings (https://www.aip.org/).
За контакти: slavova@math.bas.bg
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ГОРИТЕ – ФАКТОР НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Проф. Александър Александров,
доц. д-р Янчо Найденов

Площта на сушата на нашата планета е около 148 млн. km², от които гори – 28%, обработваеми земи – 10%, степи, пасбища и ливади – 17%,
пустини и полупустини – 36% и полярни земи –
9%. По показателите: обща органична маса (28,4
млрд. t), органично вещество (7,0 t/ha за година) и
свързан въглерод (3,0 t/ha за година) горите имат
водеща позиция в сравнение с другите видове територии и показват значимостта им за общата годишна първична биопродуктивност на планетата
[1, 2].
От общо 14 макробиома на Земята към горите се отнасят следните 7 биома: Северни иглолистни гори (тайга); Листопадни гори в умерената зона; Твърдолистни гори и шубраци; Сезонни
тропически гори; Тропически дъждовни гори,
като дървесни и храстови видове се срещат и в
биомите: Тропически бодливи редколесия и Тропически степи и савани. За практическо улеснение обаче ФАО (Food and Agriculture Organization
of the United Nations) прилага обикновено четири
климатични домена: бореални, умерени, субтропически и тропически гори.
За периода 1990 – 2015 г. площта на горите е
редуцирана от 4128 млн. ha на 3999 млн. ha, т.е. годишната загуба на горска площ е 5,16 млн. ha, което означава намаляване на лесистостта от 31,6%
на 30,6% [3, 4]. Засега най-голяма е горската площ
в Европа – 1015 млн. ha, следвана от Южна и Северна Америка – по 842 млн. ha, Африка – 624
млн. ha, Азия – 593 млн. ha и на последно място
Океания – 174 млн. ha, като световната тенденция
е към намаляване на горската повърхност с изключение на Европа и Азия, където тя нараства [3, 5].
Горската площ на глава от населението за този период в тропиците е намаляла от 0,8 ha на 0,6 ha,
което е съществен спад.
Съществена част при кръговрата на въглерода е включването му в дървесината (надземна
и подземна), който представлява превръщане на
въглеродния диоксид във въглерод и натрупването му в биомасата в резултат на фотосинтезата в
горите. Общият им въглероден запас достига 250
гигатона (Gt) с максимум в Южна Америка – 82
Gt (32,8%), следвана от Африка – 59 Gt (23,6%),
Европа – 45 Gt (18,0%), Азия – 34 Gt (13,6%), Северна Америка – 22 Gt (8,8%) и Океания – 8 Gt

(3,2%). За периода 1990 – 2015 г. въглеродният запас в горите е намалял с 17,4 Gt, което се дължи
на изсичането им за земеделски цели и на протичащите деградационни процеси в тях. Годишният
добив на дървесина достига 2997 млн. m³ (0,7% от
общия запас) [3] – тенденция към увеличаване на
експлоатацията на горите, но с по-щадящ режим
на ползването им в Европа и Северна Америка,
където големи количества дървесина се добива от
значително по-добре стопанисваните им гори.
По отношение на Европа, югоизточната ѝ
част е с най-малка горска площ (30 446 000 ha)
и най-малка лесистост (23,5%), но тя притежава най-голямо биоразнообразие на континента.
Най-голяма лесистост в страните от Централна и
Югоизточна Европа има Словакия (62,0%) и Черна
гора (61,5%), а най-малка – Молдова – едва 12,3%.
При средна горска площ на глава от населението в
региона – 0,39 ha, на първо място е Словения (0,60
ha), следвана от Босна и Херцеговина (0,57 ha) и
България (0,52 ha), а на последно място е Молдова
(0,12 ha) [6]. Горските култури в Югоизточна Европа достигат 16% при средно 9% за Европа, което се дължи на значителната залесителна дейност
на Балканите от началото на ХХ в., особено при
противоерозионните залесявания. Водеща в това
отношение в Европа е България, чийто дял на горските култури е 22% и в резултат на залесителната
ѝ дейност дървесният запас се е увеличил от 220
млн. m³ през 1944 г. на 395 млн. m³ към 1990 г. до
680 млн. m³ към 2015 г. [7, 8].
През последните десетилетия пред стопанисването на горите в Югоизточна Европа се появиха съществени предизвикателства, които може
да се обособят в две групи:
I. Климатични промени (температурни и валежни), често способстващи за проява на природни
стихии (пожари, порои, ветровали, снеговали,
ледоломи), на каламитети от насекомни вредители и болести.
II. Антропогенни въздействия в резултат на
популационен натиск, миграционни процеси,
икономически кризи, незаконни сечи, дребноразмерно горовладение, променящ се социален
статус на лесовъдското съсловие и други [8].
Данните за разпространението и състоянието на горите на Земята по континенти, в частност
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за Югоизточна Европа и по-конкретно за България, дават основание за оценяването им като фактор на околната среда. Известно е, че функциите
на горите са обособени в две категории: ресурсни
и средообразуващи. Към ресурсните функции се
отнасят произвеждането на дървесина, на недървесни продукти като билки, гъби, горски плодове,
смола, танини, пчелен мед, както и на различни
продукти от дивеч и домашни животни, отглеждани в горите. Тези функции за дълъг период са
се считали като първостепенни, защото битът на
хората с хилядолетия е бил по-зависим от тях и
по-осезаем. Едва през последните десетилетия
бяха осъзнати средообразуващите функции на
горите, чиято роля видимо нараства и все повече
започва да се възприема като равностойна и дори
превъзхождаща ресурсните функции. Обхватът
на средообразуващите функции включва средозащитни, рекреационни, санитарно-хигиенни и
оздравителни, естетично-въздействащи и възпитателни функции. От своя страна, към средообразуващите функции се отнасят климатообразуващи
и климаторегулиращи, водоохранни и водорегулиращи, почвозащитни и противоерозионни
функции, като техният обхват се разширява и започва да се оценява и с икономически показатели
[1, 9, 10].
Колкото едно общество е по-напреднало,
толкова по-голямо внимание и грижи се полагат
за социалните функции на горите, от които то се
нуждае, тъй като дървесина може да се импортира и от други континенти, но социалните функции на горите е невъзможно да бъдат предмет на
импорт-експорт. Потребностите от дървесина и
нейните производни нарастват повсеместно, като
по-богатите държави ги внасят обикновено от
страните в третия свят и от тези в преход. По този
начин, запазвайки собствените си горски ресурси
и техните социално-екологични функции, съчетано със силна икономика, те постигат по-добро качество на живот.
Един ha гора в умерения пояс отделя 14 t
кислород и консумира 20 t въглероден диоксид
през един вегетационен сезон и този процес, отнесен към голям горски масив, показва огромно
производство на кислород и секвестиране на въглероден диоксид, превръщайки го във въглерод в
дървесната маса. Само едно стогодишно дърво от
бук (Fagus sylvatica L.) ежедневно преработва 20
000 – 30 000 литра въздух [9, 10].
Един хектар иглолистна гора за денонощие отделя 5 kg фитонциди, а широколистна
гора – 2 kg фитонциди, които имат бактерицидно
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действие. Те убиват някои от опасните микроорганизми за минути, а известно е, че насажденията от
бял бор излъчват голямо количество фитонциди,
които унищожават туберкулозните бацили и поради това санаториумите за гръдоболни се изграждат в борови гори. Експериментално е установено,
че в 1 m³ въздух в гората се съдържат до 300 – 400
бактерии, а в града – 30 000 – 40 000 бактерии,
като се има предвид, че за едно денонощие през
белите дробове на човека преминават около 15 m³
въздух. Освен това леките отрицателни йони, които действат благоприятно на сърдечно-съдовата
система, са от 60 до 100 на cm³ в градска среда и
от 3000 до 5000 в гората [4, 9].
В зависимост от дървесния вид, неговия хабитус, възраст и гъстота, 1 ha гора задържа средно годишно от 1 до 3 t прах, докато същата площ
от смърч (Picea abies (L.) Karst.) – от 3 до 5 t, a
от европейски бук (Fagus sylvatica L.) – до 7 t [9].
Дори само тази способност на гората като прахоуловител показва голямото ѝ значение в градските
и крайселищни паркове за филтриране на въздуха.
Поради съвкупността от благоприятни фактори на
средата най-ценни и скъпи жилища в Ню Йорк са
около „Central Park“, в Мадрид – около „Parque del
Retiro“, а в София – около „Борисовата градина“,
„Докторската градина“ и в подстъпите на Витоша.
Водоохранната и водорегулиращата роля на горите става все по-първостепенна и в някои части на
почти всички континенти, където водата е лимитиращ екологичен фактор за огромни територии
поради нейните ограничени количества, се достига до военни конфликти между съседни държави и
напрежения между племена, общности и селища.
Такива проблеми са възниквали за водите на някои реки като Йордан, Ефрат, Нил, Ганг, Меконг,
Рио-де-ла-Плата, Рио-Гранде и др. [11], както и за
количеството на отточните води на реки, преминаващи от една в друга страна.
Короните на дърветата задържат част от валежите и регулират постепенното им проникване
в почвения субстрат, ограничават повърхностния
воден отток и го превръщат в подпочвен, който
захранва извори, потоци и реки. Обилните снеговалежи във високопланинските гори се топят продължително през пролетните и началото на летните месеци, подхранвайки устойчиво дебита на
потоци и реки. Полезащитните и пътезащитните
горски пояси също така задържат снеготопенето и
акумулират по-продължително влага.
Транспирацията на горската растителност
е съществен елемент при кръговрата на водата в
горските екосистеми. Експериментално е устано-
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вено, че един индивид от род Betula (Бреза) изпарява 75 литра вода на ден, от род Fagus (Бук) – 100
литра, а от род Tilia (Липа) – 200 литра. Изчислената транспирация от 1 ha смърчова гора за година, в зависимост от екологичните условия, варира
от 2 100 m³ до 4 000 m³ вода [1, 2].
С най-големи водни ресурси в България са
горските масиви в Стара планина и Предбалкана
– около 5,5 млрд. m³ (31,5% от водните ресурси на
страната), в Рила, Пирин и Източни Родопи – 2,5
млрд. m³ (12,5% от водните ресурси на страната).
Дебелината на снежната покривка в ниските части
на планините е 25 – 30 cm с продължителност на
снеготопене 2 – 3 месеца, а във високите части –
до 150 – 200 cm и снеготопене 6 – 7 месеца [12,
13]. Ледниковите ни езера са 330 с площ 3,6 km²
и обем 11 млн. m³, а минералните извори – около
700, като 90% от тях са в Югозападна България,
предимно в планинските части с общ дебит около
5 m³/s [13]. Броят на язовирите е около 2200, като
най-големите са в планински горски масиви, в
т.ч. „Искър“, „Бели Искър“, „Белмекен“, „Батак“,
Беглика“, „Доспат“, „Въча“, „Студена“. Залесяванията и технико-противоерозионните съоръжения
край язовир „Искър“ са почти уникални, допринасяйки за неговата дълготрайност, разчетена за
няколко стотици години до запълване на мъртвия
му обем.
Някои изследвания показват, че валежите
в горите са с 17% по-големи, изпарението от повърхността на почвата е от 3 до 5 пъти по-малко,
а скоростта на вятъра – 4 пъти по-малка от тази на
открито и в полето [1, 4, 9]. Известна е сентенцията на Елин Пелин – „Света гора има, свето поле
няма“, изразяваща преживяната от пътника буря в
полето и спасението си в гората.
Шумопоглъщащата роля на гората добива
все по-голямо значение през последните десетилетия поради нарастващото шумово натоварване
от пътен и въздушен транспорт, от различни машини и съоръжения, чието звуково замърсяване
често надхвърля 70 – 80 децибела и води до увреждане на слуха и нервната система. Горските
пояси и ивици с ширина 200 m редуцират шума с
30 – 40 децибела [9].
Естетично въздействащите и възпитателните функции на горите нямат икономическо изражение, но разнообразието на ландшафта, просторът, тишината, разноцветните пейзажи, горските
поляни, езерата и потоците, върховете и скалите,
както и внезапната поява на дивеч и птици, действат емоционално и естетически върху хората. Там
те възприемат по-осезателно величието на приро-

дата, което обикновено ги прави по-отговорни и
засилва патриотичните им чувства и дух. Който
цени и опазва отечествената си природа, той оценява по достойнство и опазва природните дадености навсякъде по света. Естетично въздействащите
и възпитателните функции на горите допринасят
значително за формиране на емоционално богати личности, на хора с креативен и патриотичен
дух. Гората е вдъхновила перото на много поети
и писатели като Джек Лондон, Михаил Пришвин,
Леонид Леонов и др., а у нас – Христо Ботев, Любен Каравелов, Николай Хайтов, Емилиян Станев.
Природата и гората са дали творческо въодушевление на даровити художници на пейзажна живопис, чиито произведения се съхраняват в десетки
реномирани музеи и галерии като „Ермитажа“,
„Лувърът“, „Д‘Орсе“, „Уфици“, „Прадо“, „Тейт“,
„Метрополитън“, „Бостън“, „Третяковка“, „Сао
Пауло“ и др.
По функционалност горите в България се
делят на:
I. Гори с дървесно-производителни и средообразуващи функции – 78% от общата горска
площ и
II. Гори със специално предназначение – 22 %.
Във втората група са включени три категории:
1. Защитни гори – 12% (от тях водоохранни –
6%, противоерозионни – 5%, мелиоративни –
1%), 2. Рекреационни – 6% и 3. Защитени територии – 4% .
На 11 декември 2019 г. Европейската комисия предложи за обсъждане документ, известен
като „Европейската зелена сделка“ (The European
Green Deal) [14]. В него се констатира, че: „Горските екосистеми са под увеличаващ се натиск в
резултат на климатични промени. Горската площ
на държавите от Европейския съюз се нуждае от
подобряване, качествено и количествено, за да
може Европейският съюз да достигне климатична
неутралност и здравословна околна среда. Залесяването и възстановяването на деградирани гори
може да увеличи абсорбирането на CO2, докато
подобрява устойчивостта на горите и подпомага кръговата биоикономика“. Предвижда се, че с
изграждането на „Стратегия за биоразнообразие
към 2030 г. Комисията ще подготви нова горска
стратегия на Европейския съюз, покриваща целия
горски цикъл и спомагаща за многото ползи от
горите. Новата горска стратегия на Европейския
съюз ще има като ключови цели ефективно залесяване, опазване и възстановяване на горите в Европа, да подпомогне да се увеличи абсорбцията на
въглероден диоксид, да намали разпространение-
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то и размера на горските пожари и да способства
за биоикономиката по отношение на екологичните принципи, благоприятни за биоразнообразието.
Националните стратегически планове под общата
земеделска политика биха стимулирали горските ръководители да опазват и стопанисват горите
устойчиво“.
Тези цели и задачи, поставени пред горския
сектор, ще изискват промени в стопанисването на
горите чрез съответни национални планове с оглед засилване на средообразуващите функции на
горите и съответно върху човешкото здраве.
Проучванията на Института за икономически изследвания при БАН за здравния статус на
българите към 2017 г. показват, че 1/3 (35,4%) от
тях нямат нито едно заболяване, установено от лекар. Останалите 2/3 обаче са носители най-често
на няколко заболявания. Относителният дял на
тези с хипертония е 35,6%, с грип, бактериални и
вирусни пневмонии – 17,0%, ревматологични заболявания – 14,6%, артрози – 13,9%, исхемична
болест на сърцето – 11,6%, захарен диабет – 9,3%,
гастрит и язва на стомаха и/или на дванадесетопръстника – 8,6%, остеопороза – 7,3% и други
болести [15]. Авторът отбелязва, че сборът на процентното разпределение надхвърля 100% поради
посочване на повече от едно заболяване. Извадката включва общо 2340 лица на възраст над 15
години. Посочените данни са твърде обезпокояващи, но още по-тревожни са други два статистически показателя: смъртност, която е 120 000 души
годишно, при раждаемост 62 000 деца.
Човешкото здраве, качеството на живот и дълголетието зависят от комплекс от фактори с различна тежест, но състоянието на околната среда,
подложена на всевъзможни замърсители във въздуха, водата и почвата, е от първостепенно значение. Околната среда като природна даденост
се е променяла исторически, но антропогенното
въздействие в резултат на индустрия, транспорт,
урбанизиране, химизирано земеделие и обезлесяване причиниха разрушаване на екосистемите,

загиване или деградиране на много от живите организми. Освен другите мерки за възстановяване
на околната среда от особено значение е възстановяването на горите, чиито социални функции са
незаменими за човешкия живот и здраве.
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THE FORESTS AS FACTOR OF THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH
Alexander Alexandrov, Yancho Naydenov
Аbstract: The land of the Earth is spread on 148 million km2 from which forests occupy 28%, arable land – 10%, steppes, pastures
and meadows – 17%, deserts and semi-deserts – 36% and polar lands – 9%. The total organic mass on the land comes to 52,9 billion
tons from them 28,4 billion tons belong to forests.
The forest functions are differentiated in two groups: resources and environment. The resources functions include wood growing
(growing stock) and non-wood products as medical herbs, mushrooms, forest fruits, resin, tannins, bee honey as well as game meet and
products from livestock-breeding in forest areas. The environmental functions include surroundings protective, recreative, hygienic
and sanitary, esthetic and educational ones. The surroundings protective functions comprise climate regulation, water protection and
regulation, soil protection and erosion control.
The human health, life quality and longevity depend on complex of factors with different influence but the environment has leading
role, where the forests are powerful age
Key words: forest ecosystems; climate-regulation role; еnvironment-forming function;water-regulating function; recreational function.
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Научноизследователският сектор (НИС) е самостоятелно обслужващо звено на ТУ – София с първостепенно значение за научноизследователската и приложната дейност на преподавателите, инженерно-техническите кадри, докторантите и студентите от университета. Основни задачи на НИС:
•
Организация, координация и административно обслужване на научноизследователски проекти с
водещите европейски и национални финансиращи фондове – Хоризонт 2020/ Хоризонт Европа,
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Национален иновационен фонд, Фонд
„Научни изследвания“ и други.
•
Административно обслужване на научноизследователски и приложни договори с бизнеса. ТУ –
София разполага с добре развита научна инфраструктура, съсредоточена в 4 Центъра за върхови
постижения и над 40 научноизследователски лаборатории, с уникално и разнообразно оборудване
за изследване и обучение. Традиционната работа на тези лаборатории по възложени от бизнеса
конкретни задачи обогатява научно-приложната и образователната дейност на Университета и е
необходима предпоставка за трансфер на знания и технологии.
•
Организиране на вътрешни конкурси за научни изследвания. Тези конкурси подпомагат творческата дейност на студенти, докторанти и млади учени, насърчават публикационната активност чрез
подпомагане публикуването в индексирани издания, подкрепят организирането на научни форуми.
•
Организиране на „Дни на науката на ТУ – София“ – уникален ежегоден събирателен формат, включващ около 30 научни форума с разнообразна тематика, обхващаща всички технически области,
както и стопански и художествено-творчески предизвикателства.
•
Управление на интелектуалната собственост. Създадените в ТУ – София нови техники и технологии
се защитават с патенти и полезни модели, чието управление и финансиране се осигурява от НИС.
•
Налагане на етични норми в областта на научните изследвания. Кохезия с европейските изисквания
в тази област чрез разработване, утвърждаване и внедряване на необходимите документи – Европейска харта на учените, Кодекс на поведение при подбор на изследователи, Стратегия за развитие
на човешките ресурси и лого на Европейската комисия „HR Excellence in Research“. Създаване на
норми в областта на публикационната етика и осигуряване на възможности за проверки за плагиатство.
Основни области на експертиза, в които се осъществяват администрираните от НИС дейности:
♦ CAD/CAM и технология на машиностроенето
♦ Автоматика
♦ Аеронавтика
♦ Бизнес администрация
♦ Електроинженерство
♦ Електроника
♦ Енергетика и енергомашиностроене
♦ Индустриален дизайн
♦ Индустриален мениджмънт
♦ Информационни и комуникационни технологии
♦ Компютърни системи и технологии

♦ Комуникации и комуникационна техника
♦ Материалознание и теория на материалите
♦ Машиностроене
♦ Мехатроника
♦ Приложна математика и приложна физика
♦ Текстилна техника и технологии
♦ Топлинна и хладилна техника
♦ Топлотехника и ядрена енергетика
♦ Транспортна техника и технологии
♦ Хидроаеродинамика и хидравлични машини
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ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР 2020“
Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“,
Весела Василева,
държавен експерт в Дирекция „Наука“ – МОН
На 24 май – празничния ден, в който отдаваме почит към делото на Светите братя Кирил и
Методий, беше оказано признание към постиженията на български учени и научни колективи. За
12-ти пореден път Министерството на образованието и науката връчи най-голямото си отличие –
наградата „Питагор“ за съществен принос за развитието на науката в периода 2017 – 2019 г., чиято
цел е стимулиране на хората, които правят науката
в България и създават нови технологии. За първи
път официалната церемония по награждаването
беше предавана на живо по БНТ. Наградите бяха
връчени от гостите на церемонията г-жа Мария
Габриел, Еврокомисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, и г-н Красимир Вълчев, министър
на образованието и науката. Като „запомняща се
емоция“ определи връчването на наградите „Питагор“ в празника на славянската писменост, наука и просвета г-жа Габриел, която благодари на
МОН за дългогодишната традиция за връчването
на наградите и поздрави тазгодишните лауреати.
„Предизвикателствата днес, включително кризата
с коронавируса, ни показаха още веднъж колко са
важни инвестициите в наука и образование, в нашите таланти“ – заяви тя.
Министър Вълчев честити Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и изказа благодарност към българските учители, преподаватели, учени и лекари, чийто труд
все още е недостатъчно оценен. „Българските учени имат огромен принос в европейската и в световната наука и това трябва да се знае. Признанието да си учен е свързано с денонощен всеотдаен
труд, но резултатът от него не се вижда веднага.
Необходимо е време, за да могат учените да го
споделят. Всички ние като общество им дължим
признание, а наградата „Питагор“ е само част от
нашето уважение към тях“ – заяви той.
По традиция журито, което на база на по-

