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КРИЗАТА КАТО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА КАТО КРИЗА
Доц. д-р Мария Стоянова,
УНСС
Увод
В научните публикации през последните години, особено след 2008 г., понятието криза е в активен оборот. Семантиката на понятието е натоварена с различни смисли: в персонален (личностен) аспект – стресово състояние на индивидите,
групите, общностите; в обществен – нестабилно,
критично състояние, опасно положение (политическо, финансово, икономическо, социално) в обществото; в икономически – етап в цикличното
развитие на икономиката (криза, подем, растеж и
спад), характеризиращ се с намаляване на брутния вътрешен продукт (БВП). Срещат се и други
определения на кризата – решение; остра промяна, прелом, решителен момент; ново начало; възможност за развитие и пр. Следователно, конотацията на това понятие е натоварена не само с
негативен, но и с позитивен знак. Веднъж кризата
се разглежда като опасност (стрес, срив, нестабилност, критично положение, обявяване в несъстоятелност, ликвидация и пр.), втори път като
възможност за развитие (възстановяване, оздравяване, решителен момент за промяна, иновативни решения за градивен подем, растеж и пр.).
В настоящата статия кризата е изследвана на
равнище предприятие, разбирано като търговец – чл.1 от Търговския закон (ТЗ): физически и
юридически лица – еднолични търговци и търговски дружества, кооперации (без жилищностроителните), както и предприятие, което изисква неговите дела да се водят по търговски начин [14].
Целта на статията е да представи кризата като
фаза в жизнения цикъл на предприятието на търговеца с нейните три етапа – спад, оздравяване и
ликвидиране, от една страна, а от друга – възможностите на несъстоятелността като институция
и съдебна процедура да ускорява нейното преодоляване. За постигане на целта са поставени за
изпълнение следните задачи: първо, да се разкрие същността на кризата като фаза от жизнения
цикъл на предприятието на търговеца; второ, да
се представят възможностите на несъстоятелността като институция и съдебна процедура за
преодоляване на кризата; трето, да се анализира прилагането на несъстоятелността в етапа
оздравяване на предприятието; четвърто, да се
анализира прилагането на несъстоятелността в
етапа ликвидиране на предприятието; пето, да

се направят изводи и предложения за социалната
практика.
Кризата на предприятието – фаза от жизнения цикъл
В социологически аспект жизненият цикъл на
предприятието се разбира като поредица от задължителни, обществено валидни биографични
фази, чрез които то се легитимира и включва в
социалната мрежа на взаимодействия с партньори, контрагенти, конкуренти пр. Това са фазите на
неговото създаване, развитие, разцвет, упадък и
залязване.
В теорията на управлението под жизнен цикъл
на предприятието (организацията) се разбира динамичен процес на създаване, трансформация
и криза на социалната мрежа от взаимодействия
(икономически и социални взаимовръзки) с други предприятия от публичния сектор и бизнеса,
които формират икономическата система на даден район, регион или на страната като цяло. В
научните публикации са представени повече от
20 модела на жизнения цикъл, които разкриват
тяхната еволюция – от идеята за създаването до
изчезването им като организационни и правни субекти. Моделите се използват за диагностициране
състоянието на цикличното им развитие, както и
за прогнозиране на очаквани изменения във всеки цикъл в близка или по-далечна перспектива.
Особено популярен е биологичният модел (наподобяващ модела на Х. Спенсър в социологията), основан на метафората с живите организми
– в своето развитие те преминават през фазите:
раждане, растеж, зрялост, упадък и смърт. По
аналогичен начин е замислен жизненият цикъл на
организациите – с четири-пет фази на развитие:
стартиране, растеж, зрялост, спад и залез.
Във всяка фаза се проявяват етапи (степени) на
развитие на предприятието.
Въпреки че фазите и етапите на жизнения цикъл са широко коментирани в публикациите на
различни автори, отсъства единомислие по отношение на техния брой и механизъм на преминаване от един към друг. Например, Адизес [14] посочва 10 фази (оглеждане, бебешка възраст, детство,
юношество, разцвет, стабилност, аристократизъм,
ранна бюрократизация, бюрократизация, смърт);
Лестер, Парнел, Карагер [2, 5] – (съществуване,
оцеляване, успех, възраждане, упадък; Хо – (раж-
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дане, растеж, зрялост, упадък/обновяване, смърт)
[5]. Този факт разкрива изследователска ниша и
потребност от търсене на нови изследователски
полета за изучаване жизнения цикъл на предприятията (в случая търговци), в т.ч. и чрез прилагане
на социологическия подход.
В статията се защитава (споделя) идеята, че
животът на предприятието на търговеца преминава през 3 фази – създаване, трансформация
и криза и през 6 последователни етапа – възникване; укрепване; растеж; насищане; спад;
оздравяване и ликвидиране (Таблица 1).
Таблица 1. Жизнен цикъл на предприятието на
търговеца
Фази
Създаване
Трансформация
Криза

Етапи
Възникване
Укрепване
Растеж
Насищане
Спад
Оздравяване
Ликвидиране

Всяка от фазите разкрива както благоприятни възможности за развитие на дейността/бизнеса, така
и съпътстващи промени и проблеми. Първата фаза
– създаване, включва етапите: възникване (регистриране на предприятието на търговеца, стартиране на нов бизнес) и укрепване (изграждане на
социална мрежа от взаимодействия с партньори
(доставчици, клиенти, кредитори), конкуренти и
пр. През втората фаза – трансформация, се осъществява растеж (развитие на бизнеса, нарастване на дейността, ръст на продажбите, увеличаване
на печалбите) и насищане (разширяване на дейностите, диверсификация, достигане на максимален обем на продажбите, рязко увеличаване на
печалбите). При третата фаза – криза, е налице
спад на икономическите и финансовите показатели (загуба на пазарни позиции, увеличаване
на загубите, намаляване на печалбите; финансова нестабилност – трайна неплатежоспособност,
свръхзадлъжнялост); етап на оздравяване (опит
за възстановяване, обновяване на предприятието)
и етап на ликвидиране на предприятието (заличаване от пазара като правен и организационен
субект).
В статията е поставен акцент върху институцията несъстоятелност и двете възможности, които тя предлага за преодоляване на кризата: оздравяване на търговеца – чрез откриване на производство по несъстоятелност и ликвидиране
– чрез обявяването му в несъстоятелност [3, 6].
Авторските ми изследвания (от последните пове-
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че от 15 години) върху несъстоятелността разкриват наличие на ниска степен на институционализация на несъстоятелността у нас, което е една от
основните причини при финансово-икономическа
криза на предприятието търговците длъжници да
заобикалят процедурите по несъстоятелност. Разбира се, това е възможно само в случаите, когато
това не противоречи на изискването на Търговския закон (до 30 дни след установяване на трайна
неплатежоспособност и/или свръхзадлъжнялост,
търговецът да подаде молба в съда за откриване
на производство по несъстоятелност, в противен
случай търпи наказателни санкции).
Нещо повече. Ниската степен на институционализация на несъстоятелността у нас е предизвикателство за разкриване на нови изследователски полета, каквото е настоящото – изучаване на
жизнения цикъл на предприятието с включване на
институцията несъстоятелност. Статията поставя
едно начало и е предизвикателство към изследователите от различни области на знанието, в т.ч.
и на социологическото.
Възможности на несъстоятелността за ускоряване преодоляването на кризата
В епохата на модерността несъстоятелността е
институция [7,10], която задава формалните правила за регулиране на отношенията между длъжници
и кредитори в конкурентната пазарна среда. Синоними на понятието несъстоятелност са фалит, инсолвенция, конкурс, криза, банкрут (в англосаксонската правна система). В тази среда както малките
и средните, така и големите предприятия и фирми
са изправени пред алтернативата да изпаднат във
временна и/или в трайна неплатежоспособност
(свръхзадлъжнялост), което ги прави в различна
степен зависими от кредиторите им. Икономистите определят несъстоятелността като „достигната
до краен предел невъзможност на длъжниците да
изплащат задълженията си към кредиторите“. Юристите я дефинират като съвкупност от норми, които се прилагат спрямо длъжниците в съдебните и
извънсъдебните процедури по несъстоятелност, а
именно – откриване на производство по несъстоятелност и обявяване в несъстоятелност, прекъсване
на производството по несъстоятелност за изпълняване на оздравителни програми и/или за постигане
на извънсъдебно споразумение с кредиторите.