стъпилите предложения и извършената оценка определя номинациите за носителите на наградите
„Питагор“, се състои от носителите на наградата в
различните категории в предишната година*. При
избора на номинираните в 11-те категории на конкурса през 2020 г. журито е отчитало и специфични показатели като цялостен принос, специфика
на научната област, престижност на изданията, в
които са публикациите, брой цитирания и къде са
забелязани, и др.
С ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ПИТАГОР“ ЗА
ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС са отличени двама учени
от БАН, личности с доказано присъствие в елита
на нацията ни. Наградите – статуетка „ПИТАГОР“ и парична сума от по 6000 лв., бяха връчени
от министър Вълчев, който им пожела да предадат
своето вдъхновение и на младите учени. Той поздрави БАН и учените в Академията, които помагат да се справим с трудната ситуация, в която се
намираме понастоящем.
ЧЛ.-КОР. КОНСТАНТИН ХАДЖИИВАНОВ е професор в Института по обща и неорганична химия към БАН, доктор на химическите
науки. Научните му приноси са в областта на химичните взаимодействия, протичащи върху твърди повърхности, с акцент върху екологични проблеми. Автор е на над 200 научни статии, отразени
в международните бази данни, които са цитирани
над 10 000 пъти от независими автори. По базата
данни Scopus h-индексът му е 50. Сътрудничил е
с учени от Франция, Германия, Италия, Испания,
Нидерландия, Белгия, Чехия, Великобритания,
САЩ, Русия, Китай, Индия и др. Обучил е значителен брой докторанти, като съществена част
от тях са вече хабилитирани учени, ръководители
на звена и работещи в реномирани лаборатории в
чужбина. Проф. Хаджииванов е ръководил множество научни и инфраструктурни проекти, председател е на УС на Център за върхови постижения
по мехатроника и чисти технологии, финансиран

Информация за отличените с награда „Питагор“ през 2019 г. можете да намерите в сп. „Наука“, бр. 3, с.
31 – 36 (бел. ред.).
*
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от ОП НОИР, и координатор на Националната
научна програма „Нисковъглеродна енергия за
транспорта и бита“, членува в редица работни групи и комисии както в страната, така и в чужбина.
Председател е на българското зеолитно дружество
и е член на Американското химическо общество.
За научните си постижения е получавал множество награди и отличия. Той е „Доктор хонорис
кауза“ на Университета в Каен, Франция, член
е на Academia Europaea, отличен е като Jiangnan
Distinguished Professorship в Китай. Проф. Хаджииванов има съществено участие при подготовката на Националната стратегия за научни изследвания. Като зам.-председател на БАН той работи
активно както за повишаване на научното ниво на
Академията, така и за сформирането на съвместни
колективи с учени от университетите.
АКАД. НИКОЛА СЪБОТИНОВ е професор в Института по физика на твърдото тяло „Акад.
Г. Наджаков“ към БАН, доктор на физическите
науки. Има забележителна научна и научно-приложна дейност в областта на лазерната физика и
технологиите. Научната му продукция общо възлиза на 380 публикации, 4 монографии и 30 патента (5 към настоящия момент). H-индексът му е 23.
Научните му публикации са цитирани над 1400
пъти в световната литература. Автор е на книгата „Лазерът“, отпечатана през 2018 г. и преведена на английски. Научната му дейност е пример
за успешна иновационна практика, започваща от
изобретението, през научните изследвания и достигаща до индустриална реализация. Създадените
от него лазери намират приложение в медицината,
индустрията, екологията и др. За неговата изобретателска дейност е вписан в „Златната книга на
българските изобретатели“. Развиваната от него
иновационна дейност е довела до производството
на оригинален лазер с пари на меден бромид както
за България, така и в Австралия, САЩ и Южна
Корея. Съпредседател е на Съвета по иновации в
Българската търговско-промишлена палата и Лауреат на премията за високи постижения в науката, образованието, литературата и изкуствата на
Томския държавен университет. Акад. Съботинов
е ръководител на едни от първите научни проекти
по Европейските Рамкови програми в България.
Носител е на много национални и международни
награди и отличия. Под негово ръководство защитават докторските си дисертации и се хабилитират
редица млади учени. Акад. Съботинов има и забележителна научно-организационна дейност като
зам.-председател (1996 – 2008) и председател на
БАН (2008 – 2012).

„Приемам тази награда с благодарност, като
признание за моята дългогодишна научна дейност
в областта на лазерните технологии, намерили
приложение в световната и в българската научна
практика“ – каза акад. Никола Съботинов. От своя
страна, чл.-кор. Константин Хаджииванов благодари на сътрудниците си, без които „нямаше да
постигна в науката тези резултати“.
Номинирана в тази категория беше и проф.
д.фз.н. Ана Пройкова от Факултета по математика и информатика в СУ „Св. Климент Охридски“.
Двама са и носителите на ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ПИТАГОР“ ЗА МЛАД УЧЕН – статуетка
„Питагор“ и парична награда по 6000 лв. Новите
лица на науката и иновациите в България са:
ДОЦ. Д-Р ИНА АНЕВА от Института по
биоразнообразие и екосистемни изследвания на
БАН. Нейните научни постижения са в областта
на проучване на лечебните растения – техния състав, фармакологични активности, възможностите
за устойчивото им ползване и опазване. Резултатите от работата ѝ са публикувани в 74 високостойностни научни публикации в реферирани списания с общ импакт фактор по Web of Science 52,53.
За периода 2017 – 2019 г. е публикувала 25 статии
в реферирани списания, от които 4 са в списания
от най-високата категория, съавтор е на 3 глави от
книги, като публикациите ѝ са цитирани 73 пъти.
За сравнително кратката ѝ научна кариера – 8 години, тя взима активно участие в изпълнението
на 36 научни проекта, на 8 от които е ръководител. Получените резултати са представени чрез
117 доклада на международни и национални научни форуми. През 2016 г. получава международно признание за активната си работа, като е една
от шестимата избрани победители (за цял свят и
единствена за Европа) в конкурса на ЮНЕСКО
„Laureate of UNESCO’s Man and the Biosphere
(MAB) Young Scientists awards, 2016“. Носител е
на 4 национални награди: „Професор Марин Дринов“ – за млад учен; за най-успешно изпълнение
на младежки проекти, финансирани от МОН и
БАН, и 2 международни научни награди за млади
учени.
ДОЦ. Д-Р СУНАЙ ИБРЯМОВ е преподавател по астрофизика и звездна астрономия и директор на Астрономическия център към Факултета по природни науки на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“. На 27 години
защитава докторска дисертация в Института по
астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН (2016). Основните му науч-
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ни интереси са насочени към изследване на млади звездни обекти, намиращи се в ранните фази
от еволюцията на звездите. Автор и съавтор е на
общо 58 публикации, индексирани в световноизвестната база данни с научна информация Web of
Sciencе, цитирани 220 пъти в научната литература.
За периода 2017 – 2019 г. е публикувал 14 статии
с импакт фактор в реферирани списания, от които
7 са в най-високата категория, както и 12 статии с
импакт ранг. Ръководител е на научен проект, финансиран от ФНИ към МОН; участва в още 2 проекта с ФНИ и един от Националната пътна карта за
научни инфраструктури. Ръководител е на екипи
от студенти от Шуменския университет в международните научнообразователни кампании за търсене на астероиди, организирани от International
Astronomical Search Collaboration към Университета Хардин-Симънс, САЩ. Ръководител е на 4
защитили дипломанти. Доц. д-р Сунай Ибрямов е
член на няколко астрономически научни организации. Член е на редакционната колегия и научен
редактор на „Астрономически календар“, издание
на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН.
Номиниран в тази категория беше и гл. ас.
д-р инж. Йордан Георгиев от Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН.
Носител на НАГРАДАТА „ПИТАГОР“ ЗА
УТВЪРДЕН УЧЕН В КАТЕГОРИЯ „ЗДРАВЕ И
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ“ – изключително актуална област през последните месеци – плакет и
парична сума от 8000 лв., е ПРОФ. Д-Р ЦВЕТЕЛИНА ТАНКОВА, Д.М.Н. Тя е ръководител на
Катедрата по ендокринология, зам.-декан по научната дейност на Медицинския факултет в Медицинския университет – София; началник на Клиниката по диабетология в Университетската болница
по ендокринология, единствената специализирана
структура за лечение на захарен диабет в страната. Занимава се активно с лечебна, научноизследователска, учебно-преподавателска и експертна
дейност. Проф. Танкова е с богат клиничен опит в
областта на преддиабет, скрининг, превенция, диагноза, лечение и усложнения на захарния диабет.
Ръководител и участник е в множество национални и международни научни проекти, реализирани
над 200 публикации в реферирани издания, над 80
в списания с импакт фактор, цитирани над 3500
пъти в световни бази данни с научна информация,
с h-индекс 25. Лектор е по проблемите на захарния
диабет на национални и международни научни
прояви. За периода 2017 – 2019 г. проф. Танкова
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е ръководител на 3-ма докторанти и 3-ма в процес
на подготовка, 13 специализанти по ендокринология. Ръководител и участник е в 9 научни проекта
на международно и национално ниво. Член е на
множество международни организации, поканен
лектор на курсове за следдипломно обучение на
Европейската асоциация за изучаване на диабета
(EASD) в много страни. С опит като организатор
на курсове на EASD в България с участници от
над 25 страни. Член е на 14 Експертни съвета към
Министерството на здравеопазването, НЗОК, Български лекарски съюз и др., на експертни групи от
Централна и Източна Европа за разработване на
препоръки в областта на захарния диабет. Рецензент е във водещи международни издания.
Номиниран в тази категория беше и проф.
д-р Георги Ончев, д.м., от Клиниката по психиатрия в Александровската болница и в Медицинския университет – София.
Носителят на НАГРАДАТА „ПИТАГОР“ ЗА
УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ – плакет
и парична награда от 8000 лв., ПРОФ. Д.Ф.Н.
ГЕОРГИ КАПРИЕВ от Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е основоположник на българската школа в областта на медиевистичната философия. Той има приноси за
разработването на философията във Византия и
в тълкуването на диалога Изток-Запад в средновековната християнска култура. Отлично познава латинските извори и прави преводи на български език, които популяризира в българската
наука. Автор на първия в света академичен курс
по византийска философия с решаващ принос
за въвеждането ѝ в световен план, за което роля
изиграват президентството му на комисията „Византийска философия“ на Международното общество за изследване на средновековната философия
(S.I.E.P.M.) в периода 2002 – 2012 г. и книгата му
„Philosophie in Byzanz“ (Вюрцбург, 2005). Автор
е на 26 монографии (от тях 4 на немски език), 3
учебника, 28 съставителства, 170 научни статии и
250 рецензии. За периода 2017 – 2019 г. е автор и
съавтор на 4 монографии (2 самостоятелни, 1 преводна и 1 – с 37 авторски глави), 2 учебника, над 20
студии и статии и 4 съставени сборника, като има
55 цитирания. Участвал е в 22 научни форума в
България и чужбина. Гост-професор и гост-лектор
в множество европейски университети, съосновател и член на Обществото за философия на Средновековието и Ренесанса (GPMR) в Германия и на
Европейския висш колеж за антична и среднове-

НАУКА – кн. 3/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

ковна философия (EGSAMP). Главен редактор на
Philosophia.bg. Съиздател на „Архив за средновековна философия и култура“ и „Християнство и
култура“. Член на редакциите на Studien und Texte
zur Geistesgeschichte des Mittelalters на издателство Brill и на списанията Analogia, Philotheos,
Смисао и Mediaevalia Philosophica Polonorum.
Номинирана в тази категория беше и проф.
Мария Шнитер, доктор на науките за културата, преподавател във Философско-историческия
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
След получаването на 2 награди „Питагор“ –
за млад учен (през 2011 г.) и за утвърден учен в областта на техническите науки (през 2015 г.), ДОЦ.
Д-Р МИЛЕН ГЕОРГИЕВ стана трикратен носител в три различни котегории на НАГРАДАТА
„ПИТАГОР“ – плакет и парична награда от 8000
лв., този път в категорията „ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН
В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ И ИНЖЕНЕРНИТЕ НАУКИ“. Той е ръководител на Лабораторията по метаболомика към Института по микробиология на БАН. Изследванията му са фокусирани
върху биосинтеза на фармацевтично-значими молекули от растителен произход и създаването на
биотехнологични подходи за тяхната устойчива
продукция. Основен фокус на научния му интерес са молекули с противовъзпалително действие
и против затлъстяване. Доц. Георгиев въвежда в
България за първи път съвременната платформа за
метаболомика и метаболитно профилиране с ядрено-магнитен резонанс. За последните три години резултатите от изследванията му са обобщени
в 34 научни публикации (общ импакт фактор 126),
цитирани над 740 пъти, ръководи и участва в шест
научни проекта на обща стойност над 33 милиона
лева и е изнесъл 18 поканени доклада на международни научни форуми в 10 държави. Съредактор е
на списанията Phytomedicine, Food and Chemical
Toxicology и Food Frontiers, член на редакционните колегии на редица научни списания. Съучредител и член на Управителния съвет на Центъра по
растителна системна биология и биотехнология в
Пловдив. От 2013 г. като председател на Организационния комитет организира престижна межународна конференция по рационално оползотворяване на природни продукти: от растението до
фармацевтичната лавица. Доц. Георгиев обучава
студенти в специализиран курс лекции по метаболомика в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ и е ръководител на специализанти/
дипломанти и докторанти от България, Румъния и
Испания.

В тази категория бяха номинирани също
Митко Димитров, доктор на биологическите
науки, и проф. д.х.н Людмил Антонов от Института по органична химия с Център по фитохимия
– БАН.
НАГРАДАТА „ПИТАГОР“ ЗА НАУЧЕН
КОЛЕКТИВ С УСПЕШНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ – плакет и парична награда от 8000 лв., получи колектив от научни специалисти медици и
инженери на изключително високо ниво: ПРОФ.
Д-Р ПЛАМЕН КЕНАРОВ, Д.М., (Медицински
университет – София), ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН
ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ (Технически университет – София), ИНЖ. МАРТИН ДЯНКОВ (Нанофер ЕООД). Колективът регистрира свидетелство
за полезен модел в Патентното ведомство на Република България на тема: „Апарат, работещ на
принципа на систола/диастола и представляващ
изкуствено еднокамерно сърце за провеждане на
кръвообръщение извън тялото на човека“. Заедно
с още 1 изобретение и 4 рационализации, регистрирани в Патентното ведомство, колективът разработва и реализира полезен модел за извънтелесно кръвообращение, управлявано по параметрите
на цикличен режим на работа „систола/диастола“
на базата на предварително задавано налягане,
обем, обемна скорост/дебит на кръвния поток,
време на цикъла на работа, извънтелесна обработка на кръвните клетки и полипептидите на кръвта със светлинен източник или чрез преминаване
през специализирана среда. В настоящия момент
тази процедура може да бъде използвана и за лечение на SARS/ARDS, предизвикани от COVID-19
на базата на плазмена сепарация и обмен.
Номинирани в тази категория бяха също
доц. д-р Гергана Герова от Физическия факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Николай Вуков от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.
НАГРАДАТА ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА СУПЕРКОМПЮТЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И АНАЛИЗ НА
ГОЛЕМИ ДАННИ се дава за първи път. Тя е изключително актуална, тъй като модерният живот е
немислим без използването на компютрите. Свидетели сме на ролята на суперкомпютърни приложения и анализа на големи данни в различни научни сфери с пряк ефект върху ежедневието ни,
включително и в контекста на кризата, предизвикана от Covid 19. Носител на съвместната награда
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на МОН и Hewlett Packard Enterprise, управлявана
от Селeктиум, разработила суперкомпютъра „Авитохол“ по задание на БАН, който участва в задачата за изграждане на математически модели за прогнози в помощ на Националния оперативен щаб
за ограничаването на разпространението на коронавируса в България, е ПРОФ. Д-Р ЕМАНУИЛ
АТАНАСОВ от Института по информационни и
комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН.
Той е ръководител на екипа, осигуряващ работата на суперкомпютъра „Авитохол“ в Института по
информационни и комуникационни технологии
към БАН. Ръководил е разработките на софтуерни библиотеки от методи за ефективно генериране
на класове редици с малък дискрепанс (редици на
Холтън и Собол), така че да се използват максимално възможностите на хардуерните ускорители, използвани в съвременните суперкомпютри
– Xeon Phi, наличен в българския суперкомпютър
„Авитохол“ и NVIDIA v100, използван също така и
в суперкомпютър номер 1 в света. Тези разработки
намират приложение както във финансовата математика, така и в задачи, възникващи в машинното обучение и обработка на Internet-scale BigData.
Съвместно със специалистите от НИМХ е разработил приложение за оперативно прогнозиране на
метеорологични параметри с използване на WRFARW (Advanced Research WRF) в адаптирана версия за суперкомпютъра Авитохол. Ръководител и
участник е в редица международни и национални
проекти в областта на суперкомпютърните приложения. Автор е на 75 статии, видими в базата данни Scopus.
„И най-мощните компютри няма да имат
душа, ако българските учените не създават приложения, които да решават сложни задачи. Комбинацията между тези две съставки може да бъде
успешният ключ за решаването на сериозни проблеми“, каза проф. Атанасов при получаването на
наградата.
В тази категория бяха номинирани още двама учени, също от ИИКТ – БАН: гл. ас. д-р Кристина Капанова и проф. д-р Невена Илиева-Литова.
Все повече наши сънародници са сред
най-авторитетните ръководители на престижни
международни проекти в разнообразни области
на науката. Носител на НАГРАДАТА „ПИТАГОР” ЗА УСПЕШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ е ДОЦ. Д-Р ИНЖ.
КРИСТИНА БЛИЗНАКОВА от катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни
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технологии в здравеопазването“ в Медицинския
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, която работи активно в областта на компютърното моделиране на млечната жлеза и симулации
на иновативни рентгенови техники за образна диагностика. След повече от 15 години специализиране и работа в чужбина, през 2016 г., след изпълнението на четиригодишна стипендия „Мария
Кюри“, тя успешно се реинтегрира обратно в България. За периода 2017 – 2019 г. доц. Близнакова
е публикувала 14 статии в реферирани списания,
като общият брой публикации в такива издания е
43, при среден брой цитирания на публикация 4,5.
Ръководител е на 4 докторанти, координатор на 1
международен проект по HORIZON 2020, 1 национален проект по Фонд „Научни изследвания“
и 1 проект по Фонд „Наука“ на МУ – Варна. Основният ѝ принос е ръководството на европейския
проект H2020-TWINN-2015 „Three dimensional
breast cancer Models for X-ray IMAging research
(MaXIMA)“, който има за основна цел повишаване на научния и иновативен капацитет на научния
екип от биомедицински инженери в областта на
компютърното моделиране на тумори на гърдата
за целите на ранната диагностика. Количествените показатели на проекта са: 27 публикации и 54
участия на конференции. Европейската комисия
е обявила проекта за изключително успешен и е
публикувала на своята интернет страница статия
за успеха му. Доц Близнакова е носител на награда „Варна“ в направление „Технически науки“ за
високи постижения в областта на биомедицинското инженерство (2017); първо място в конкурса
„Принос за по-добро общество“ на MSCA за 2017;
награда „Най-популярен координатор на проект
по програма HORIZON 2020“ на МОН за 2019 г.
В тази категория беше номинирана и доц.
д-р Теодора Ангелова Тричкова от Института
по биоразнообразие и екосистемни изследвания –
БАН.
Носител на НАГРАДАТА „ПИТАГОР“ ЗА
ЗНАЧИМ ПРИНОС НА БЪЛГАРСКИ УЧЕН, РАБОТЕЩ В ЧУЖБИНА, е СТ. Н. С. Д-Р ПЕТЪР
ЛАМБРЕВ, ръководител на групата „Фотосинтетични мембрани“ в Биологическия изследователски център на Унгарската академия на науките, Сегед – един от главните научни институти в
страната, който има за цел решаване на съвременни фундаментални проблеми в молекулярната и
клетъчната биология, генетика и биофизика. Д-р
Ламбрев има магистърска и докторска степен
по биофизика от СУ „Св. Климент Охридски“.
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Започнал е научната си кариера в Института
по биофизика в БАН. Научните му трудове са с
h-индекс 17 и имат 1187 цитирания. За периода
2017 – 2019 г. има публикувани 18 научни труда. Ръководител е на съвместен проект с Технологичния университет в Сингапур, в рамките на
който са разработени нови методи за 2D и 3D нелинейна лазерна спектроскопия за изследване на
свръхбързи процеси на пренос на възбудена енергия във фотосинтетични комплекси. Колективът
на д-р Ламбрев изучава молекулярните структури
и физични механизми, с които фотосинтезиращите организми – от примитивни синьо-зелени водорасли до висши растения, усвояват енергията
на слънчевата светлина. За „фотографирането“ на
тези процеси д-р Ламбрев разработва нови експериментални подходи със сътрудници от Сингапур, Великобритания, Австрия, Нидерландия.
През 2018 г. д-р Ламбрев стартира проект за изграждане на експериментална станция за многоизмерна спектроскопия в Европейския лазерен
център ELI-ALPS в Сегед.
Номиниран в тази категория беше и медицинският физик проф. Славик Д. Табаков от
Кралски колеж – Лондон и директор на Колежа по
медицинска физика към Международния център
по теоретична физика – Триест.
Победителката в категорията „НАЙ-ДОБРА
ЖЕНА В НАУКАТА“, номинирана от водещото
издателство „Elsevier“, е избрана за научната и
публикационната ѝ дейност от най-добрите автори
жени в България въз основа на броя публикации,
броя на цитираните публикации и теглото на цитираното въздействие в полето, както е анализирано в SciVal решение; с различно тегло, присвоено
на всеки от критериите в периода 2014 – 2018 г.
Вземат се пред вид всички публикации, индексирани в Scopus. Носител на наградата е ДОЦ. Д-Р
КЛАРА ДОКОВА, Д.М. – декан на Факултета
по обществено здраве в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Тя е
преминала е-курс по съвременна епидемиология в
Института по обществено здраве, Кеймбридж, Великобритания. Научните изследвания още от началото на научната ѝ кариера се реализират чрез
успешни международни сътрудничества, главно в
три основни области: епидемиология на хроничните заболявания с фокус върху инсулта, оценка
на болестния товар и промоция на здраве. Фокусирани са върху теми като живот, коригиран с увреждания, инсулт или предоставяне на здравни грижи. Проф. Докова със своя колектив е създател на

първия регистър за мозъчни инсулти и факторите,
които ги обуславят. Значимостта на разработката е
много голяма, тъй като мозъчният инсулт е основна причина за преждевременна смърт. Тя има над
50 публикации, 80% от които са в международно
сътрудничество; нейна статия, публикувана през
2015 г., е получила 3699 цитата. Участвала е и в
научни конгреси. Член е на Българския лекарски
съюз, Научното дружество по социална медицина,
Европейската асоциация по обществено здраве и
Международната асоциация по епидемиология;
член е на УС на сдружение „Обществено здравеопазване-99“.
В тази категория бяха номинирани още гл.
ас. д-р Румяна М. Хаджийска от Института за
ядрени изследвания и ядрена енергия – БАН и гл.
ас. д-р Мариана Шопова от Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и физик в Института за ядрени
изследвания и ядрена енергетика – БАН.
НАГРАДАТА „ПИТАГОР“ ЗА ФИРМА С
НАЙ-МНОГО ИНВЕСТИЦИИ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
се присъжда на основата на предоставена информация от Националния статистически институт.
Нейн носител през 2020 г. е АСТРАЗЕНЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД – глобална научно ориентирана
биофармацевтична компания с иновативен подход
за медикаментите. Тя се стреми към използване на
постиженията в науката за създаване на медикаменти, които да имат съществен принос за подобряване качеството на живот. Основната стратегия
на компанията е достигане на научно лидерство в
областта, устойчив растеж и благоприятна бизнес
среда. През август 2000 г. компанията открива Научен отдел за клинични изпитания с екип от 115
професионалисти. АстраЗенека България ЕООД е
удостоена 5 пъти с приз „Най-добър работодател
в България“, като през 2010 г. е отличена между
първите 5 фирми най-добри работодатели в Централна и Източна Европа. Нейните терапевтични
области са: кардиология; диабет; пулмология; онкология; медикаменти. „Наградата е изключително признание за екипа на АстраЗенека България,
още повече, че тя ни нарежда до ярките представители на българската медицинска наука в лицето
на акад. Лъчезар Трайков, проф. Елисавета Наумова, проф. Цветалина Танкова“ – заяви изпълнителният директор на компанията Зоя Паунова във
видеообръщение към организаторите на годишните награди „Питагор“. Тя обяви, че тъй като компанията инвестира традиционно в образованието на
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младите хора, дарява паричната награда от 8000
лв. за провеждането на лятна виртуална академия
по химия за млади талантливи хора, обичащи науката.
Годишните награди за наука „Питагор“ за
пореден път показаха, че в България има изклю-

чителни таланти с високи постижения в науката,
преподаването и иновациите, които по думите на
Еврокомисаря М. Габриел показват „колко важно
е да се инвестира в наука и образование“ и отправят „ясно послание към младите“, които ще тръгнат по техния път.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON BIOINFORMATICS AND BIOMEDICINE
8-10 October 2020
Burgas, Bulgaria

ОРГАНИЗАТОРИ:
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – БУРГАС
ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО – БАН
УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС.
Симпозиумът обхваща текущи изследвания и иновации в областите: биомедицина, биоинформатика, компютърни технологии, обществено здравеопазване и качество на живота.
Сред водещите теми на форума са анализ на големи данни в медицината и биологията, вземане
на решения в медицината, изкуствен интелект в медицината и здравеопазването, биомедицинско моделиране и инженерство, биомембрани и биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство, изчислителна биология и биомолекулно моделиране.
Програмният комитет ще покани автори на представени интересни научни изследвания
да подадат статии в пълен текст за отпечатване в сборник от поредица на международното научно издателство Springer.
За повече информация, посетете сайта на симпозиума: http://bioinfomed.org/
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ДИГИТАЛНИЯТ ДЕН 0
НА СОФИЙСКИЯ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА
Ивайло Славов,
мениджър „Висше образование и наука“,
Британски съвет България
Софийският фестивал на науката, който
тази година навършва 10 години, традиционно се
провеждаше всяка година през първата половина
на май и превръщаше София в истинска столица
на науката. Пандемията от Covid-19 наложи изместването му в края на септември с надеждата
десетки хиляди приятели на науката от всички
възрасти отново на живо да могат да се срещнат
с български и чуждестранни учени, за да открият
чудесата на света, в който живеем.
Като организатори, в Британски съвет решихме да напомним за фестивала с дигиталния
Ден 0 на Софийски фестивал на науката на 17 май.
С него искаме да благодарим на всички учени и
комуникатори на наука, на всички университети,
научни институти и образователни организации,
които през годините ни помагаха да направим
науката незабравима за публиката на фестивала.
Това нямаше да е възможно и без подкрепата на
Министерството на образованието и науката и на
Столична община, както и на лоялните ни партньори Microsoft, A1, Aurubis, Nettera, ARPHARM,
Overgas, Sofia Tech Park, Streamer.bg.
Освен да изразим признателността ни към
партньорите, за нас беше важно публиката да види
събитията от Ден 0 и по още няколко причини.
Искахме пред обществото да говорят утвърдени и
признати български учени по темата за COVID-19,
за да информират публиката от първа ръка, както
и да могат да отговарят на зададените им въпроси.
Ключово е тези учени да са видими и публиката
да знае, че България има съответния научен капацитет, който в конкретната ситуация се справя
по най-високите стандарти. В началните седмици
на пандемията хората освен с несигурността се
сблъскаха и с инфодемията от фалшиви новини
и интерпретации, както и с откровено псевдонаучни публикации. Гледната точка на учените, ра-

ботещи на терен, трябваше задължително да бъде
представена достойно и в същото време – разбираемо. Затова и нашият избор се спря на проф.
д.м.н. Николай К. Витанов, ръководител на екипа
за моделиране и анализи към Националния оперативен щаб за борба с COVID-19, ръководител на
направление „Механика на флуидите“ в Института по механика – БАН, и на доц. д-р Любомира
Николаева-Гломб, завеждащ отдел „Вирусология“
на Националния център по инфекциозни и паразитни болести и един от вирусолозите на първа
линия в борбата срещу инфекцията. И като символ
на надеждата във времена на „чума“ аудиторията
трябваше да чуе и младите, бъдещите гласове на
науката в България – участниците в Националния
финал на конкурса Лаборатория за слава FameLab.
Ден 0 започна с презентацията на проф. Витанов „Математическо моделиране на COVID-19
за България“. Поради естеството на ангажимента
си към Националния опертивен щаб той не можа
да навлезе в детайли, но плавно и с чувство за хумор въведе аудиторията в света на нелинейните
системи и тяхната еволюция, времевите редове,
фракталните им свойства и мрежите в контекста
на развитието на епидемията. Проф. Витанов се
спря и на различните сценарии на развитие, влияещите върху тях фактори и съответните мерки,
както и върху успешността на прогнозите в конкретната ситуация в България. Презентацията завърши с отговори на зададените онлайн въпроси
от зрителите на излъчването.
Втората презентация беше „70 дни с новия
коронавирус. Колко още?“ на доц. Любомира Николаева-Гломб. Тя беше построена от самото начало на принципа „въпроси – отговори“. Научихме
повече за историята на вирусите и епидемиите,
както и за коронавирусите, еволюцията им и досегашните ни срещи с тях. Разбрахме и доста за
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самия COVID-19, издръжливостта му върху различни повърхности и при различни условия, пътищата на заразяване, реплицирането му в човешкия
организъм, ефектите от него и борбата с имунната
ни система. Изключително увлекателният и изпъстрен с аналогии и метафори разказ, който не
ни се искаше да свършва, стимулира лавина от
зрителски въпроси, които получиха честни и изчерпателни отговори.
Кулминацията на деня беше четиринайсетото издание на конкурса за разбираемо говорене за
наука Лаборатория за слава FameLab. Конкурсът
е формат на Челтнъмския фестивал на науката и
се провежда в България още от началото му през
2007 г. с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Аурубис България в партньорство с Форум Демокрит, Софийския университет, Българската академия на науките, Съюза на
учените и ТехноМеджикЛенд. Тазгодишният български финал на конкурса беше различен – без
многобройната публика на живо в предишните му
издания, но пък провеждането му онлайн спечели много нови почитатели на това единствено по
рода си състезание, в което студенти и млади учени говорят за наука пред неспециализирана публика по разбираем и забавен начин, при това без
компромис с научното съдържание.
Десет млади учени и студенти последователно излязоха на сцената за своите 3 минути,
посветени на любимата им научна област. Научно
съдържание, яснота и харизма* бяха критериите,
по които ги оценяваше жури в състав: проф. д-р
Милен Богданов, зам.-декан на Факултета по химия и фармация на Софийския университет, доц.
д-р Любомира Николаева-Гломб от Националния
център по инфекциозни и паразитни болести, д-р
Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“
в Министерството на образованието и науката и
Ивайло Славов, мениджър „Висше образование и
наука“ в Британски съвет.
Финалистите бяха подбрани в два онлайн
предварителни кръга и преминаха обучение по
комуникация на наука в онлайн двудневен майсторски клас с професионалния обучител по комуникационни умения с дългогодишен опит като
журналист и телевизионен продуцент в Би Би Си
Малъкълм Лав от Обединеното кралство, основен
преподавател в майсторските класове на Фестивала за наука в Челтнъм, Обединеното кралство, и
актрисата Ангелина Славова. Ето и кои бяха фи-

налистите и за какво говориха:
Добрил Вълчев, докторант в Университета
по архитектура, строителство и геодезия, с презентация за златната рибка, микроводораслите и
пречистването на отпадъчни води.
Илиян Траянов, докторант в Химико-технологичния и металургичен университет, с темата за
науката, детството и гения на Никола Тесла.
Д-р Яна Илиева, асистент в Института по
микробиология към БАН, с приказка за трите сестри, финансирането на науката и биоактивните
молекули от растителен произход.
Иво Илиев, докторант във Физическия факултет на Софийския университет, експерт в Лабораторията по високопроизводителни изчисления
към София Тех Парк, с презентация за научната
фантастика, анимационните филми, материята и
антиматерията.
Цанимир Ангелов, магистър първа година по
теоретична физика във Физическия факултет на
Софийския университет, с история за Софийския
градски транспорт, неутроните и звездите.
Радослав Тонев, докторант в Университета
по архитектура, строителство и геодезия, с приказка за Ева, трите чаши и пречистването на питейната вода.
Пламен Иванов, докторант по теоретична физика в Университета Оксфорд, с разказ за
най-добрата бира във Вселената, енергията и ядрения синтез.
Мария Вълева, студент в Биологическия факултет на Софийския университет, с презентация
за образованието, избора на професия и стволовите клетки.
Виктория Кънчева, докторант в Института
по почвознание, агротехнологии и защита на растенията към ССА, с история за краставицата, Периодичната система и напояването в земеделието.
Благомир Бояновски, студент трети курс по
медицина в Медицинския университет – София,
член на Асоциацията на студентите изследователи, с история за Ван Гог, Достоевски, мозъка и
епилепсията.
Първо място журито присъди на Иво Илиев,
а наградата беше връчена от зам.-министър Карина Ангелиева, която се обърна с кратко приветствие към участниците и онлайн аудиторията, и от
миналогодишния победител Димитрий Дашинов.
През октомври Иво Илиев ще представи България
на Международния финал на конкурса в Челтнъм.

Златното правило на трите „Cи“-та (от английски език): Content (съдържание), Clarity (яснота) и Charisma
(харизматичност).
*
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На второ място се класира Мария Вълева, а третото място беше поделено между Цанимир Ангелов и Благомир Бояновски. Призьорите получиха
плакети и парични награди. Наградата на публиката – ваучери за книги от издателство „Изток-Запад“, беше определена с онлайн гласуване и отиде
при Добрил Вълчев. Аурубис България отличиха
Радослав Тонев с парична награда и посещение
в заводите на компанията. Съюзът на учените в
България за поредна година отличи с абонамент
за печатния си орган – сп. „Наука“, и покани за
публикация в него победителя Иво Илиев, Пламен

Иванов, д-р Яна Илиева и Виктория Кънчева, като
наградите обяви д-р Милена Дамянова.
Опитимизмът и увереността, която демонстрираха младите хора в науката, още веднъж ни
напомни колко важни за обществото са лекарите,
учените и изследователите, към които всички се
обърнаха за повече информация и обяснения. И
колко важни и полезни за обществото не само във
време на криза са науката, технологиите и иновациите, които ни помагат да се справяме с предизвикателствата, пред които сме изправени, и правят
живота ни по-добър.

КОНКУРС НА СУБ ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДИСЕРТАЦИИ
Eжегодният Конкурс за високи научни постижения на СУБ през 2020 г. ще се проведе само
в направление „Научни постижения в дисертации“.
В него могат да участват млади хора (до 35 години, ненавършени към датата на подаване на
документите), успешно защитили своите дисертации за образователната и научна степен „доктор“
през втората половина на 2019 г. и първото полугодие на 2020 г., независимо от това дали са или не
са членове на СУБ. Дисертациите трябва да имат съществен научен принос, посочен и обоснован от
всички членове на научното жури в техните рецензии и становища.
Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят в СУБ до 30 септември 2020 г. молба със
свободен текст, кратка автобиография и по 1 екземпляр от дисертацията на хартиен носител, автореферат, справка за авторски претенции за научен и научно-приложен принос и ксероксно копие на
рецензиите и становищата. В интерес на участващите в конкурса е представянето на публикации,
свързани само с темата на дисертацията.
Победителите ще бъдат удостоени с грамота, като един от тях ще бъде предложен за наградата
на фондация „Еврика“.
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ОТ КАКВО ЗАВИСИ БРОЯТ НА ЖЕРТВИТЕ
ПРИ ПРИРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ КАТАСТРОФИ
Проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
Институт за космически изследвания и технологии – БАН
Не само в специализираната литература, а
и в широкото медийно пространство все по-често
се появяват различни оценки за възможни щети от
евентуални бъдещи природни бедствия и екокатастрофи. За нашата страна, естествено, такива прогнози се правят преди всичко за земетресения. И
съвсем логично сред обществеността се появяват
редица въпроси, като например: реални ли са тези
оценки, отчетени ли са обективно всички фактори, от които зависят броят на жертвите и мащабът
на щетите, и т.н.
Адекватната и базирана на обективни научни методи и средства оценка на последствията от бъдещи природни бедствия и екологични
катастрофи има голямо значение за ефективната
превeнция и защита от тях. Такава прогностична оценка може да се получи чрез моделиране на
отрицателните последствия от тези бедствия и
катастрофи. Главните последствия са човешките
загуби (загинали и ранени) и материалните щети
(повредени и разрушени сгради и съоръжения).
В световен мащаб са създадени различни
модели за евентуалните човешки загуби и материални щети от бъдещи катастрофални природни
бедствия – земетресения, тропични циклони, наводнения, свличания на лавини, цунами и др.
Съществуват глобални системи за бърза оценка (в интервала 1–2 часа), които използват предварително създадени бази от данни и
програмни продукти за експресно оценяване на
последиците от бедствията след тяхното реализиране – главно човешки жертви и разрушения.
Първите по-известни такива системи са ЕКСТРЕМУМ (Русия), WAPMERR (Швейцария), PAGER
(САЩ), GDAS (JRS-EU), както и подобни системи
в Япония и Китай. С изключение на руската система, всички останали са предназначени за оценка
на последствия само от земетресения.
Върху моделирането на последствията от катастрофални природни процеси в Република България се работи повече от три десетилетия. Имайки се предвид разположението на нашата страна
в сеизмоактивен район и факта, че на нейна територия са ставали силни земетресения, естествено е обект на тези моделни изследвания да са
последствията от катастрофални земетресения. В
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Геофизичния институт на БАН, сега Национален
институт по геофизика, геодезия и география на
БАН, е създадена първата референтно обезпечена Автоматизирана система за оценка на последствията от силни земетресения – ASEC. Чрез тази
система могат да се моделират последствията от
земетресения с магнитуден интервал 4,1 < М < 8,0
и с епицентри в България и околните територии.
Моделирането е за три категории разрушения –
архитектурни, конструктивни и пълни. Съответно се оценяват и човешките загуби – загинали и
ранени, както и сумарната стойност на материалните щети. Например, при оценка, направена чрез
ASEC за едно бъдещо земетресение с М = 7 в Софийски район, общият брой на засегнатите сгради
е над 405 хиляди (от които напълно разрушени 69
хиляди), човешките жертви за максимален контур
са над 11 хиляди загинали и около 50 хиляди ранени. Материалните щети са оценени на над 20 млн.
USD.
Особеното положение на младежта и децата
по отношение на тяхната уязвимост от екокатастрофи мотивира създаването на специални модели за оценка на броя пострадали (загинали, тежко
и леко ранени) при такива събития. Анализът на
оскъдните данни в световен мащаб все пак показва, че обикновено от общия брой пострадали на
младежката част се падат между 20% и 35%. При
земетресението в Армения през 1988 г. около 1/3
от жертвите са децата в училищна възраст. Тук
средностатистичните параметри са надвишени
поради тежките разрушения на училища и детски
градини, както и от времето на земетресението –
11:41 ч. местно време, когато концентрацията на
деца в учебните заведения е максимална.
Колектив от БАН моделира уязвимостта на
младото поколение (в приблизителна възрастова
граница от 2 до 20 години) от катастрофални земетресения. Моделирането е направено по 2 сценария в зависимост от местното астрономическо
време (LT), като по този начин са отчетени струпванията на децата и младежите в училища, университети, дискотеки, домове, пътища и др.
Разбираемо е, че числата във всички моделни
изчисления са приблизителни и ориентировъчни,
тъй като не се отчитат случайните фактори и екс-
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тремните случаи. Често решаващо значение имат
астрономичното време (часът през денонощието)
и годишният сезон, определящ метеорологичните
параметри (температура на въздуха, влажност и
др.). Определящо значение имат и вторични отрицателни ефекти – пожари и взривове, свлачища,
наводнения, епидемии и др.
За решаващото значение на тези случайни
фактори има редица примери и в световен мащаб,
и у нас.
Например земетресението в Скопие на 26
юли 1963 г. е добра илюстрация за значението на
времето през денонощието, когато се разразява
трусът. Това сравнително слабо земетресение с
магнитуд М ≈ 6,0 взима около 1200 жертви. Причината за сравнително големия брой жертви е, че
по време на труса – 05:17 ч. местно време, над
95% от жителите на града са били под покрив.
Ако същото по сила земетресение бе станало през
деня, сигурно броят на жертвите щеше да е много
по-малък. Това земетресение има и една необичайна, но добра страна – липсата на пожари. Причина за това е топлата лятна нощ, през която не се
е използвало никакво отопление.
Категорично може да се твърди, че ако вече
споменатото земетресение в Армения беше станало петнадесетина минути по-рано или по-късно,
жертвите сред учащите се щяха да бъдат значително по-малко, тъй като през този сравнително хубав
декемврийски предиобед по време на междучасията повечето ученици са били извън класните стаи
и училищата.
Вранчанското земетресение от 4 март 1977 г.
нанесе тежки поражения и на нашата страна. Загинаха над 100 и бяха ранени повече от 1000
души, предимно в град Свищов, където се срутиха
3 сгради, една от които младежкото общежитие на
Химическия комбинат „Свилоза“. И тук неблагоприятният случаен фактор е часът на бедствието
– 21:22 ч. местно време, когато голяма част от обитаващите сградата са били в нея.
На 14 април 1928 г. катастрофално земетресение с магнитуд М ≈ 6,9 в Горнотракийската низина разрушава повече от 2000 сгради в Чирпан
– над 2/3 от града. На фона на тези големи материални щети човешките жертви били сравнително много малко – загинали 24 и ранени около 70
души. Благоприятната причина за това било хубавото време в предпразничната утрин след дългата
и тежка зима. Във времето около 11 часа преди
обяд повечето жители били на открито – мъжете
на пазара или на полето, жените чистели дворовете, а децата играели на улицата.

Фотос 1. Скопие, 26 юли 1963 г.

Фотос 2. Спидаг, Армения, 7 декември 1988 г.

Годишният сезон, и съответно метеорологичните параметри – температура и влажност на
въздуха, почти винаги е оказвал влияние върху
броя на жертвите. По време на катастрофалните
наводнения през месец януари 1953 г. в Холандия
много от 1500-те жертви били не удавени, а загинали от студ. При десетките големи наводнения,
които е преживяла тази страна, жертвите през летните месеци винаги са били сравнително по-малко.
В световната история има случаи, когато изпод развалините след катастрофално земетресение са изваждани тела не на премазани хора, а на
загинали от студ. Обратно, при много високи температури на въздуха през горещи летни дни, под
развалини от земетресения в Индия, Пакистан,
Китай, Турция, Узбекистан и др. са изваждани загинали от жажда хора.
Стотици хиляди жертви са взели епидемиите, разразили се след катастрофални земетресения
и наводнения. Горещините в страни, разположени в екваториалния и тропичните пояси, са способствали за масово развитие на такива епидемии.
Щетите от големите наводнения в Китай, когато
под вода остават стотици хиляди ha обработваема
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Фотос 3. Свищов, 4 март 1977 г.

земя, също зависят от времето на тяхното разразяване. Когато наводненията са ставали преди прибиране на реколтата, която изгнивала под водата,
на глад и гладна смърт са били обричани стотици
хиляди и милиони души. Илюстрация за това е
най-продължителното регистрирано наводнение –
екокатастрофата на р. Янцзъ през 1931 г., когато на
някои места за пълното оттегляне на водата от залятата около 6 млн. ha обработваема земя са били
необходими близо четири месеца.
Метеорологичните условия влияят и върху
ефективността на спасителните работи, а оттам и
върху броя на жертвите. Силен вятър, много ниски температури и др. често затрудняват и дори
налагат прекъсване на работата на спасителните
екипи. Има редица случаи, когато ураганен вятър
е пречел и на спасителни действия с използване
на авиационни средства – вертолети и самолети,
поради риска от катастрофирането им. Особено
силно се изразява отрицателният ефект на вятъра
при горските пожари. Има обаче и случаи, когато
случаен метеорологичен фактор, а именно валеж
от дъжд над огнището на горски пожар, е изигравал много благоприятна роля при гасенето му.
Земетресението през месец март 1969 г. с
магнитуд М ≈ 6,4 и максимална интензивност в
района на епицентъра – град Алазеир в Турция,
превръща в развалини около 10 хиляди къщи. Загиналите обаче са само 12 души. Благоприятното
обстоятелство в случая е, че няколко часа преди
главния трус са усетени два силни форшока, които
събудили хората и те изплашено излезли на улицата, където ги заварил и главният трус.
Подготовката на населението за реакция по
време и след бедствието също има голямо значение за намаляване на броя на жертвите и ранените.
Световната практика изобилства със случаи, когато благодарение на адекватна реакция и поведение
хора са спасявали не само своя, но и на други хора
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живот. Характерен пример за това има и у нас по
време на вече споменатото земетресение в Чирпан
през 1928 г. Учител, който бил извикал в класната стая десетина свои ученици, за да им разясни
урок, в момента на труса съобразил и бързо заповядал на децата да се съберат под широката каса
на вратата. Училището било разрушено, но децата
останали невредими.
При повреди и разрушения на сгради значение за броя на жертвите има и възрастовият състав
на обитаващите ги. Разбира се, не е все едно дали
една сграда е общежитие на спортисти, университет, болница, дом за възрастни хора, детски ясли
и т.н. Естествено е да се смята. че младите и здрави хора много по-лесно и бързо могат да напуснат сградата. Но това се отнася само за случаите,
когато сградата не се срутва, т.е. не се разрушава
напълно. Твърдението се илюстрира от срутилото
се младежко общежитие в Свищов, където загинаха над 50 млади хора. А фактът, че повечето от
жертвите са открити по стълбите, показва, че те са
направили опит да напуснат 8-етажната сграда, но
за съжаление времето не им е стигнало за това.

Фотос 4. Китай, 1931 г.

Между отделните природни екокатастрофи
съществуват връзки и взаимодействия. Редица катастрофални процеси могат или директно да генерират други видове екокатастрофи, или да създадат предпоставки за тях. Безспорно най-типичен
такъв пример е земетресението. То може да генерира цунами, да провокира свлачищни процеси,
да предизвика вулканско изригване, да послужи
като стартов механизъм за свличане на снежни лавини, да причини наводнение поради срутване на
язовирна стена и т.н. На Фигура 1 схематично са
илюстрирани връзките между отделните природни екокатастрофи.
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Има редица случаи, когато вторичните ефекти са взели равен и дори по-голям брой жертви,
отколкото самото първично бедствие. Например
при вече споменатото наводнение в Китай, значителна част от жертвите не са от удавяне, а от настъпилите глад и епидемии.
Най-много и с най-силен отрицателен ефект
са вторичните последици от земетресенията. Земетресението е комплексна екокатастрофа. Освен
преките поражения – разрушения и изменения в
релефа, не по-малко опасни са и вторичните отрицателни ефекти, съпътстващи земния трус или
получени като негово следствие. Това са: пожари
и взривове поради разрушаване на горящи пещи,
огнища и др., както и от повреди в електрозахранващи и газозахранващи инсталации; наводнения,
вследствие огромни водни вълни – цунами, или от
разрушаване на язовирни стени и други хидротехнически съоръжения; епидемии, причинени от нарушения във водоснабдяването и канализацията;
радиационна опасност при разрушения в ядрени
енергетични обекти, свличане на лавини, активизиране на свлачища и др.

Фигура 1. Връзка между различните природни екокатастрофи. Ширината на стрелките съответства на
силата на връзката

Класически пример за огромните загуби,
причинени от вторичните ефекти на земетресение, е трусът на 1 септември 1923 г. в Канто,
вследствие на който са били опустошени Токио,
Йокохама и околностите им. Срутването на постройките от леснозапалими материали върху масово използваните тогава открити огнища, довело
до възникване на хиляди пожари. За броени минути Токио се превърнал в огнено море, в което изгорели живи повече от 35 хил. души. Ако прибавим
и цунамито, връхлетяло върху крайбрежието и довършило трагедията, се очертава един характерен
пример за комплексна екокатастрофа, взела около
142 800 човешки жертви.
Вследствие на Лисабонското земетресение
на 01.11.1755 г. с магнитуд М ≈ 8,3 се заражда
вълна с височина около 30 m, която, връхлитайки
върху столицата на Португалия, буквално смива в

морето всичко, което е останало след разрушителния трус. Може да се твърди, че голяма част от 65те хиляди жертви на земетресението просто били
удавените във водната стихия.
Много важен фактор, влияещ върху броя
на жертвите, е готовността и квалификацията на
спасителните, противопожарните и медицинските екипи. Наличието на достатъчен брой болнични легла, превързочни материали, кръв и системи
за преливане, лекарства. Отрицателен пример за
всичко това беше земетресението в Армения през
1988 г., когато освен всичко друго се оказа, че в
целия Съветски съюз има само една единствена
мобилна лаборатория за заготовка на кръвни компоненти.
Не на последно място по значение за намаляване на жертвите и щетите са подготовката на
населението, информираността, познаването на
опасността, адекватната реакция и правилното
поведение и действие преди, по време и след природното бедствие. За съжаление понастоящем у
нас няма институция, която да е изцяло ангажирана с обучението на населението за защита от вредните въздействия на различни екокатастрофи.
В особено висока степен това се отнася за
младото поколение и учащите се. В издадените учебни пособия темата е представена
едностранчиво и неатрактивно. В учебниците
по природознание, география и други са дадени повърхностни и откъслечни представи
за отделните екологични катастрофи и липсва
предпазването от тях. Цялостната подготовка
на населението – доколкото изобщо съществува, включително и на младото поколение, е стихиен, оставен на случайността процес. Само след

Фотос 5. Гравюра от 1755 г., изображаваща руините
на Лисабон след земетресението, пламъците на пожарите и цунамито, изхвърлило корабите от залива

ставане на дадено бедствие общественият интерес
към него рязко нараства, но преекспонацията му
от медиите води бързо до пресищане на внима-
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нието и забравяне на основните поуки от него. А
действията по време на екологично бедствие са
много по-ефективни, ако не са механично, а осъзнато изпълняване на известни правила. Но това
може да стане само чрез изучаване и познаване на
основните характеристики на тези опасни процеси, на познаване на физичните закони, на които те
се подчиняват и т.н.
Дадените само малка част от съществуващите примери и мрачни статистики показват категорично, че оценки за възможни щети от евентуални бъдещи природни бедствия и екокатастрофи
е много сложна задача, при решаването на която
трябва да се отчитат множество различни фактори
от най-различен характер.
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WHAT DETERMINES THE NUMBER OF VICTIMS
OF NATURAL ECOLOGICAL CATASTROPHES
Garo Mardirossian
Absract: Worldwide, it has been strongly demonstrated that, in addition to the parameters of the geophysical
proceses, the number of victims in natural ecological catastrophes depends on a different of objective and subjective
factors. These factors are the season, weather, daylight hours, preparedness of rescue, anti-fire and medical teams,
availability of sufficient quantities of dressings, blood and blood transfusion systems, medicines, preparation of the
population for behavior and action before, during and after the ecological catastrophe, etc.
Key words: disasters, ecological catastrophes, victims
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„КОЛЕКЦИЯ СЛАВИКА“ – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
НА СЛАВИСТИЧНИТЕ РАРИТЕТИ В
УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Доц. д-р Анна Ангелова,
директор на Университетска библиотека
„Св. Климент Охридски“
Съвременните концепции за създаване и
предлагане на дигитални продукти в научните
библиотеки се изграждат на основата на изследователското търсене. В този аспект книжните
колекции, като основен научен инструмент в областта на хуманитаристиката, постепенно разширяват обхвата на „виртуалните колекции“, които
разкриват националното и световното културно
наследство.
Утвърдилата се практика при формирането
и изследването на фондове от редки и ценни издания се опира традиционно върху два параметъра
при изграждането им – хронологичен и тематичен. Хронологичният параметър е ясно формулиран и следва границите, очертаващи историята
на книгата. Тематичният параметър произтича от
значението на книгата и нейната роля в науката,
културата и обществения живот. Тази подход налага да се очертаят нови теоретически мотивирани перспективи за организацията и развитието на
фондовете от раритети, а богатата емпирика, натрупана през последните години, позволява да се
теоретизира и изгради научен модел за тематична
колекция от редки и ценни издания, който да се
апробира върху основата на славистичните раритети (респ. книжовни паметници), съхранявани
във фонда на Университетската библиотека.
Сегментацията на фонда от редки и ценни
издания чрез конструирането на отделна колекция
на базата на доминиращи колекционни вектори
– „славянски старопечатни книги“, „издания на
старобългарски и славянски паметници“, „научни
монографии и периодични издания по славистика“ и „език на изданието“, позволява разкриването
на профила на библиотечните фондове в дълбочина и е важна предпоставка за провеждането на
научни изследвания в областта на хуманитарните
науки, където има натрупване на огромни книжни

масиви. Сред тях изпъква сферата на историко-филологическите изследвания и в частност на славистиката, които отразяват специфичния развой и
история на Софийския университет и на неговата
библиотека. В рамките на Историко-филологическия факултет славянската филология е водеща
научна дисциплина и това определя приоритетното комплектуване на славистична литература1.
Три основни фактора определят комплектуването
на славистични издания в Университетската библиотека. На първо място е историческата роля на
България като люлка на славянската писменост
и генетичната ѝ обвързаност със славистиката и
кирилометодиевистиката. На второ място е превръщането на първия български университет,
създаден по време на разцвета на славистиката в
Европа, в естествен национален център за научна
и образователна дейност по славянска филология.
И на трето, но не на последно място, ролята на
първите университетски слависти, които не само
поставят основите на Университетската библиотека, но и определят посоките на нейното бъдещо
развитие и приоритети.
Поради динамичния характер на развитие
на библиотечните фондове формирането на „Колекция Славика“ преминава през няколко етапа.
Началният етап на формирането на библиотечния фонд от 1888 до 1896 г., през който се набавят
редки и ценни издания по славистика, е свързан
пряко с дейността на двама изтъкнати слависти
– първият ректор проф. Александър Теодоров-Балан и първият университетски библиотекар проф.
Любомир Милетич. Вторият етап от формирането
на славистичен фонд от 1897 до 1936 г. е свързан
изцяло с дейността на директора на библиотеката
– Стоян Аргиров. Славистът Аргиров запазва като
основен библиотечен приоритет развитието на
фонда от славистични издания. Наред с изграж-

Още в основополагащия библиотечен фонд могат да се открият руски научни славистични изследвания
като двутомното съчинение на В. А. Билбасов „Кирилл и Мефодий“ (1868 – 1871) и „Толковый словарь живаго великорусскаго языка“ (1880 – 1882) на Вл. Дал.
1
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дането на модерна библиотечна стратегия, включваща формирането на специални библиотечни
колекции, той разглежда и отделни теоретични
въпроси на библиологията, като въвежда понятието „забележителна книга“ [1] при определянето
на редките и ценни издания. Това е времето, когато колекцията системно се попълва, както чрез
набавяне на новоизлязла научна литература, така
и чрез усилено ретроспективно комплектуване на
основни съчинения. През този период формирането на фонда от славистични раритети се обогатява
значително и чрез приетите лични библиотеки на
емблематичните университетски учени – проф.
Михаил Драгоманов, проф. Любомир Милетич,
проф. Иван Шишманов и проф. Боян Пенев.
Третият етап при изграждането на фонда
от славистични издания се отнася до 80-те години на миналия век, когато след създаването на
отдел „Редки и ценни издания“2 в структурата на
библиотеката започва и системната работа по издирването на славистичните раритети. Първата
задача на новосформирания отдел е издирването
и ексцерпирането на чуждата литература по кирилометодиевистика [2]. Работата по обособяването на редките и ценни славистични издания в
самостоятелна сбирка се финализира с издаването
през 2005 г. на печатния каталог на колекцията [3]
и завършва с извеждане на теоретичните основи
на колекционното представяне на фонда от редки
и ценни издания в Университетската библиотека3.
Описът на колекция „Славика“ включва
славянски старопечатни издания, публикации на
старобългарски и славянски писмени паметници,
монографии, литографски лекции и периодични
издания по славистика за периода 1519 –1922 г.
Книгите от 1519 до 1822 г. са сравнително малко
и илюстрират развитието на печатната славянска
книжнина от богослужебните книги на църковнославянски до появата на първите учебни помагала. Вторият период, обхващащ столетието 1822
– 1922 г., представя времето на създаването и разцвета на славянската филология. В рамките на колекцията са представени 268 автора, 741 книги и
121 периодични издания – общо 862 заглавия на
четиринадесет езика. Колекцията е тематична и
представя възникването и развитието на славянската филология като водеща научна дисциплина
през ХІХ в. и началото на ХХ в. Създаването на ко-

лекцията е плод на усилията на няколко поколения
учени и библиотекари. На практика научните издания, включени в състава на колекцията, очертават
т.нар. златен век в развитието на славистиката от
основополагащото съчинение на Йосиф Добровски – Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris…,
издадено във Виена през 1822 г., до 1922 г., когато
приключва дейността на великия славист – хърватския учен Ватрослав Ягич. Двайсетте години
на ХХ в. налагат своя отпечатък върху развитието
на славистиката като научна дисциплина. Това е
период на важни исторически промени, на разпад
на утвърдените политически модели, на обособяването на нови славянски държави в европейското
геополитическо пространство. Това е преломен
момент за развитието на славистиката – край на
нейния „златен век“ и начало на нови търсения.
Дигитализацията на фонда чрез формирането на отделни колекции е предизвикателство пред
всяка съвременна библиотека. Това с особена сила
важи за колекциите от редки и ценни издания,
защото в качеството им на книжовни паметници
те принадлежат както на националното културно-историческо наследство, така и на световния
патримониум. Основната цел при пълнотекстовото представяне на колекциите от раритети е преди всичко тяхното опазване. Представянето на
ръкописи и печатни паметници във виртуалното
пространство е предпоставка за максимално разкриване на състава на колекциите, облекчаване на
достъпа и значително разширяване на броя на потребителите, ползващи тези фондове.
Според приетата програма за дигитализация
на фондовете на Университетската библиотека
усилията за създаване на пълнотекстови корпуси
се насочват към разкриването на колекциите от
редки и ценни издания и научното документално
наследство, създадено в рамките на 130-годишната университетска традиция. Първият и съществен проблем, който възниква при изграждането
на дигиталните колекции извън необходимите
средства, техническото обезпечаване и кадровото
осигуряване на подобен проект, е обемът на колекциите, който задължително налага пълнотекстовото представяне да се извърши подборно и да се
осъществява в рамките на няколко предварително
определени етапа.

През 1985 г. в структурата на Университетската библиотека е обособен отдел „Редки и ценни издания“ като
самостоятелен отдел в рамките на Направление обслужване и библиотечни фондове.
3
Теоретичните основи за представянето и организирането на раритетите на колекционен принцип са изведени от Анна Ангелова в разработената от нея дисертация на тема „Модел на колекция от редки и ценни
издания: италиански раритети (Теоретичен модел)“.
2
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Първият етап от дигитализирането на редките и ценни славистични издания в Университетската библиотека беше осъществен от 2005 г.
до 2008 г. с реализирането на електронния портал
Bibliotheca Slavica4. Порталът възникна като продължение на дългогодишната работа на наши колеги хуманитаристи и е дело на колеги от Факултета по славянски филологии и Университетската
библиотека. Целта на портала е дигитализирането
на труднодостъпни старопечатни издания, книги
и документи от фонда на Университетската библиотека, придружени с метаданни. Това определя
както избора на авторските коментари, така и на
представените университетски учени. Тематичните и проблемните акценти се обуславят най-вече
от специализацията и състоянието на научното познание у нас в близкото или далечното минало. В
рамките на проекта беше реализирана основната
рамка на дигиталната библиотека.
Вторият етап от дигитализацията на славистичните раритети обхваща представянето на
научните изследвания, включени в описа на Колекция „Славика“, и организирането им като самостоятелна дигитална колекция, изграждана от
Университетската библиотека. В колекцията са
включени монографии, граматики, издания на паметници, лексикографски трудове, палеографски
албуми и др., публикувани от 1822 г. до 1922 г. Към
момента в рамките на колекцията са представени
пълнотекстово 69 автори с 81 научни изследвания
(повече от 23 000 файла), като метаданните се извличат от каталога на библиотеката. За да се облекчи работата на потребителите и техния достъп до
представените в дигиталната колекция славянски
раритети, при търсене в каталога на библиотеката
има линк към пълния текст.
Наред с работата по дигитализирането на
славистичното научно наследство безспорен успех за Университетската библиотека е изграждането на „Зографската електронна научноизследователска библиотека“, чието начало беше
положено през 2014 г. с подписването на договора
за сътрудничество между Зографската Света обител „Св. Георги“ и Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Според условията на договора основната част от дигитализираните ръкописи се ползва офлайн в рамките на две работни
места в библиотека „Филологии“. Създаването
и обогатяването на Зографската стая е пример за
синергетиката между Зографската света обител,

други манастири и различни културни и научни
институции от страната и чужбина: Апостолическата библиотека във Ватикана, Библиотеката в гр.
Реймс (Франция), Манастира Драгомирна (Румъния), Манастира Дионисиат (Атон), Народна библиотека „Ив. Вазов“, Националния исторически
музей и множество сбирки, съхранявани в различни регионални музеи и читалища. Резултатът
е събирането и предоставянето на едно място на
българските и чуждите изследователи на дигитален корпус от 708 славянски ръкописа от колекциите на 15 институции, вписващи се в широкия
хронологичен диапазон от Х до ХХ в. Усилията
на изследователите и библиотекарите са насочени към обогатяването на Зографската електронна
научноизследователска библиотека, която наред с
представените славянски ръкописи предстои да се
допълни с дигитални копия на ръкописи и документи на гръцки и други езици, както и на други
сбирки в страната, изключително необходими за
задълбоченото проучване на историята и културата на България и разкриването на нашето книжовно културно наследство.
Работата по изграждането на дигиталната
колекция от славистични раритети и обогатяването на Зографската стая е дългосрочна и има за
крайна цел пълно представяне на всички славистични раритети, притежавани от Университетската библиотека и продължаващо обогатяване на
корпуса от ръкописи, защото „нерядко историята
на някоя достатъчно голяма сбирка от научни съчинения, особено когато тя лежи на престижната
университетска библиотечна лавица, може да се
превърне в дял от историята на цял клон и дори на
много клонове от непрекъснато развиващото се и
разчленяващо човешко знание“ [4, с. 9].
Литература;
[1] Аргиров, Ст. Учение за библиотеката: [Лекции,
четени в Историко-филологически факултет на СУ
„Св. Климент. Охридски“ в периода 1919 – 1934 г.]
[Ръкопис]. (УБ Каса 232). [Argirov, St. Uchenie za
bibliotekata: [Lektsii, cheteni v Istoriko-filologicheski
fakultet na SU „Sv. Kliment. Ohridski“ v perioda 1919
– 1934 g.] [Rakopis]. (UB Kasa 232)].
[2] Петкова, Л. Чуждестранната литература по кирило-методиавистика в УБ в София. Библиотекар,
1985, № 5, с. 30 – 36. [Petkova, L. Chuzhdestrannata
literatura po kirilo-metodiavistika v UB v Sofia.
Bibliotekar, 1985, № 5, pp. 30 – 36].

В разработването на проекта и реализацията му от 2004 до 2008 г. работиха колегите проф. Искра Ликоманова, доц. А. Бояджиев, гл. ас. Д. Григоров, А. Ангелова и Л. Петкова.
4

НАУКА – кн. 3/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

53

ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ
[3] Ангелова, А., Петкова, Л. Колекция Славика:
редки и ценни издания по славистика от библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1519 – 1922). София, 2005. [Kolektsia Slavika:
redki i tsenni izdania po slavistika ot bibliotekata na
Sofiyskia universitet „Sv. Kliment Ohridski“ (1519 –
1922). Sofia, 2005].

[4] Добрев, Ив. [Увод]. В: Колекция Славика: редки
и ценни издания по славистика от библиотеката на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“
1519 – 1922. София, 2005. [Dobrev, Iv. [Uvod]. V:
Kolektsia Slavika: redki i tsenni izdania po slavistika
ot bibliotekata na Sofiyskia universitet „Sv. Kliment
Ohridski“ 1519 – 1922. Sofia, 2005].

SLAVIC COLLECTION – DIGITALIZATION OF SLAVIC RARE BOOKS
AT THE SOFIA UNIVERSITY LIBRARY „ST. KLIMENT OHRIDSKI“
Anna Angelova
Absrtact: The proposed article reviews and analyzes the problems concerning the establishment of a collection
of Slavic rarities at the University Library and their digitalization. The segmentation of the collection of rare and
valuable editions by constructing a separate collection on the basis of dominant collection vectors – „Slavic old
printed books“, „Editions of Old Bulgarian and Slavic monuments“, „Scientific Monographs“, periodicals in Slavic
studies“ and „Language of the edition“ allows a deep understanding of library holdings profile and is an important
prerequisite for conducting research in the humanities, where huge volumes of books are stored. Among them is the
field of historical and philological studies, and in particular Slavic studies, which reflect the specific development
and history of Sofia University and its library.
Key words: Slavistics, Slavic rarities, rare and valuable books, digitalization, rare and valuable collections,
humanities, Sofia University, University Library

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15
Тел.: (+359 2) 846 75 84
Е-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg
Уеб: http://www.libsu.uni-sofia.bg
Първата университетска и най-голямата научна библиотека в България е съвременен библиотечно-информационен, културен и образователен център. Университетската библиотека осигурява
достъп до електронни, библиотечно-библиографски и информационни ресурси и услуги:
• Единствената библиотека в България, която предлага търсене в електронен каталог, съдържащ над 1 160 000 библиографски записа на адрес: http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F
• Интегрирано търсене в Националния академичен своден каталог, съдържащ над
• 3 562 000 библиографски записа на адрес: http//unicat.nalis.bg
• Изграждане и поддържане на Зографската електронна научноизследователска библиотека,
съдържаща близо 692 славянски ръкописа
• Ползване на пълнотекстови дигитални библиотечни ресурси в 15 колекции на адрес: http://
digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/94
• Достъп до водещи научни пълнотекстови и наукометрични бази от данни – Science Direct,
Scopus, Web of Science, EBSCO, ProQuest, JSTOR, С.E.E.O.L и др.
• Изготвяне на наукометрични и библиографски справки
• Доставка на документи по електронен път (Document Delivery Service)
• Междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане
• Курсове за повишаване на информационна компетентност на студенти и докторанти
• Услуги за студенти със специални образователни потребности
• Копиране и дигитализиране на документи.
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УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ПЪРВАТА
СВЕТОВНА ВОЙНА НА СТРАНИЦИТЕ НА РУСКИЯ
СЕДМИЧНИК „ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ“
ПРЕЗ 1916 ГОДИНА

Проф. д.и.н. Владислав Пархоменко,
Катедра по история,
Николаевски национален университет „В. А. Сухомлински“,
гр. Николаев, Украйна

Първата световна война става символ на
ново тотално водене на военни действия и на масивна идеологическа конфронтация между воюващи коалиции. По същество конфликтът от 1914
– 1918 г. става първата информационна война през
ХХ в. Всичко това изисква от правителствата на
враждуващите държави тотално влияние върху
масовото съзнание на населението, оправдание
за участието си във войната, създаване на отрицателен образ на врага, мобилизиране на всички
материални и духовни усилия за продължителния
конфликт.
Водещата роля е поверена на периодични издания, интересът към които значително нараства
сред населението през тези години. Важен информационен източник в Руската империя, отразяващ
събитията от Голямата война, става илюстрованият седмичник „Летопись войны“. За три години
(1914 – 1917) са издадени 132 броя под редакцията на генерал Д. Н. Дубенски (1857 – 1923) [1].
В списанието се публикуват прегледи на военни
действия, официални правителствени заповеди,
военни бюлетини на руския щаб на върховния
главнокомандващ, снимки и илюстрации на военна тематика. След Февруарската революция от
1917 г. изданието спира.
В тази публикация авторът би искал да анализира как участието на България в събитията от
Голямата война е показано на страниците на този
седмичник през 1916 г.
С избухването на войната на 1 август 1914 г.
министър-председателят на България В. Радославов обявява в Народното събрание решението на
неговото правителство да спазва неутралитет. И
двете воюващи коалиции обаче започват дипломатическа борба, опитвайки се да привлекат българското правителство на своя страна. През 1915 г.
положението на фронтовете е неблагоприятно за
страните от Антантата: операцията „Дарданели“ на англо-френските войски срещу Турция се
проваля, а Русия претърпява тежко поражение на

Източния фронт, като губи Полша, част от Прибалтика и Беларус. Това убеждава българското
правителство, че централните държави (Германия, Австро-Унгария и Турция) очевидно печелят
продължителната война.
На 6 септември 1915 г. в София е подписана
конвенция между Германия и България. Според
условията ѝ Германия и Австро-Унгария трябва да
сформират по 6 пехотни дивизии, а България – 4
дивизии за съвместни действия срещу Сърбия. На
21 септември 1915 г. руският пратеник в София А.
Савински връчва нота на българското правителство, която съдържа следните искания: да се откаже от нападението над Сърбия и да се отстранят
враждебните към Русия германски и австрийски
офицери от българската армия. В противен случай
Петроград заплашва със скъсването на дипломатическите отношения [2, c. 922].
В същия брой на списанието е публикувана статията „Отзвуци на предателството на българските владетели“ – реакцията в Русия относно
подготовката на България за настъплението срещу
Сърбия. Така Петроградското славянско благотворително дружество е озадачено от появата на „невероятни новини“ от България – за придвижването на войските ѝ към границите на Сърбия. Звучи
призив за „изпращане на меч на сърбите срещу
враговете на славянството – Германия и Австрия“
[2, с. 931]. Българската общност в Москва издава
апел към българския народ, в който го призовава
да иска от правителството си „борба срещу германския империализъм“ [2, с. 932]. Журналистите се опитват да обяснят как е могло да се случи
така, че руският и българският народ да се окажат
от двете страни на фронта. И като главен виновник за това повечето журналисти сочат „балканския Вилхелм“ – царя на България, Фердинанд
Кобургготски.
В следващият брой на списанието се публикува правителствен доклад за скъсването на
дипломатическите отношения между Русия и
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България. В документа се посочва, че от началото
на войната София е предупредена относно враждебни действия, а в замяна на нейния неутралитет
се обещават териториални компенсации в Македония и Тракия, както и финансова помощ. Обаче
българското правителство, което върви във фарватера на германската политика, „се приготвя да се
нахвърли върху нещастната Сърбия“ [3]. Честно
казано, трябва да се отбележи, че в същия брой е
публикуван и отговор от България, в който се отрича присъствието на германски офицери в щаба
на българската армия и се подчертава съжалението, че не по вина на българската страна Русия се
оказва във враждебния лагер [4]. В традиционната
рубрика на списанието „Морски бележки“ журналистът Н. Страхович, оценявайки военноморските
сили на България (1 крайцер, 6 миноносци), съжалява, че българските моряци се готвят да се противопоставят на Русия [5]. Очевидно още е налице
плахата надежда за български неутралитет.
Обявяването от България на война на Сърбия и последвалото настъпление на българските
войски е отразено в статията на седмичника „На
краю гибели“. Самото название подчертава, според мнението на редакцията, по-нататъшната политическа съдба на България като държава. „Едва
ли някой ще съжалява за смъртта на немска България... Такава България не може и не трябва да
съществува“ – е заключението в края на статията
[6].
В бр. 61 на „Летопись войны“ е публикуван
манифестът на император Николай II от 5 октомври 1915 г. за състоянието на войната с България.
Обръщайки се към верните си поданици, руският
император се опитва да обясни необходимостта от
това решение. „Предателството на България изглеждаше невъзможно“ и Русия с тежко сърце е
принудена да се противопостави на нов враг [7].
И скоро след това в официално съобщение
е посочено, че англо-френската ескадра и руският крайцер „Асколд“ бомбардират българското
крайбрежие. И така, в пристанището на Дедеагач
според военните доклади са унищожени гарата и
железопътният мост. В пристанището на Лагос
българите уж губят 1,5 хиляди души от 17-и пехотен полк [8].
В края на октомври 1915 г. са публикувани
подробности за бомбардировката от руския Черноморски флот на Варна. На 15 октомври след проведено с хидроплани разузнаване руската ескадра
открива огън по пристанищните съоръжения на
Галата и Варна. Самият факт за бомбардировка на
българските градове би могъл да предизвика раз-
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нопосочни мнения и в съобщението се опитват да
подчертаят „благородството“ на руската страна,
отбелязвайки, че „ние два пъти предупреждаваxме мирното население за предстоящата бомбардировка, за да му дадем възможност да напусне
града“ [9]. С огъня на корабната артилерия са
унищожени пристанищните съоръжения. Според
официалните данни ескадрата няма загуби, а заявлението на българската страна за унищожаването
на 2 руски кораба не отговаря на реалността.
В бр. 64 на „Летопись войны“ се подчертава,
че не всички български моряци се противопоставят на Русия. Трима капитани от българския флот,
получили навремето си морско образование в Русия: Добрев, Манолов и Серафимович, са обвинени в русофилство и са екзекутирани от българските власти [10].
Успешното настъпление на руския Югозападен фронт под командването на генерал А. Брусилов през лятото на 1916 г. срещу Австро-Унгария подтиква Румъния да застане през август на
страната на Антантата. Руските военни журналисти оптимистично прогнозират скорошното поражение на „предателска България“, която вече не
може да воюва на два фронта – Солунския и новия, Румънския [11]. „Предвестник“ на тази прогноза е унищожението в нощта срещу 31 юли 1916
г. на българската канонерка по Дунав, приближила
се до румънския бряг и взривена от мина [12].
Но военната реалност се оказва съвсем различна. Берлин и Виена планират да нанесат удар
върху Букурещ откъм България, за което е създадена Дунавската армия под командването на германския генерал-фелдмаршал А. Макензен. Целта
му е атака срещу Добруджа. Освен това българската армия под командването на генерал С. Тошев
участва в разгрома на Румъния (на 1 септември
1916 г. България обявява война на Румъния). За
да подпомогне Букурещ, Русия изпраща своя 47-и
армейски корпус под командването на генерал А.
Зайончковски в Добруджа, който започва бързо да
се придвижва към българската граница при Базарджик. И през август в Добруджа, край гр. Добрич,
се състои първата битка. В официалното съобщение на руската страна от 24 август 1916 г. е отбелязано, че кавалерията внезапно напада и съсича
български конен патрул, вземайки в плен 1 офицер [13].
Влизането на Румъния във войната активизира дейността на руския Черноморски флот, който отново започва операции по бреговете на България. Например на 25 август миноносци обстрелват
окупираното от българите румънско пристанище
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Балчик, потопявайки 21 баржи. Миноносците са
неуспешно нападнати от български хидроплани
и нямат загуби. След това хидроплани на Черноморския флот бомбардират пристанище Варна.
Журналистът отново подчертава „благородството“ на руската страна, която за разлика от немците
не обстрелва гражданските съоръжения и обекти
на Червения кръст. Според журналиста тази атака
би трябвало да направи потискащо впечатление на
българското общество [14].
Обаче в следващите броеве на списанието
все повече се говори за настъплението на германско-българските войски под командването на А.
Макензен в Добруджа. И накрая, в едно от октомврийските издания се признава, че започнатото от
противника (1 германска, 5 български и 4 турски
дивизии) настъпление се развива успешно и на 11
октомври 1916 г. руско-румънските войски напускат станцията Черноводи [15].
По-подробно са описани битките за Констанца – главното румънско пристанище на Черно
море. Започвайки от 4 октомври, българската авиация редовно бомбардира града. На 6 октомври
вражеската артилерия започва да обстрелва покрайнините на Констанца. На 7 октомври градът е
бомбардиран от 15 самолета. След 2 дни руските
кораби напускат залива. Вечерта на 9 октомври
врагът окупира Констанца [15, с. 822 – 823]. Руският щаб обяснява успехите на българите в Добруджа със засиленото прехвърляне на войските
им от Солунския фронт. И като резултат – там
сърбите постигат победа. Те напълно побеждават
28-и и 44-и български полк и превземат Доброполието, пленявайки 7 оръдия и 250 войници [15, с.
1820].
През ноември 1916 г. на страниците на седмичника „Летопись войны“ е публикувано единодушното решение на заседанието на Славянското
спомагателно дружество, председателствано от
княз В. Голицин, за изключването „за предателството на славянството“ на почетния му член, българския цар Фердинанд Кобургготски [16].
Заедно с германските войски българите
участват през ноември в превземането на столицата на Румъния – Букурещ. В руските бюлетини са
отбелязани успешните контраатаки срещу германско-българските войски западно от Букурещ, при
което, отстъпвайки, противникът уж захвърля 26
оръдия. След това обаче, няколко дни по-късно, се
съобщава, че българската авиация все по-често започва да се появява над Букурещ и накрая, че столицата на Румъния е изоставена, за да не я излагат
на ужасите от вражеската бомбардировка [17].

В руския бюлетин от 8 декември 1916 г. се
появява информация, че в Добруджа врагът отново възобновява настъплението по целия фронт,
окупирайки Исакча и Тулча. В битката източно от
езерото Бабадаг обаче българските части са изтласкани с успешна контраатака в езерото, а 115
души са взети в плен [18]. Подобни частични успехи обаче, върху които се фокусира седмичникът, не могат да спрат настъплението на германско-българските войски, които до края на годината
успяват да окупират Добруджа до делтата на река
Дунав.
По този начин ходът на военните действия
помрачава оптимистичните летни прогнози, появяващи се на страниците на списанието „Летопись войны“. За поражението на „предателска“
България от новия съюзник – Румъния, никой вече
не си спомня. Напротив, посочено е, че сега, след
превземането на Добруджа, врагът успява да засили стратегическото положение на България. Прогнозите за 1917 г. за България обаче са по традиция в песимистичен тон: там царува гладът, няма
достатъчно човешки резерви. „Летопись войны“
все още убеждава читателите, че София я очаква
„заслужено възмездие“.
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ГРАД ДРАЧ В СРЕДНОВЕКОВНАТА
БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
Д-р Тервел Попов,
СУ „Св. Климент Охридски“
Драч (дн. гр. Дуръси в Албания) е важна
средновековна твърдина на Адриатическо море.
За някои български царе градът се превръща в
заветна цел, но мощните му крепостни стени го
правят много трудно превземаем. Затова договарянето с драчките първенци става начинът, чрез
който адриатическата крепост влиза в границите
на България.
Въпреки че при владетелите Пресиан (836
– 852) и Борис I-Михаил (852 – 889) българската
държава завладява по-голямата част от днешните
албански земи, Драч остава извън нейните граници до края на X в. Това се дължи на добрата
укрепеност на адриатическото пристанище. В са-
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мото начало на X в. Симеон Велики (893 – 927)
подчинява 30 крепости около Драч [3, с. 183; 7,
с. 324 – 325]. Големият брой ромейски твърдини
в района на адриатическия град свидетелства, че
около него има една широка полоса, която е била
под контрола на Византия. Впоследствие българският владетел връща 30-те крепости на ромеите,
несъмнено срещу други компенсации от тяхна
страна.
Драч е присъединен към Българското царство
от цар Самуил (997 – 1014) преди 996 г., вероятно
по мирен път, на основата на споразумение с градските велможи [13, с. 111, бел. 118; 11, с. 152; 12,
с. 137]. Той успява да стори това, което не се удава
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дори на цар Симеон Велики. В една от добавките
на епископ Михаил Деволски от 1118 г. към „Исторически свод“ на Йоан Скилица (втората половина на XI в.) пише, че Самуил е женен за Агата,
дъщеря на протевона (управителя) на града Йоан
Хризилий. От този брак се ражда бъдещият български цар Гаврил-Роман Радомир (1014 – 1015)
[4, с. 284; 7, с. 680]. Знатният род Хризилий има
български произход [2, с. 193, с. 356; 11, с. 137].
Синът на драчкия протевон, патрицият Никола
Хризилий, византийски комендант на крепостта
Перкри (североизточно от езерото Ван) през 1033
г. е наречен от Йоан Скилица „Българинът“ [4, с.
300; 2, с. 356]. Арменският автор Григорий Магистър не скрива ненавистта си към дошлия до върха
Арарат българин Никола, когото нарича „нощна
птица“, „кукумявка, която обича нощно време да
шества“ и „кукумявка-разрушител, ползваща се с
лоша слава“. Вероятно тук става въпрос за същия
Никола Хризилий [16, с. 161]. Високото положение на протевона Йоан Хризилий свидетелства за
ролята на българския етнически елемент в управлението на Драч, а бракът на неговата дъщеря с
един от синовете на „велемощния комит Никола“
показва дълбоките връзки на тази драчка фамилия
с българското царство. Гаврил-Роман Радомир изглежда се ражда към средата на 70-те години на X
в. [7, с. 743, бел. 3]. След брака си с Агата Самуил
постепенно увеличава и утвърждава влиянието си
във важното адриатическо пристанище чрез своя
тъст Йоан Хризилий. Вероятно след като първенците на Драч признават българския сюзеренитет,
градът запазва значителна автономия [12, с. 137].
Впоследствие Самуил поставя за управител на
Драч Ашот Таронит, син на солунския дук, магистър Григорий Таронит. През 996 г. баща му е
убит от българите, а Ашот е заловен. По гореща
молба на дъщеря си Мирослава българският цар
освобождава знатния пленник от тъмницата и го
жени за нея. След това го изпраща в Драч, „за да
защитава областта“. Този ход на цар Самуил се
оказва погрешен. Поставянето на Ашот за управител на адриатическия град е в ущърб на Йоан
Хризилий, тъй като ограничава властта му. Драчкият велможа тайно се обръща срещу своя зет

и започва да крои планове да отхвърли неговото
господство, използвайки за тази цел самия Ашот
Таронит. Ашот заедно със съпругата си бяга при
византийския император Василий II Българоубиец
(976 – 1025), качвайки се на една от ромейските
триери, плаващи около Драч. Почетен е с титлата
магистър, а Мирослава – с титлата зости патрикия.
Ашот дава на императора писмо от Йоан Хризилий, който обещава да предаде града на ромеите,
ако бъде удостоен с патрициански сан заедно със
синовете си. В ответно писмо Василий II съобщава, че това ще бъде сторено и градските порти са
отворени пред византийския патриций Евстатий
Дафномил. Синовете на драчкия първенец получават исканата титла, но по това време самият
той вече не е между живите [4, с. 279 – 280]. В
хрониката на Лупус Протоспатарий се отбелязва,
че през 1005 г. ромеите възстановяват властта си
над голямото пристанище: „1005 г. Дирахиум се
върна в ръцете на императора чрез Теодор“ (Anno
1005. Rediit Durachium in manus Imperatoris per
Theodorum) [7, с. 727 – 728]. Сведението в хрониката показва важността на това събитие. Според
други изчисления то се е случило година по-рано
– в 1004 г.1 Споменатият Теодор вероятно е единият от синовете на Йоан Хризилий. След смъртта
на баща си той е най-видният градски първенец и
предава Драч на ромеите.
Българската власт над Драч не е продължителна, но оставя траен спомен. Византийският
автор Йоан Цецес (ок. 1110 – ок. 1180) посочва,
че „пеонците“ (българите) са били господари от
планината Пинд и градовете Лариса и Драч почти
до Цариград, докато не са покорени от Василий
II [6, с. 105 – 106]. В Българската кратка хроника,
написана под формата на добавки към среднобългарския превод на Хрониката на Константин Манаси, пише за времето на Самуил: „...българите и
до Охрид и до Драч и по-далече царуваха“ [17, с.
195].
Българският цар Иван Владислав (1015 –
1018) и неговите военачалници често правят опити да си върнат Драч [4, с. 288]. В Дуклянския летопис се споменава, че Василий II Българоубиец
обещава на Иван Владислав да му отстъпи града,

Лупус Протоспатарий използва пизанското летоброене, при което летоброенето започва с Въплъщение
Христово – на 25 март в годината преди Рождество, и изпреварва с една година общоприетото днес християнско летоброене. Вж. Бърлиева, С. (2015). „... И появи се звезда-комета, и умря цар Самуил...“. Българският мотив в латинските хроники от Салическата епоха. В: Европейския Югоизток през втората половина
на X – началото на XI век. История и култура. Международна конференция София, 6 – 8 октомври, 2014 г.
Съставители акад. В. Гюзелев, доц. Г. Н. Николов. С., с. 603; Николов, Г. Н. (2016). Византийско коварство и
българско предателство, 1015 – 1018 г. В: Коварство и предателство в историята. Кюстендилски четения, Т.
22. С., УИ „Св. Климент Охридски“, с. 73, бел. 9.
1
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ако погуби братовчед си цар Гаврил-Роман Радомир [19, с. 84]. Иван Владислав извършва убийството и е провъзгласен за цар, но василевсът не
изпълнява обещанието си. Всъщност абсурдно е
да се помисли, че Василий II, който последователно и методично обезкървява българското царство,
превземайки крепост след крепост, ще даде на
българите тази мощна адриатическа твърдина. Затова Иван Владислав опитва със сила да завладее
Драч. Въпреки българското етническо присъствие
в града и неговата област, Аароновият син не успява да го подчини. Когато цар Самуил е в силна
позиция, драчките първенци признават властта му,
но през 1015 – 1018 г. те не искат да се обвържат
с агонизиращото българско царство и остават верни на ромейския василевс. През февруари 1018 г.
Иван Владислав отново се отправя на поход срещу Драч. Тази военна кампания е негов последен
отчаян опит да поеме инициативата в двубоя с Византия след поредица от тежки загуби. Той обсажда града „с варварска надменност и високомерие“.
По време на обсадата Иван Владислав рисковано
влиза в двубой с патриция Никита Пигонит, стратег на Драч и областта. Докато се сражават, двама
ромейски пехотинци се притичват на помощ на
Пигонит и нанасят на българския цар смъртоносни удари в слабините [4, с. 290]. След смъртта на
Иван Владислав българското царство започва да се
разпада, а болярите, които преди това оказват мъжествена съпротива на ромеите, масово предават
крепостите си и признават властта на василевса.
Само неколцина не прекланят глава и продължават борбата, но последните огнища на съпротива
са унищожени от ромеите едно след друго.
Когато през 1040 г. в дунавската крепост
Белград избухва въстанието на Петър Делян (1040
– 1041) и българите настъпват на юг, освобождавайки Ниш и Скопие, стратегът на Драч Василий
Синадин потегля да ги пресрещне с войската си.
След като достига Дебър, той е наклеветен пред
василевса, че подготвя въстание, и е сменен с неопитния Михаил Дермокаит. Новият драчки стратег започва да притеснява местното население,
като му отнема „коне, коли и всичко друго, което за него било ценно“. Войската му се разбунтува и Дермокаит е принуден тайно да избяга една
нощ [4, с. 302; 5, с. 192]. Йоан Скилица пише, че
бунтовниците провъзгласяват за „цар на България един войник измежду своите хора на име Тихомир, изпитан по храброст и разум“ [4, с. 302].
Йоан Зонара подчертава, че Тихомир е „българин по род“ [5, с. 192]. Издигането на този воин
за „цар на България“ показва, че населението на
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Драчката област, от което е набрана войската на
стратега, в мнозинството си е било българско и е
споделяло същите стремежи като сънародниците
си, оглавени от Петър Делян, за възстановяване на
българското царство. Така се образуват два въстанически лагера, от които единият признава за цар
Петър Делян, а другият – Тихомир. Петър Делян
изпраща на смелия воин приятелско писмо, с което го кани да обединят силите си. Но това е хитро
скроен план за отстраняването на Тихомир. Когато двете български войски се съединяват, Петър
Делян излиза пред всички българи и ги призовава, ако са уверени, че той води своя произход от
Самуил, да отстранят Тихомир или да премахнат
него и да бъдат управлявани от Тихомир, „защото един храст не храни две червеношийки, нито
пък една страна процъфтява, ако е управлявана от
двама владетели“. Сред българите настъпва силно
вълнение, те обявяват, че признават само Петър
Делян за цар и убиват с камъни Тихомир, който
„само като насън бил поел властта и я загубил заедно с живота си“ [4, с. 302 – 303]. Явно този ход
на Петър Делян е бил добре подготвен и той е бил
уверен в успеха си. Основна роля въстаниците да
предпочетат Петър Делян има неговият царски
произход (реален или мним). Михаил Псел посочва, че „българите имат обичай да поставят начело
на народа люде от царски род“ и допълва, че „това
е така и по традиция, и по закон“ [4, с. 95].
След обединението на въстаническите войски Петър Делян изпраща своя кавхан срещу Драч
и завладява крепостта [4, с. 303]. Поставянето
на кавхана, пръв помощник на владетеля, начело
на отправената срещу адриатическия град армия
свидетелства за важността на военната кампания.
Най-вероятно жителите на Драч доброволно са
признали властта на Петър Делян [18, с. 17]. Опит
за превземане на крепостта със сила би довел до
много жертви сред българската войска и продължителна обсада (освен това едва ли би бил успешен), а няма данни за сражение при овладяването
на града. Без съмнение походът срещу Драч е бил
улеснен от факта, че българите в Драчката област,
под ръководството на Тихомир, вече са я били
освободили от ромейска власт.
Най-вероятно след като разгромяват Мануил Ивац при Прилеп, ромеите възстановяват
властта си над Драч, при това явно без съпротива – показателно е „мълчанието“ на изворите за
въоръжен отпор на българите в града [18, с. 18].
Ако, както изглежда, Драч доброволно е преминал
от византийска на българска страна и после пак
на византийска, това отново показва как драчката
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българо-ромейска аристокрация се пригажда към
обстановката и бързо се преориентира на страната
на по-силния, за да запази властта си.
Драч е схващан от редица западни автори
като град в българското държавно (в миналото) и
етническо пространство, въпреки че е под византийска власт. Вилхелм Тирски отбелязва, че „българското диво племе“ (Bulgarorum gens inculta)
завладява всички области от Дунав до Цариград
и Адриатическо море и цялата страна, простираща се на дължина тридесет дни път, а на ширина
десет и повече дни, била наречена България [10,
с. 190]. За западните хронисти България започва
от Адриатическото крайбрежие при Драч, Валона
и други градове. Фулхер от Шартр пише в „Йерусалимска история“ за „Хуго Магнус, брат на
френския крал Филип, който пръв от високопоставените хора премина морето [Адриатическо]
и достигна със своите люде до град Дирахиум
[Драч] в България“ (Diratium urbem in Bulgaria)
[10, с. 72]. В произведението „История на кръстоносния поход до Йерусалим“ от Пиер Тудебот
(Тудебьов) се споменава, че кръстоносците „преминали морето [Адриатическо] и достигнали пределите на България (in Bulgariae partibus). Там намерили в голямо изобилие жито, вино и всякакви
храни“ [10, с. 16]. Алберт от Аахен пише за „Валона и Дурацо и други градове на Българското
царство“ (Valonam et Duraz et ceteras civitates regni
Bulgarorum) [10, с. 161]. Френският абат Гиберт
нарича Адриатическото крайбрежие при Драч
„българския бряг“ (littori Bulgarico) [10, с. 91]. Същият автор отбелязва „епиротите, които се наричат българи“ (Epirotas, quos dicunt Bulgaros) [10, с.
92]. Тези примери могат да бъдат продължени. За
българското политическо и етническо присъствие
до пределите на Драч пише и в една от българските добавки към Манасиевата хроника: „При този
цар Константин българите преминаха през Дунав
и отнеха на гърците тази земя, в която живеят и
досега, след като ги разбиха. Тази земя преди това
се наричаше Мизия. Тъй като бяха многочислени,
те изпълниха и тази, и онази страна на Дунав, чак
до Драч и по-далече...“ [17, с. 143 – 144]. За българското население в Драч свидетелства и фактът,
че в града се ражда прочутият химнописец Йоан
Кукузел, българин по произход [1, с. 184 – 185; 2,
с. 324 – 325].
След победата на цар Иван Асен II (1218 –
1241) при Клокотница (9 март 1230 г.) българската войска за последен път достига Адриатическо
море. В надписа върху каменна колона от църквата „Св. Четиридесет мъченици“ се съобщава за

териториалните завоевания на могъщия владетел:
„и цялата земя от Одрин до Драч завладях – гръцка, още арбанашка [албанска] и сръбска“ [14, с. 9].
От Дубровнишката грамота (1230 г.) на Иван Асен
II става ясно, че земите на днешна Албания са под
властта на българското царство, като една част е
административно обособена в „Деволска хора“, а
друга част, вероятно до Адриатическо море, е назована „Арбанаска земя“ [9, с. 13]. За тамошната
българска власт има данни и в агиографски произведения. В Пространното житие на св. Петка Търновска от патриарх Евтимий (1375 – 1393) се отбелязва, че Иван Асен II покорява „и Далмация, що
се нарича Арванитска държава, даже и до Драч“
[8, с. 432]. В Проложен разказ за пренасяне на мощите на св. Иларион Мъгленски пише: „Когато изминаха много години и времена, новият цар Иван
Асен, син на стария цар Асен, прие скиптъра на
царството. И царуваше и властваше над българи,
гърци и фръги [латинци], че и над сърби и арбанаси, и над всички градове от море до море“ [8,
с. 420]. Тогава за последен път Драч е в сферата
на българското политическо влияние – под пряката власт на Търново или под властта на епирския
деспот Михаил II Дука, васал на цар Иван Асен
II. Има няколко преки и косвени сведения, че след
1230 г. деспотът е признавал българското върховенство [15, с. 79 – 94].
Драч е в границите на средновековна
България само за кратки периоди: преди 996 –
1004/1005 г. (при цар Самуил), 1040 – 1041 г.
(при цар Петър Делян) и 1230 – ? (при цар Иван
Асен II). Въпреки това в Драчката област има значително българско население, а за редица западни
автори градът е разположен на българска земя и от
него започва България. Драч е една от „вратите“ за
българското царство към Адриатическо море, но
липсата на флота у българите ограничава значението му за българската държава. Показателно е,
че дори при цар Самуил, когато градът е български, морският район около него се контролира от
ромейски кораби. Поради силната укрепеност на
Драч, най-вероятно и в трите случая, когато попада под българска власт, това става по мирен път,
след споразумение с градските първенци.
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TOWN OF DRACH IN THE MEDIEVAL BULGARIAN HISTORY
Tervel Popov
Abstract: The present work studies the Bulgarian rule and ethnic presence in the town of Drach (Durres) and its
surroundings in the Middle Ages. The town was an important target for some Bulgarian tsars. Owing to its powerful
fortification Drach most probably wasn‘t overtaken forcefully by the Bulgarians, but was included into the Bulgarian
tsardom following an agreement with its city leaders. Although the town was under Bulgarian rule for a short time
only, a number of Western chroniclers place it within the Bulgarian ethnic sphere and consider it as a starting point
of Bulgaria. This is due to the numerous Bulgarian population in Drach and its surroundings.
Key words: Drach, fortress, Bulgarian tsardom, tsar Samuil, tsar Ivan Asen II.
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Рубриката  „Трибуна на младите“
се осъществява с финансовата
подкрепа на фондация „Еврика“

ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ И РЕДИЦАТА НА ФИБОНАЧИ –
ИНТЕРЕСНИ ПРОЯВЛЕНИЯ
ПО СВЕТА И ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ*
Гергана Дерменджиева,
12 клас,
Първа английска езикова гимназия – София
Редицата на Фибоначи и златното сечение
През далечната 1202 г. италианският животновъд и изследовател Леонардо Пизано (известен
още като Фибоначи) в желанието си да разбере
колко двойки зайци ще е развъдил до края на сезона, извършва следното изчисление. В началото
– разсъждава Фибоначи, имаме една двойка зайци, но те не могат да имат поколение, докато не
са навършили поне едномесечна възраст. Следователно през първия месец ще разполагаме само с
една двойка зайци. В края на втория месец се ражда още една двойка зайци, предполага Фибоначи,
и до този момент ще разполагаме с две двойки
зайци. В края на третия месец първата двойка
има второ поколение, а в това време първото поколение достига до зряла възраст. Това прави три
двойки зайци, две от които ще произведат по още
две двойки следващия месец. Леонардо Пизано
продължава с изчисленията и наблюдава следната
последователност: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
144 и така до безкрайност. По-късно тази редица
става известна като редицата на Фибоначи [4, 5,
6]. Предполага се, че Пизано е научил за тази редица по време на пътешествията си в страните от
тогавашния Изток и по-късно е била наречена на
неговото име, защото я е популяризирал [2].
И така, всяко число от редицата на Фибоначи се получава като сума от предходните
две (изключение правят първите два члена от редицата – 1 и 1). Интересно свойство на тази редица е, че с нарастването на поредния номер
съотношението между съответното число от
редицата и предходното му се приближава все
по-близо до „златното сечение“, чиято стойност

е приблизително 1,618. В математиката тази константа е позната като „числото Фи (Phi)“ и φ =
1,61803398…
Златното сечение може да бъде изобразено
геометрично (Фигура 1). Разделяме една отсечка
на две части, като спазваме правилото: дължината

x

1

Фигура 1. Геометрично изобразяване на златното
сечение

на по-голямата част да се отнaся към дължината
на по-малката, както дължината на дадената отсечка към по-голямата от двете и части.
Ако по-малката отсечка приемем за единица, то може да запишем пропорцията

x 2 − x − 1 =0 ,
която се свежда до квадратното уравнение
x2 - x -1 = 0

с корени x1 =

1− 5
1+ 5
и x2 =
.
2
2

Положителното решение е числото:
1+ 5
=
ϕ = 1, 61803398... ≈ 1.618
2
1− 5
2
1
−
=
− се
Вторият корен x2 = =
2
ϕ
1+ 5
нарича „златен корен“. Нека отбележим още, че
общият член на редицата на Фибоначи се задава

Текстът на статията се базира на проект, представен на Междуучилищна конференция, организирана от
фондация „Еврика“ (11 май 2019 г., София). Научен ръководител: Стелиана Кокинова.
*
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с равенството
n

 1+ 5   1− 5 

 −

2   2 

an =
5

n

като a1 = 1, a2 = 2, a3 = 3 и т.н.
Златното сечение в човешката
дейност. Използване на златното сечение по
българските земи
Златното сечение е оставило отпечатък в
редица произведения на човешките ръце. Найизвестните примери за културни паметници,
в чиято структура се наблюдава златното
сечение, са пирамидите в Гиза (2600 г. пр.Хр.)
и Партенонът в Атинския Акропол (447 –
432 г. пр. Хр.). Историята на златното сечение
обаче е по-древна от египетските пирамиди.
Човечеството е знаело за неговото съществуване
2000 години преди те да бъдат построени, а
изворът на това знание идва от българските
земи и е свързан с Варненската цивилизация
[1]. Д-р Христо Смоленов и неговият екип
провеждат проучвания, свързани с една от
най-древните цивилизации, познати на света –
Варненската цивилизация [1, 8, 9]. Обектът на
техните изследвания е съкровището, открито
при Варненския некропол, чиито артефакти се
оказват не само произведение на изкуството,
но и с научна стойност. Съкровището датира
от 4-то хилядолетие преди н.е. [2] и там се
наблюдават интересни проявления на златното
сечение (Фигура 2).

метрика. Чрез някои от артефактите, намерени
при Варненския некропол, могат да бъдат получени ъгли, чиито градусни мерки са кратни
на числото ϕ. Изключително любопитни са двете
златни фигури на бикове, чиито структурни елементи могат да се използват за построяването на
ъглите 50ϕ ≈ 80,90 = 80054' и 56ϕ ≈ 90,60 = 90036'.
От друга страна, в пропорциите на двете фигурки
се наблюдава златното сечение.
Откривайки златното сечение във фигурките
от Варненския некропол, решихме да изследваме
какво е станало със златното сечение на територията на българските земи след варненската цивилизация и дали е оставило други следи в нашата
история. И така намерихме златното сечение на
най-неочаквани места.
Първоначално се насочихме към тракийската цивилизация, тъй като тракийските племена са
населявали българските земи от третото хилядолетие преди н.е. Следователно това е цивилизацията, която хронологично е най-близка до тази на
Варна и ни се стори твърде възможно траките да
се знаели за златното сечение и да са го използвали на различни места в архитектурата и изкуството. Предположението ни се оказа правилно.
Най-известното тракийско съкровище е Панагюрското. Смята се, че е принадлежало на владетел от племето одриси от края на IV и началото
на III в. пр.н.е. Изследвайки артефактите, забелязахме, че златното сечение присъства в пропорциите на златната фиала и златната амфора (съотношението на дължините на съответните
малки и големи стрелки на Фигури 3 и 4).

Фигура 2. Златното сечение при златните фигури на
бикове – съкровище от Варненския некропол. Съотношението между двете плътни вертикални червени
линии е равна на златното сечение

Ние сме свикнали да наблюдаваме златното съотношение при линейни измервания,
но освен в линейната, то се среща и в ъгловата
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Фигура 3. Златната фиала от Панагюрското съкровище
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цивилизация, продължихме с изследването, като
се насочихме към времето на великите български владетели, които са ни оставили внушителни
архитектурни паметници. Проучихме дворците
в Плиска, Преслав и двореца на Царевец, но не
открихме златното сечение. Единственото ни известно изключение е портата на двореца в Плиска,
в чиито пропорции го забелязахме (Фигура 8).

Фигура 4. Златната амфора от Панагюрското съкровище

Но едно съкровище не е достатъчно доказателство, за да получим отгoвор на поставения от
нас въпрос. Поради тази причина ние решихме
да изследваме няколко, които са с различна датировка. Избрахме съкровища, които са сред най-известните и са оставили силно впечатление в нас.
Известно е например, че златното сечение се среща в пропорциите на човешкото лице. Този факт
ни подтикна да разгледаме по-подробно златната
маска на цар Терес (V в. пр.Хр.). Открихме, че
разстоянието между зениците, отнесено към дължината на устата, е в златното съотношение, както
и разстоянието от веждите до устните спрямо дължината на носа (Фигура 5).

Фигура 6. Амфора Фигура 7. Апликация от Летот Рогозенското съ- нишкото съкровище
кровище

Фигура 8. Плиска. Съотношението между дължините на двете стрелки е равно на златното сечение

Фигура 5. Златната маска на цар Терес

Други примери, в чиято структура наблюдавахме числото ϕ, са сребърната амфора от Рогозенското съкровище и апликацията, изобразяваща коне от Летнишкото съкровище (IV в.
пр.Хр.) (Фигури 6 и 7).
След проучванията, свързани с тракийската

Засега нашето предположение и обяснението на резултатите, които получихме, са свързани
с начина на живот на варненската цивилизация,
траките и прабългарите. Знаем, че прабългарите
са били активен и войнствен народ. Основната цел
на построените от тях архитектурни паметници не
е била свързана с олицетворяването на златното
сечение, а да служат за защита и убежище. Ние не
твърдим, че те не са знаели за съществуването на
златното сечение, но на този етап не сме открили
доказателство за приложението на това знание в
тяхната архитектура. За разлика от прабългарите, варненската цивилизация и траките са били
предимно уседнали народи. Те са наблюдавали
всичко, което ги заобикаля, и са откривали закономерностите на природата. Те са пресъздали своите
вярвания и знания в артефакти, много от които са
успели да достигнат до нас.
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Редицата на Фибоначи и златното сечение
в природата
Числата на Фибоначи не се срещат навсякъде в природата, но се проявяват достатъчно често,
което доказва, че отразяват някои природни закономерности [3, 4, 5].
Например, редицата на Фибоначи може да
се наблюдава в точките на растеж на растенията. Пример за това е начинът, по който клоните на
дърветата се образуват и разделят. Основата расте, докато се образува клон, който, от своя страна,
създава две нови разклонения. След това едно от
тях създава още две, докато другото се намира в
латентно състояние. Този модел работи за всяко
едно ново стъбло. Кореновите системи и водораслите също следват този модел [4, 5]. Освен това
при много растения броят на венчелистчетата е
равен на число от редицата на Фибоначи. Примери за това са кокичето, което има 3 венчелистчета,
рафлезията – 5, анемонията – 8 и др. [5].
Интересен пример е орхидеята (Фигура 9).
Тя има един център, 2 странични венчелистчета,
3 централни и общият брой на венчелистчетата е
5. Освен това златната спирала (Фигура 10), може
да се впише почти перфектно в едно от нейните
венчелистчета.

октоподът има 8 пипала [5]. И още – черупката на
всяка костенурка е изградена от 13 сраснали рогови пластинки: 5 – в центъра и 8 – по краищата,
а периферията е оградена с 21 пластинки. Лапите
на костенурките са с по 5 пръста, а гръбначният
им стълб се състои от 34 прешлена. Любопитен
пример за редицата на Фибоначи е родословното
дърво на търтея. Женските пчели имат по двама
родители – търтей и царица. Търтеите, от друга
страна, се развиват от неоплодени яйца. Това означава, че имат само по един родител. Следователно числата на Фибоначи изразяват родословното
дърво на търтея, който има един родител, двама
прародители, трима пра-прародители и така нататък [5, 6].
Любопитна зависимост, която наблюдавахме, е че при всички гръбначни животни в горните предни крайници се забелязва редицата на Фибоначи (Фигура 11). Те са изградени от три части,
като първата част се състои от една кост, а втората
от две кости.

Фигура 11. Кости на горен крайник при различни
видове гръбначни животни [11]
Фигура 9. Орхидея

Фигура 10. Златна спирала [10, c. 64]

Редицата на Фибоначи се наблюдава и в
морфологията на някои животни – хидрата има
5 пипала, броят на лъчите на морските звезди отговаря на числа на Фибоначи (5, 8, 13, 21, 34, 55) и
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Златното сечение и редицата на Фибоначи при човека
Златното сечение се наблюдава в пропорциите на човешкото тяло [3, 5, 7] . Примери за това
са следните отношения от дължини:
• <Височината на човека> : <Разстоянието от
пъпа до стъпалото>
• <Разстоянието от пъпа до коляното> : <Разстоянието от коляното до края на стъпалото>
• <Разстоянието от пъпа до върха на главата> :
<Разстоянието от линията на рамената до върха на главата>
• <Разстоянието от линията на раменете до върха на главата> : <Дължината на главата>
• <Разстоянието от пръстите до лакътя> : <Разстоянието от китката до лакътя>.
Всички тези пропорции могат да съответстват на златното сечение (~1,618), но не е задъл-
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жително. Тези пропорции отговарят на перфектното човешко тяло.
Лицата както на хората, така и на животните,
също са пример за златното сечение на Фибоначи.
Смята се, че колкото по-точно е златното сечение
при определено лице, толкова по-привлекателно е
то [3, 5, 7]. Примери за наличие на златно сечение
в размери, свързани с човешкото лице, са:
• <Дължината на лицето> : <Ширината на лицето>
• <Разстоянието от веждите до устните> : <Дължината на носа>
• <Дължината на лицето> : <Разстоянието от
веждите до края на челюстите>
• <Дължината на устата> : <Ширината на носа>
• <Ширината на носа> : <Разстоянието между
ноздрите>
• <Разстоянието между зениците> : <Разстоянието между веждите>
• <Разстоянието от края на окото до средата на
носа> : <Дължината на окото>
• <Разстоянието от центъра на зеницата до дъното на зъбите> : <Разстоянието от дъното на
зъбите до долната част на брадичката>.
Златното сечение и числата на Фибоначи се
срещат и при човешките крайници [3, 5, 7]. Например:
• Крайниците на човека се състоят от три части
и завършват с пет пръста.
• Големината на костите в крайниците и размера на фалангите са подвластни на числото ϕ.
• Всяка част от показалеца, от върха до основата на китката, е по-голяма от предходната с
1,618.
• Отношението на всяка фаланга на ръката към
предходната e приблизително 1,618.
• Отношението на средния пръст към малкия
пръст е златното сечение.
• Интересна теория е, че човек има 2 ръце с по 5
пръста на всяка ръка и само 8 от тях са разделени на 3 части – 2, 3, 5, 8 – четири последователни члена от редицата на Фибоначи.
Редицата на Фибоначи и златното сечение
се наблюдават и при белия дроб, сърцето и мозъка на човека. Белият дроб се разклонява в редовни интервали, следвайки последователността
на Фибоначи. Дихателната тръба се разделя на 2
основни бронха: левият бронх е дълъг, а десният е къс – двата бронха се разделят по-нататък в
подразделения. Тази мрежа е асиметрична и съотношението между по-дългото разклонение към
по-късото е златното сечение. По време на систола на камерите на сърцето кръвта преминава в

артериите и налягането достига максималната си
стойност, която е 115 – 125 mm на живачен стълб.
В момента на диастола налягането спада до 70 –
80 mm на живачен стълб. Отношението между
максималното (систолично) налягане и минималното (диастолично) налягане е средно 1,6.
Руският биолог Цветков открива, че съществува оптимална (златна) честота на сърцебиене
при човека и бозайниците. Тя се получава, когато
продължителността на систолата (t1), диастолата
(t2) и на целия сърдечен цикъл (T) са в златното
съотношение, т.е T:t2 = t2:t1 (Фигура 12). За човека
златната честота е равна на 63 удара на сърцето за
1 мин.

Фигура 12. Сърдечен цикъл
Мозъчната активност също се подчинява на
закона на златното сечение. Този факт е открит
от руския учен Соколов. Мозъчните ритми имат
различни характеристики. Една от тях е средната
геометрична стойност на екстремните (гранични)
честоти, изчислени по формулата

=
f
f1 + f 2 ,
където f1 и f2 са екстремните (гранични) честоти
на трептенията. Средната геометрична стойност
разделя честотната лента на високочестотни и
нискочестотни области. Съотношението на тези
честотни ленти е постоянно за дадената вълна величина и е инвариант на мозъка. Този инвариант
е възприет от Соколов като основна характеристика на мозъчните ритми. Той открива, че за b-ритъма, който съответства на умствената дейност,
този инвариант съвпада със златната пропорция.
За другите ритми инвариантите се различават от
класическата златна пропорция, но са близки до
нея – 1, 324 (за q-ритъм), 1, 272 (за a-ритъм), 1,
232 (за D-ритъма). Това са т.нар. обобщени златни
пропорции.
Нека отбележим накрая, че числата на Фибоначи се срещат и при самата основа на живота – в спиралата на човешкото ДНК, която също
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следва числата на Фибоначи, тъй като дължината
и е равна на 34 Å и ширината на спиралата е 21 Å
(1Å е равен на 10 на минус 10-та степен m или 0,1
nm) за всеки пълен цикъл на спиралата [3, 4, 5].
Заключение
Настоящата статия акцентира върху един
нов поглед върху редицата на Фибоначи и златното сечение. Представеното изследване показва, че
могат да бъдат открити идентични зависимости
и в математиката, и в историята, и в биологията. На пръв поглед това са различни науки, но
погледнати от подходящ ъгъл, те разкриват своите тайни. За проучването е използван предимно
снимков материал, тъй като не беше възможно да
се проверят истинските обекти. Остават възможности за бъдещи изследвания, които да потвърдят
(или отхвърлят) нашите хипотези, като се проучат
реалните тракийски съкровища и архитектурни
паметници.
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THE GOLDEN RATIO AND THE FIBONACCI SEQUENCE –
INTERESTING OCCURENCIES IN THE WORLD AND IN THE BULGARIAN LANDS
Gergana Dermendzhieva
Abstract: In this article we present a different point of view on the most astonishing mysteries in Mathematics – the
Fibonacci sequence and the Golden Ratio. Our project explores different areas where the Fibonacci sequence and the
Golden Ratio can be observed. It combines mathematics, history and biology. At first glance, these are completely
different sciences, but our study proves that there is a connection between all of them. The project is divided into two
main parts: The Golden ratio and the Fibonacci sequence in culture & the golden ratio and the Fibonacci sequence
in nature. The aim of this project is to emphasize on the connection between the golden ratio and Bulgarian history
and to discover new places where it can be observed.
Key words: Fibonacci sequence, golden ratio, Bulgarian lands, Varna Necropolis, Thracian treasures

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2020
Весела Василева,
държавен експерт в Дирекция „Наука“ – МОН
За 22-ра поредна година Министерството на
образованието и науката е организатор на Националния конкурс „Млади таланти“. В стремежа и
желанието си да стимулира и подпомага младите
научни таланти на България от 1999 г. ежегодно
Министерството организира и провежда този научен конкурс, който е част от неговите инициа-
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тиви за насърчаване на младите хора – ученици и
студенти, притежаващи потенциал и проявяващи
интерес към наука и към провеждането на научни
изследвания и иновации. Регламентът за участие
предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите: биология, химия, информатика, инженерни науки, ма-
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териалознание, математика, медицина, физика,
социални и хуманитарни науки, екология.
След успешното домакинство на Европейския форум през 2019 г. и отличното представяне
на българските участници, очакванията за повишено проектно участие на ученици бе голямо.
За щастие, независимо от епидемиологичната
обстановка, постъпиха над 22 проекта на над 30
млади таланти от различни градове в страната.
Преобладаващо бе участието на представители от
математическите гимназии от София, Пловдив,
Варна, Бургас, Ямбол. Добро бе представянето и
в областта на хуманитарните науки, опазването на
околната среда, медицината и др. Представянето
на проектните предложения, тяхната защита и церемонията по определяне на наградените протече
онлайн на 30 април 2020 г.
Тази година победители са Димитър Чакъров, Йордан Цветков и Николай Георгиев. И
тримата победители в конкурса получиха парични премии в размер на 1500 лв.
Със своя проект в областта на математиката
„Обобщение на хипотезата на Артин за примитивните корени в Гаусови цели числа“ Димитър
Чакъров, който е ученик в 12 клас в Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив, предлага нов поглед към теорията на числата. Проектът е теоретичен и в основната си част
е разработван по време на интензивната шестседмична лятна школа в Масачузетския технологичен институт миналата година. Струва си да се
отбележи, че талантливият младеж, носител на
национални и световни отличия, има два пъти по
100 точки на зрелостните изпити по български
език и по математика.
Йордан Цветков – също ученик в 12 клас
на МГ „Акад. Кирил Попов“, е конструирал четирикрак робот, който се движи автоматично с
помощта на специални невронни мрежи. Проектът му, който е в областта на инженерните науки
– „Ходене чрез синусоидни невронни мрежи“, е
продължение на този, с който представи България
на световното изложение на MILSET в Абу Даби
миналата година.
Николай Георгиев е в 11 клас на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Той е създал анализ в областта на биологията, който представя приложението на „PRM1“
– ген, който може да подобри гените при животните. Проектът на Николай „Нива на експресия
*

на ген PRM1 в сперматозоиди като потенциален
биомаркер на качеството на сперма при кочовете“
е разработен под ръководството на учени от Института по биология и имунология на размножаването на БАН и е стартирал като част от дейност,
финансирана по програма „Образование с наука“
на МОН*.
Победителите ще представят страната
ни в Европейското състезание за млади учени
(EUCYS), което е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното
творчество сред младото поколение, което се планира да се проведе през септември в Испания.
Журито присъди и три поощрителни награди по 1000 лв. на Анна Михалкова, Виктор Колев
и Виктория Кирилова. Анна Михалкова е разработила проект „Класификация на върховете в
претеглен граф“, в който търси приложимостта на
графите в информатиката и моделирането (област
математика). Виктор Колев с проекта си в областта на информатиката – „Невронна архитектура на
фон Нойман за дълбоко обучение с утвърждение“,
е доказал способността диференциален невронен
компютър да разделя обучението от запаметяването. Виктория Кирилова е представила своята
научна хипотеза в борбата със сърдечно-съдовите заболявания в проекта си „Елшата – клетъчна
амброзия срещу сърдечни болести“ (област биология).
„Важно е да развиваме интереса на младите
в областта на науката, защото гласът на учените
ще се чува все повече в бъдеще. Науката е полезна, а кризата с разпространението на „Covid – 19“
показа колко важни са учените и тяхната работа
за справяне с предизвикателствата, пред които
се изправяме“, заяви заместник-министърът на
образованието и науката Карина Ангелиева в обръщение към участниците в конкурса при онлайн
награждаването. „Радвам се, че промяната в начина ни на живот не ви попречи и не ви спря да продължите да работите с ентусиазъм и да развивате
вашите идеи“, допълни заместник-министърът.
Тя благодари на журито с председател проф. д-р
Емил Колев от Института по математика и информатика – БАН, научните ръководители, учителите
и родителите на участниците затова, че провокират интереса на децата и им дават кураж в първите им стъпки като млади учени.

Информация за програмата можете да намерите в сп. „Наука“, бр. 1, 2020, с. 68 – 70 (бел. ред.).
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ В АТЛАСИТЕ ПО
НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ НА МОН ЗА 2019 – 2020 Г.
Доц. д-р инж. Венета Коцева,
секция „Технически науки“ съм СУБ

През последните няколко десетилетия у нас
беше натрупан голям педагогически и методически опит при преподаването по география, икономика и история с помощта на учебните карти
и атласи. Към картографските и учебно-методическите приноси в учебните атласи за началното,
прогимназиалното и средното образование има
сериозен научноизследователски и педагогически
интерес. В предишна публикация [1] бяха разгледани картите и атласите за 7, 8 и 9 клас в съответствие с актуалните за 2018 – 2019 г. учебни
програми на Министерството на образованието и
науката (МОН). Отбелязан беше техният принос
за развитието на учебната и атласната картография в България.
Тук ще бъдат представени атласите по „География и икономика“ и „История и цивилизация“
за 10. клас по новите учебни програми за 2019
– 2020 г. Те са авторско дело на проф. д-р инж.
Теменужка Бандрова от Геодезическия факултет
на УАСГ, която е председател на Българската картографска асоциация (БКА) и вицепрезидент на
Международната картографска асоциация.

Държавните образователни изисквания (ДОИ) за
10 клас. Той дава прекрасна възможност за бързо, интересно и успешно усвояване на най-новите
знания за природата, населението, селищата и стопанството на България. Използвани са Географски
информационни системи (ГИС) и най-нови статистически данни за картографирането на изучавания материал. Съдържа много допълнителни
графики и диаграми, които показват нагледно и
обобщено информацията при различните раздели.
Темите са представени в 90 новаторски изработени карти, обособени цветово и тематично в следните раздели: Географско положение, територия и
граници; Природа на България; Природогеографски области; Население, селища, административно деление; Стопанство; Райони за планиране.
Рецензент на атласа е географът проф. д-р
Антон Попов от катедра „Картография и географски информационни системи“ в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Атласът има удобен за ползване формат, модерен
дизайн и висококачествена полиграфия.

Фигура 1. Корица на атласа
„География и икономика“ за 10
клас [2]
1) Учебен атлас
„География и икономика“ за 10 клас [2]
Фигура 2. Карта на административно-териториалноАтласът е нагледно помагало и служи за за- то деление на Република България от [2]
дълбочено и подробно изучаване на учебния материал по утвърдената от МОН нова програма и
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Картата на Фигура 2 представя административното деление на България по области и общини в съответствие с актуалното европейско статистическо деление на страната на 6 района чрез
различни по цвят и дебелина линии.
2) Контурни карти „География и икономика“ за 10 клас [3]

Фигура 3. Корица на изданието „Контурни карти по
география и икономика“ за 10 клас [3]
В изданието са включени контурни карти за
географско положение, природа, селища, административно деление, стопанство и райони за планиране: Югозападен, Южен централен район, Югоизточен район, Североизточен район, Северен
централен район и Северозападен район. Дадени
са ясни задачи за изработване на картите според
изискванията на учебната програма за 2019 –
2020 г. и място за легенда. Автор на изданието е
проф. д-р инж. Теменужка Бандрова.

Фигура 4. Контурна карта – Природогеографска карта на Р България от [3]

Например за контурната карта на Фигура 4
са поставени 3 задачи, за решаването на които могат и читателите тук да се изявят:

1. Надпишете природогеографските области и
подобласти.
2. Надпишете реките и други хидрографски
обекти.
3. Надпишете планините, най-високите върхове, равнините и низините.
3) Учебен атлас „История и цивилизации“ за 10 клас [4]

Фигура 5. Корица на атласа „История и цивилизации“
за 10 клас [4]

Атласът „История и цивилизации“ за 10 клас
[4] се състои от 80 страници. Той съдържа 76 цветни карти, които представят и онагледяват богатата
българска история. Съдържанието на това издание
изцяло покрива одобрената от МОН нова учебна
програма за 2019 – 2010 г., както и всички учебници и учебни помагала по „История и цивилизации“ за 10 клас. Атласът отразява следните 9 тематични области: Днешните български земи през
праисторическата епоха; Днешните български
земи през Античността; България до ХI в.; Българската държава (ХII – ХIV в.); Българските земи
под османска власт (XV – XVII в.); Българското
възраждане (XVIII – XIX в.); България от Освобождението до края на Втората световна война;
България след Втората световна война до 1989 г.;
България след 1989 г.
Картите са разработени въз основа на най-новите исторически изследвания и данни, като са използвани ГИС. Географската основа е представена точно и достоверно. За по-лесна ориентация в
орографията е използван сенкорелеф, получен на
базата на 3D модел на територията. Автори на [4]
са: гл. ас. д-р Никола Дюлгеров от Историческия
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в историческата му част и проф. д-р инж. Теменужка
Бандрова – в картографското представяне на историческите факти и събития. Рецензенти на атласа
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са: проф. д-р Александър Николов – ръководител
на катедра „Стара история, тракология и средновековна история“ и гл.ас. д-р Христо Беров – преподавател по „Съвременна балканска история“ в
Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

атласи, тъй като те обобщават както известни, така
и най-нови знания и факти в различни области от
човешката история и цивилизация, от икономическата статистика, от физическата и политическата
география и др. Тук представените издания биха
събудили огромен интерес не само у ученици-

Фигура 6. Карта на разпространението на славянска- Фигура 7. Карта на стопанството по българските
та писменост [4]
земи, 1856 – 1878 г. [4]

		 Фонът на всички карти е с диагонални надписи на издателството „datamap“ като вероятна защита от неправомерното им използване.
В заключение може да се отбележи, че със своите мултидисциплинарни (картографски, информационни, учебно-педагогически и естетически)
качества новите атласи за 10 клас продължават хубавата традиция, създадена през последните две
десетилетия от българо-канадската фирма „ДАТАМАП-Европа“ ООД в областта на учебната картография. Българските учебни атласи, издавани от
„ДатаМап-Европа“ [5], не отстъпват по полиграфично качество и наситеност на съдържанието им
на подобни учебни атласи, издавани в чужбина.
Трябва да се изтъкне голямото предимство за безплатен електронен достъп до всяка една карта от
учебните атласи на фирмата и на възможност за
нейното копиране при необходимост от хартиен
вариант на същата, макар и с лека защита от фоновата им основа.
Добре известно е на колегите геодезисти и
картографи, че учебните атласи са вид комплексни

те, а и у по-широк кръг любознателни читатели,
ползватели, родители и специалисти в различни
области. Стремежът на авторите и на издателя
да предоставят на българския учебен и културен
пазар висококачествени и модерни картографски
продукти, и то на достъпни цени, е осъществен
успешно и на високо професионално ниво.
Литература:
[1] Коцева, В. (2019) Приноси в атласите по новите
учебни програми за 2018 – 2019 година в Република
България. София, Геодезия, картография, земеустройство, бр. 1 – 2, с. 20 – 25.
[2] Бандрова, Т. (2019) Атлас по география и икономика за 10 клас, нова учебна програма. ДатаМап Европа ООД, София, 80 с.
[3] Бандрова, Т. (2019) Контурни карти по география
и икономика за 10 клас, нова учебна програма. ДатаМап Европа ООД, 23 с.
[4] Дюлгеров, Н., Бандрова, Т. (2019) Атлас по история и цивилизация за 10 клас, нова учебна програма.
ДатаМап Европа ООД, 80 с.
[5] ДатаМап Европа, официален сайт, www.datamapbg.com (наличен на 19.11.2019).

SCIENTIFIC AND APPLIED CONTRIBUTIONS IN THE ATLASES ACCORDING NEW EDUCATIONAL PROGRAMS
OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE FOR EDUCATIONAL 2019-2020 YEAR
Veneta Kotseva
Abstract: Some educational atlases published in Bulgaria according to new educational programs of Ministry of Education and Science on
‘Geography and economics’ and on ‘History and Civilizations’ for 10 classes for шге educational 2019-2020 has been presented. A short
analysis of the maps included into these atlases has been performed from cartographic, metodical and pedagogic point of view. The high
quality of the content and polygraph has been elucidated. The new atlases are the serial serious contribution into the educational and atlas
cartography in this country.
Key words: educational atlas, atlas cartography
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В ТЪРСЕНЕ НА ОБЩИЯ ПРЕДШЕСТВЕНИК
НА ЖИВИЯ СВЯТ

Нина Бакърджиева,
Почетен член на СУБ

Един от основните проблеми на биологичната наука е произходът на живота и неговата
еволюция. Столетия наред той е бил център на
внимание на учени и мислители. Естествено обяснението, хипотезите и представите за живота и
развитието на този дълго населяващ планетата ни
жив свят са били много и различни през столетията. Нашето съвремие дава вече една сравнително
по-богата представа за събитията, случили се на
Земята, създали живота, както и формирали историята на нейните обитатели. На най-авторитетни
научни форуми по света се дискутират преходът
от жива към нежива материя и времето на появата
и характеристиката на онази примитивна форма
на живот, която е направила възможно формирането на различните клонове на живота и последвалото бурно еволюционно развитие и разнообразие.
Съвременното многообразие на формите на
живия свят, населяващ планетата Земя, се приема,
че е резултат на продължителен и сложен еволюционен процес, започнал още с появата на зародишите на живота, достигнал до първите живи единици преди милиарди години и продължил своя
ход във времето. В началото това естествено са
били съвсем семпли и примитивни системи. Но те
са притежавали най-елементарните начални белези на това, което днес дефинираме като живот.
Основна тенденция на биологичната еволюция е нейният възходящ ход, при който се формират все по-сложни системи. Но този ход не е една
права линия, а дава множество разклонения. На
тях са разположени различните представители на
живия свят, които носят задължително основните
белези на живота като цяло, но също и специфичните характеристики на своята разновидност. Този
доказан факт дава основание на учените еволюционисти да насочат вниманието си в две насоки:
към източника за биоразнообразието с удивителните му форми, багри и механизми на оцеляване,
както и към въпроса за общия предшественик,
който може да обясни общите компоненти и функции. Tези въпроси са тясно свързани с концепцията за произхода на живота, която е възприета в
съвременната биология.
Според нея животът на нашата планета е
възникнал в резултат на прехода от нежива към

жива материя, който е траял много дълго, милиони
години. При това са се изградили основните градивни блокове от органични молекули и макромолекули, които заедно с по-малки органични и неорганични съставки дават възможност за появата
на начални организирани структури, предшественици на живота. Обсъждат се ролята и значението
на основните биологични макромолекули – ДНК,
РНК и белтъци, които несъмнено са имали и изиграли решаваща роля в това отношение. В схващанията на учените се дава превес нa значението на
една или друга от тях. Много широко е застъпена
хипотезата „РНК-първа“ и е налице цяло направление, означено като „РНК-светът“, изучават се
особеностите на тази макромолекула с оглед на
нейното значение при възникването на живота и
неговата еволюция. Но вече е налице скептицизъм
в научните среди по отношение на тази представа. С основание внимание се отделя на представата, че трите основни биологични макромолекули,
организирани с липидните мембрани, са един важен етап в прехода от неживо към живо. И тук се
поставя въпросът, на кое място в този преход би
могъл да се търси общия предшественик на всички живи организми и стоящ в основата на еволюционното дърво. Вероятно в по-късен момент, но
дал изходната точка за еволюцията на живота.
Изследователите на живия свят са наблюдавали съществуването на нещо общо между всички
живи форми и оттам идва представата за някакъв
общ прототип. Идея в това отношение има още у
Е. Кант в края на ХVІІІ в., който говори за общ
прародител или оригинален прототип. Но цялостната концепция в това отношение е изградена от
Чарлз Дарвин в неговия забележителен труд „Произход на видовете“ (1859). Според него всички
живи същества, живели и живеещи на планетата,
произлизат от една примитивна форма, която е
показала прояви на живот. Така той изгражда еволюционното дърво, в което показва взаимовръзките между видовете. Идеята за общия произход се
поддържа и до днес. Общото между всички обитатели на еволюционното дърво е, че притежават
основните приети днес характеристики на живота, а те включват общи градивни макромолекули,
сходни метаболитни пътища, организация и само-

НАУКА – кн. 3/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

73

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

контрол, способност за възпроизводство, адаптивност и коопериране. Американският еволюционен
биолог и микробиолог Карл Воезе подчертава, че
намирането на таксономичните връзки и характеризирането на таксоните прогресивно се изменя
от организмово към клетъчно и молекулно ниво.
А според френския микробиолог и биофизик Патрик Фортер през ХХ в. молекулната биохимия е
показала, че всички живи организми споделят еднакви носещи информация макромолекули и еднакъв генетичен код за пренасяне на информация
между тях.
Въз основа на новите резултати от молекулната биология самото еволюционно дърво се
подлага на редица корекции и вероятно това ще
продължи с натрупването на нови научни факти.
Те се базират на сравняване на някои метаболитни
особености и главно на геномния анализ. На тази
основа се изгражда филогенетичното дърво, което отразява и еволюционната история на живота
на нашата планета. Предложената от Карл Воезе
преди около три десетилетия и станала общоприета представа е, че три са основните и големи групи
организми – домейни (бактерии, археи и еукариоти), които имат място в основата на еволюционното дърво след общия предшественик. Но група
учени от Университета в Дюселдорф с водеща фигура Уиллиам Мартин предлагат нова концепция
за основата на еволюционното дърво. Според тях
в основата му стоят две групи организми и това са
археите и бактериите, а еукариотите се появяват
по-късно и появата им е свързана главно с археите. Предполага се също, че тя обаче е резултат на
успешното партниране на двете групи, при което
вероятно играе роля ендосимбиозата.
Като главен механизъм на еволюционния
процес се приема идеята на Дарвин за естествената селекция, а източник на измененията са предимно природните генни мутации. В последните
две десетилетия се заговори и за възможността за
хоризонтален пренос на гени и това е вероятен допълнителен източник на многообразие.
И все пак коя е единицата в основата на
еволюционното дърво? Представата за нея естествено се развива с натрупването на знания за
основните характеристики на живота. Първоначално се приема, че общият предшественик или
прародител на всички живи форми е началната
примитивна клетка, която притежава особеностите и свойствата на живота. Но все пак тя е твърде
сложна и започва да се търси на различни поднива онази система, която може да бъде приета като
общ предшественик на живота и да заеме място
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в основата на еволюционното дърво. Тази търсена система е означена като „последен универсален общ предшественик“ (Last Universal Common
Ancestor) или LUCA. Ще го наричаме на български ПУОП.
Най-общо ПУОП е една хипотетична конструкция, може да се разглежда като популация
от системи с характеристиките на праживота. На
етапа, на който са съществували, е възможно да е
имало и различни популации, но само една е дала
началото на живота на Земята, другите вероятно
са изчезнали. Първите признаци на живот на планетата се счита, че датират от преди близо 4 млрд.
години, а се предполага, че ПОУП е съществувал
преди около 3,5 или повече милиарда години. Как
можем да си го представим? Представата за него
е, че това е микроб, живеещ дълбоко под повърхността на Земята в среда, богата на желязо и сяра,
каквато са хидротермалните извори на океанското дъно. А това е средата, в която най-вероятно е
възникнал животът. Този микроб е бил анаеробен
и автотрофен, не се е нуждаел от кислород и не
е могъл да го използва. Градивните си съставки
е изработвал на тъмно в богата на метали среда.
Метаболизмът му е бил зависим от наличието на
водород, въглероден диоксид и азот. Предполага
се, че не е притежавал собствен апарат за пренасяне и съхранение на енергия. Това е най-общоприетата представа.
Може да се предполага, че ПУОП също е
имал своето развитие в периода, в който се смята, че е съществувал – над сто милиона години. В
резултат на натрупаните знания през последните
десетилетия в биологията, главно в областта на
молекулната биология, представата за него го поставя на едно доста високо ниво. Сравнителният
анализ, направен за гените и някои белтъци при
представители на различни разклонения на еволюционното дърво, е показал общност на значителен брой гени и белтъци. Това е дало основание
да се предполага, че те са присъствали и в ПУОП,
като въз основа на тези данни се прави характеристика на генома му. Съобщава се например за
идентифицирани 355 гена, които той най-вероятно е притежавал. Важно е обаче да бъдат ясно разграничени истинските „древни“ гени.
Според носителя на Нобеловата премия по
физиология и медицина Кристиян де Дюве в основата на протометаболизма, който е съществувал
в някакъв вид при ПУОП, е имало цяла мрежа от
ензимно катализирани реакции. Те са вероятно
свързани с предполагаемата му жизнена дейност.
Според него е съществувала някаква система от
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прокариотен тип, която той нарича FUCA (first
universal common ancestor), който е бил предшественик на ПУОП, като между тях има дълга история от десетки милиони години... Според други
учени новите данни за вирусите навеждат на мисълта за съществуването на един по-ранен ПУОП,
който да включва и вирусите в дървото на живота. В други описания на ПУОП се предполага, че
той е подобна на микроб система, с добре изграден геном, сходен на някои и днес съществуващи
организми. Тази гледна точка го поставя на много високо ниво, близко до жив организъм. В този
смисъл се обсъжда например връзката между физиологичните процеси и средата, в която съществува ПУОП.
Независимо обаче на какво ниво се разглежда, ПУОП е онази единица, която е притежавала
способността да еволюира и да се адаптира, и
е дала началото на еволюцията и разнообразието
на живия свят на планетата Земя. Според някои
изследователи ПУОП е нещо, което бихме могли
да наречем, а според други – не бихме могли да
наречем, организъм. Проучванията ясно посочват,
че общият предшественик сам е претърпял развитие в периода между появата на живот и корените на дървото на живия свят и е дал началото на
формирането на трите основни клона (домейни),
които обхващат всички обитаващи днес планетата живи същества. И именно те ни насочват към
търсенето на ПУОП и утвърждават началото на
Дарвиновата еволюция. Те ни предоставят следи,
общи за повечето организми, които ни отвеждат
към характеризирането на ПУОП. Най-съществените са рибозомите и генетичният код. Последните изследвания дават нов поглед към общия предшественик, който пасва на геохимичната среда на
ранната Земя.
За историята на ПУОП най-добра представа
дават думите на носителя на Нобеловата премия
по физиология и медицина за 2009 г. Жак Шостак
(Jack Szostak), според когото ПУОП и произходът
на живота са отделени от значителна дистанция
от еволюционни иновации. Напоследък бе предложена интересна схема, отразяваща етапите на
развитието между „моментите“ на възникването
на живота и началото на типичната биологична
еволюция, започнала с възникването и разклоняването на еволюционното дърво. На първия етап
става синтезирането на ДНК, РНК, появяват се рибозомите и мембраните, като става възможно самосъбирането им. Вторият етап бележи появата на
ПУОП, който е идеализирана популация от системи, способни да дадат начало на живота. Третият

се оформя при разклоняването на живота и формирането на неговата филогенетична история.
С основание може да се твърди, че интензивните изследвания върху общия предшественик
на живота на Земята и предложените хипотези са
крачка напред в разбирането на произхода и еволюцията на живота на нашата планета. Но също
така те дават и нова насока на търсенето на извънземен живот, като разширяват вижданията за
критериите, по които могат да се направят изводи
в това отношение. В известен смисъл наличието
на вода, което се приемаше като важно условие за
търсене на живот, се допълва от търсенето на гени.
Освен общоприетите показатели, основани на характеристиките на земния живот, по които търсим
възможно съществуване на живот в обитаемите
зони във Вселената, биха могли да се включат и
условията на съществуване на ПУОП като указание за евентуален бъдещ живот. Знаците, които
търсим, са вече повече и по-надеждни. За това вече
изследователите говорят. И. У. Мартин счита, че
хидротермалните извори, които е обитавал ПУОП
на Земята, са достатъчно добре разпространени
и в Слънчевата система. Следователно предпоставките за появата на ПУОП съществуват и са
сходни. И ако на наблюдаваното небесно тяло не
прониква слънчева светлина, то това не е пречка,
защото химическата енергия би била достатъчна в
първите фази на живота. Едва ли е налице пречка
ПУОП да се появи и да съществува например на
луните Енцеладус и Европа. Това, което знаем за
начина на съществуване на общия предшественик
на нашата планета, а и за самия него, може да бъде
полезно за бъдещите космически мисии.
В случая нищо не ни пречи да си зададем
въпроса, дали именно ПУОП не би могъл да бъде
онзи зародиш на живот, който би могъл да се пренася в междупланетното пространство, например
чрез метеоритите. С всичко това ще се обогати
познанието ни за живота като космическо явление.
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LOOKING FOR THE COMMON ANCESTOR OF THE LIVING WORLD
Nina Bakardjieva
Abstract: In the last three decades many hypothesis and new data were discussed to characterize the system being
the basis of the evolutionary tree. It is proposed that such a system, named LUCA, possess some main features of
life, and the ability to evolve and adapt. Its existence marks a very long period of millions of years from the origin of
life to the beginning of real Darwinian evolution and diversity of life. During this period LUCA also evolved and its
properties are discussed by the scientists at different levels of complexity. Very interesting are the investigations on
LUCA genome, based on the presence of common genes in different groups of organisms from the main domains.
The investigations on LUCA may be very useful in searching extraterrestrial life, giving a new aspect.
Key words: evolution, diversity of life, investigations, LUCA

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
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.
Допустими кандидати:
•
Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г. изм.
ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г).
•
Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г. изм. ДВ.
бр.107 от 24 декември 2014 г.).
Срок за подаване на предложенията – безсрочно.
Максимален размер на съфинансирането – до 20 000 лв. на година.
Допълнителна информация можете да откриете на уебсайта на ФНИ:
https://www.fni.bg/?q=node/543
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НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Секция „История“ към СУБ проведе на 22 май 2020 г. в Националния пресклуб на БТА пресконференция на тема:
„ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ“.
Участници: доц. д-р Благовеста Иванова – председател на секция „История“ към СУБ; проф. д
ик. н. Нина Дюлгерова – ВСУ „Черноризец Храбър“, ЮЗУ „Неофит Рилски“; проф. д-р Георги Попов
– Технически университет – София.

„Международен семинар по екология – 2020“
Поредният „Международен семинар по екология“*, организиран от секция „Биология“ към СУБ
и ИБЕИ – БАН, беше посветен на 10 години Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
– Българска академия на науките (ИБЕИ – БАН) и беше проведен online на 23 и 24 април 2020 г.
Семинарът беше открит с приветствено слово от председателя на секция „Биология“ към СУБ
– проф. д-р Стефка Чанкова. Поздравления към участниците бяха направени от проф. д.б.н. Диана Петкова – председател на СУБ и от чл.-кор. Димитър Иванов – научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ при БАН.
Online сесиите на Семинара включваха шестте традиционно залегнали в тематиката на Семинара
научни направления: „Биологично разнообразие и консервационна биология“, „Биотични и абиотични
въздействия върху живата природа и механизми на адаптация“, „Екосистемни изследвания и услуги, и
екологично земеделие“, „Ландшафтна екология“, „Екология и образование“, „Други кореспондиращи
направления“. Въпреки епидемиологичната обстановка интерес към Семинара беше засвидетелстван
от 44 авторски колектива, които представиха своите разработки под формата на 22 доклада, 4 от които
пленарни и 22 постера.
Online платформата позволи на широк кръг учени, докторанти и студенти да представят своите
резултати и да проведат задълбочени научни дискусии.
Авторските колективи са представители на различни организации, министерства и ведомства
както от България, така и от чужбина: институти на БАН и Селскостопанската академия: Института
по биоразнообразие и екосистемни изследвания; Института по невробиология; Института по биофизика и биомедицинско инженерство; Института по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“;
Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика; Института по органична химия с Център по
фитохимия; Института по физиология на растенията и генетика; Института по микробиология „Стефан
Ангелов“; Националния институт по геофизика, геодезия и география; Института по физика на твърдото тяло; Института по океанология „Фритьоф Нансен“ – Варна; Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“; Националния център по заразни и паразитни болести
– Министерство на здравеопазването; Министерството на околната среда и водите; СУ „Св. Климент
Охридски“; ПУ „Паисий Хилендарски“; Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“;
Химикотехнолотичния и металургичен университет; Лесотехническия университет.
Чуждестранни автори, представители на Институт по биохимия „А. Н. Бах“, Изследователския
център по биотехнологии към Руската академия на науките, Москва, Русия, и Научноизследователския
*

Информация за семинара и сборниците с докладите от 2014 г. досега можете да намерите на сайта:
https://seminarofecology.wixsite.com/2020
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отдел за ароматни и лечебни растения, Национален изследователски център, Гиза – Египет, също
представиха своите научни разработки под формата на пленарни и устни доклади. Част от докладите
са съвместни разработки на български учени и учени от чужбина – Австрия, Германия, Египет, Румъния, Русия, Турция, Чешка Република, Швейцария.
За поредна година специално жури определи и награди с грамота и книги шестима млади колеги за най-добра презентация и за най-добър постер:
● Най-добра презентация:
Първо място – Лъчезар Якимов, докторант към ИБЕИ – БАН.
Второ място – Даниела Митева, докторант към ИБЕИ – БАН.
Трето място – Искра Янкова, студент в СУ „Св. Климент Охридски“.
● Най-добър постер:
Първо място – Лили Добрева, докторант в Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ –
БАН.
Второ място – Борислава Борисова, дипломант към Институт по биофизика и биомедицинско
инженерство – БАН.
Трето място – Медия Гумус, докторант към Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ –
БАН, Варна.
Организационният комитет на Международния семинар по екология – 2020, посветен на 10
години ИБЕИ – БАН, изказва своите благодарности на ръководството на Института за съдействието
при провеждане на научния форум и за предоставените екземпляри от книгите, раздадени като награди. Благодарим също така на СУБ за подкрепата при провеждането на научното събитие, както
и на Pensoft Publishers ЕООД за безвъздмезднo предоставeната online платформа GoToMeeting и на
фирмите БУЛГАП ЕООД; LKB-България ЕООД и Pensoft Publishers ЕООД за оказаната финансова
подкрепа на Семинара.
На заключителната церемония участниците изказаха своите благодарности към целия организационен колектив за предоставената им възможност за участие, добрата организация и високото
научно ниво на Семинара.
Аудиторията подкрепи за пореден път идеята „Семинар по екология“ да продължи да се провежда ежегодно, както и представените доклади след рецензиране да се публикуват като supplement
на реномирани списания.
			
			
			

Доц. д-р Анна Ганева – директор на ИБЕИ – БАН,
проф. д-р Стефка Чанкова – председател,
гл. ас. д-р Петя Първанова – секретар на ОК на семинара

INTERNATIONAL SEMINAR OF ECOLOGY - 2020
Anna Ganeva, Stephka Chankova, Petya Parvanova
Abstract: The International Seminar of Ecology – 2020, dedicated to the 10th anniversary of IBER – BAS
organized by the „Section Biology“ of USB and IBER – BAS, was held on line on 23 – 24th April in Sofia.
Despite the challenging epidemiological situation 44 research teams from home and abroad took part in the
six topics of the Seminar. Successfully presented 4 plenary reports, 18 oral presentations and 22 poster reports
have triggered interesting discussions. Online platform has allowed well known scientists in various branches
of ecology, young scientists, PhD and Master degree students to present and discuss their results. Large number
of Universities, Organizations, Ministries and Agencies were represented, both from Bulgaria and abroad. Part
of the presented reports were joint research works of Bulgarian scientists and colleagues from Austria, Czech
Republic; Egypt, Germany, Romania, Russia, Switzerland, Turkey. Six young colleagues have been nominated
and awarded with a diploma and books for the best oral and poster presentation.
The audience recommended to the Organizing Committee to keep the good tradition of organizing the Ecology
Seminar (https://seminarofecology.wixsite.com/2020annually) and supported the idea to publish manuscripts as
supplements to two specialized scientific journals.
Key words: international seminar of ecology, оnline platform, discussions, plenary reports, oral presentations,
poster reports
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КНИГОПИС
Красимир Стоянов
Езиковедите
българисти през
първото десетилетие
на социализма
(1944 – 1954)
Изд. къща „Знак“ 94,
Велико Търново,
2019, 244 с.
Любопитството на специалистите езиковеди
и на широката читателска публика към темата на
книгата произтича от няколко фактора: 1) подлага
се на анализ и оценка важна част от творческия
път на водещата езиковедска интелигенция, работила у нас в средата на ХХ в.; 2) вниманието е насочено към изключително сложен период не само
за езиковедите, но и за всички учени и интелектуалци – време на идейни промени; 3) авторът е
използвал дистанцията във времето ( повече от половин век), за да види явления, останали скрити за
тогавашните учени и премълчавани след това; 4)
преценките и анализите се правят от школуван автор, овладял тънкостите на социолингвистическия
подход: Красимир Стоянов е напълно подготвен за
темата автор, доказал се специалист с трудове по
различни езиковедски въпроси на разглеждания
период.
Първото впечатление от този труд е широката обществена панорама, върху която са разгледани действията на нашите езиковеди, работили по
онова време. За по-младите читатели това е от първа необходимост. Авторът се опира на автентични
материали и ни предава една реалистична картина.
Темата е трудна, защото в годините непосредствено след Втората световна война с българско езикознание се занимават изключително
авторитетни учени с европейска школовка и европейска известност, но попадат в преломната обстановка на пълно преосмисляне на обществените
закономерности. Обстановката е сложна и объркваща. В общественото пространство се нарояват
доморасли философи, които наляво и надясно размахват недоразбрани философски постановки за
партийност и идейност, за форма и съдържание.
Хрумва им, че езикът е като философското понятие форма и затова промененото, новото съдържание изисква нов език. Някои от нашите езиковеди
се поддават на подобни измислици и твърдят, че
Паисий пише на някакъв новобългарски език, за-

щото поднася нови (светски, възрожденски) идеи.
А действителността показва друго: българският
език по онова време има само официална църковнославянска форма на съществуване и множество
диалекти. Няма единен новобългарски език: още
не е възникнал.
В тишината на научните кабинети веднага след деветосептемврийските събития витае
призракът на страха за кариерата. Опасността е
реална: в редица други университетски катедри
определени учени са обвинени, че са в плен на
идеалистическата философия и развиваните от тях
идеи са буржоазни. С трескава бързина езиковедите търсят опора и обръщат поглед към съветските
постановки. Именно поради тази причина те безпрекословно прегръщат постановките на съветския кавказколог Н. Я. Мар.
Авторът на тази книга ни показва паниката
на нашите езиковеди, когато през 1950 г. от най-високо място в тогавашния Съветски съюз псевдоучението на Н. Я. Мар е напълно разгромено. Кр.
Стоянов подробно въвежда днешния читател в
създалата се обстановка на пренастройване и анализът му звучи като предупреждение и към днешните любители на екстравагантни чужди идеи.
Авторът е подходил внимателно към деликатната
материя и е проявил такт и умение да не демитологизира нашите езиковедски първенци, защото
имат несъмнени непреходни конкретни приноси:
те развиват граматиката, диалектологията, историческата граматика и другите дялове на нашата
лингвистика.
Читателите ще имат възможност да почувстват високата научна класа на нашите езиковеди. Така например акад. Вл. Георгиев по блестящ
начин защищава историко-сравнителното направление и показва ерудиция от европейска величина:
в книгата това е изтъкнато с подробни факти.
В доста страници авторът на книгата ни показва важната роля на езиковедите в борбата за
нов демократичен правопис: обосновават необходимостта от изхвърляне на дублиращите се букви, правят опити с кодификацията да уеднаквят
българския книжовен изговор, търпят крясъците
и заканите на една част от интелигенцията, която
тръби, че с това се развалял българският език, а
правописът се опростачвал. Авторът на книгата
ни запознава с правописните прения и ни поднася подробна библиография, за да се убедим, че и
в една напълно революционна обстановка правописните промени са голямо изпитание за езиковедската общност и не са желани от всички. Виждаме, че и тук водеща роля са имали принципите
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основателите на Съюза на научните работници в
България, пълномощен министър във Великобритания (1947) и политемигрант до смъртта си. Изданието съдържа два текста, които запълват съществени празнини в българската книжнина. Първият е
книгата на Долапчиев, излязла след неговата смърт
на английски език през 1971 г. в Рио де Жанейро.
Тя представлява един политологически анализ на
установяването и утвърждаването на комунистическия режим в България, акценти върху политическата система, стопанското развитие, културния
живот, делника, политическата репресия. Авторът
анализира от позицията на юрист, но и на дисидент, състоянието на държава и общество. Текстът
има значение на документ на времето като пример
как отвъд българските предели един български
учен оценява политическите процеси, довели до
установяването на монополна власт на Комунистическата партия и превръщането на страната в
сателит на Съветския съюз.
Вторият текст има мемоарен характер и пресъздава участието на автора като защитник на регента княз Кирил Преславски пред Народния съд в
1944 – 1945 г. Той е ценен принос към литературата за този първи политически процес на следдеветосептемврийска България.
Изданието се открива от студия на профеАкад. Михаил Виденов сор Веселин Вучков (който е фактическия съсИз предговора към книгата тавител на книгата), която поставя акценти върху
личността на Долапчиев и същността на двата публикувани текста. Също така трябва да се отбележи
Никола Долапчиев добрия превод от английски език.
Като цяло книгата запълва празнина по отноБългария: превръ- шение творчеството на Никола Долапчиев, предщането в сателит.
ставяйки го като емигрантски деец, политически
Анализ на историче- анализатор и мемоарист. Тя е безспорна заслуга
ските събития
на съставителя, както и на Издателството на Нов
(1944 – 1953 г.).
български университет.
В защита на Негово
Височество Княза
Николай Поппетров,

на съветската реформа от 1918 г. Пред очите ни се
разбива митът, че езикознанието е тиха наука, че
езиковедите се занимават с неща, които са далеко
от политиката и от обществените сътресения.
Книгата има още един изключително важен
смисъл. Тя е свидетелство, че и нашите днешни
изследвания един ден ще станат обект на трезва
оценка и бъдещият автор ще бъде безпощаден към
нашето „замитане под килима“ на задълженията
ни към обществото. Имената на учените със самочувствие, които не са усетили императива на
обществото, ще бъдат забравени или ще бъдат отнесени в негативната графа.
Книгата на д-р Кр. Стоянов с основание ще
заеме важно място в нашите лични библиотеки.
Нека повторим: написана е от школуван социолингвист след подробно запознаване със събитията от ония години и след пълно проучване на
публикуваните тогава материали, за което свидетелства огромната библиография. Показано е
завидно умение изложението да има спокоен логичен тон и да бъде в духа на най-добрите постижения на научната стилистика.
Българската социолингвистика имаше нужда от този научен труд, който талантливо отваря
темата за научен анализ на нашето езикознание.

С., НБУ (поредица
Българско юридическо наследство, кн. 2),
2020, 319 с.,
с илюстрации
ISBN 978-619-233-098-9

Тази книга е едно своеобразно завръщане в
българското обществено пространство на Никола
Долапчиев (1897 – 1964), бележит юрист, професор по наказателно право, общественик, един от
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секция „История“ към СУБ

Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.
Фондацията осъществява пет програми:
Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на 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 инициaтиви“ 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
The first Congress Centre in
България, построен в комплекса
Bulgaria, built in „St. St. Constantine
„Св. св. Константин и Елена“ през 1966 г.
and Elena“ resort in 1966
от Съюза на учените в България
by the Union of Scientists
за провеждане на научни прояви,
to host scientific events,
а именно
namely
Международният дом на учените
the „Frederic Joliot-Curie“
„Фредерик Жолио-Кюри“,
International House of Scientists
е мястото, което търсите. Комплексът is the site you are looking for. The complex
може да приеме прояви с до 300
can accommodate a gathering of up
участници или няколко по-малки
to 300 participicians, or several smaller
симултантни срещи.
simultaneous meetings

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

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