Социолозите разглеждат несъстоятелността в
три аспекта: първо, като интерактивен модел, т.е.
като взаимодействия (първични и вторични) между пазарните и непазарните контрагенти и партньори на субектите на несъстоятелността; второ,
като институция, която задава публични образци
на поведение чрез ценности, норми и принципи,
които регулират взаимоотношенията между неплатежоспособните и/или свръхзадлъжнели тър-
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говци-длъжници и техните кредитори, и трето,
несъстоятелността като социален процес, в който образците на поведение се спазват или нарушават и едновременно с това търпят развитие и
промени под влияние на различни фактори – вътрешни и външни за субектите, и най-силно под
въздействието на потребностите на обществото от
създаване на справедлив социален ред за кредитори и длъжници, така че да се регулират взаимодействията между тях и хармонизират интересите
им. Несъстоятелността като процес представлява
съвкупност от съдебни и извънсъдебни процедури
по несъстоятелност, механизми за публичност, за
социализация и за държавен и обществен контрол
и санкциониране. Търговската несъстоятелност
изпълнява няколко основни функции: оздравителна (оздравяване дейността на предприятието на
неплатежоспособния длъжник); удовлетворителна (пропорционално удовлетворяване на кредиторите на длъжника с приети вземания); санкционираща (в заличаване на търговеца-длъжник от
Търговския регистър и от пазара) и превантивна
(предупреждение към търговците, че ако изпаднат
в неплатежоспособност, ще бъдат обявени в несъстоятелност). Предварителната информираност
и предварителното знание на търговците, че ако не
работят добре и не управляват рационално своята
стопанска дейност, ще бъдат обявени в несъстоятелност и заличени от търговския регистър като
търговци, е мощен икономически стимул, който
ги принуждава по икономически път да полагат
максимални усилия за подобряване на стопанската
си дейност. Основните функции на несъстоятелността регулират взаимодействията между субектите на процеса по несъстоятелност и между тях и
обществото като цяло. Следователно, несъстоятелността задоволява обществени потребности, като
създава специален социален ред и осигурява не
само преодоляване на кризата в търговските предприятия, но и намаляване на неопределеността в
икономиката и обществото и ги оздравява [3, 6].
Световната практика доказва жизнеустойчивостта на несъстоятелността в конкурентната пазарна среда. Според изследване на Евростат (19942006) средно 50 % от новосъздадените предприятия в ЕС-25 не успяват да оцелеят през първите
пет години от съществуването си, а всяка година
средно 7 % от съществуващите фирми изпадат в
несъстоятелност [15]. През периода 2007–2013
г. корпоративните фалити в страните на ЕС-17
са увеличени от 130 910 на 192 340 (за 6 год. нарастване с 61 430 фалита) [16, 17]. Според изследване на Кофас за региона на Централна и Източна
Европа (ЦИЕ), средногодишното нарастване на
обявените в несъстоятелност компании е с 5 %. От
наблюдаваните 13 страни, през 2013 г. България е с
най-голям ръст на фалирали фирми – 38,9 % (бли-

зо два пъти повече в сравнение с 2012 г. – 20,4 %),
следвана от Чехия – 32,4 % и Словакия – 12,2 %. С
рязък спад на фалитите е Унгария – 40,9 % [4, 13].
През 2014 г., отново по данни на Кофас, в страните
от ЦИЕ делът на компаниите в несъстоятелност е
намалял средно с 0,5 % спрямо 2013 г., като този
процент варира по страни. През 2014 г. е отчетен
спад на несъстоятелността в България с 22,8 %
спрямо 2013 г., в Румъния положението е подобно – спадът е с 27,9 %. Несъстоятелността спада в
Сърбия и Хърватска, а в Словакия нараства незначително. Полша, най-голямата икономика в региона, е с едно от най-ниските равнища на несъстоятелност – едва 823 компании. Ръст на фалитите се
наблюдава в Чехия, Украйна и Балтийските страни
[4, 13].
В България, по емпирични изследвания на авторката, през целия преходен период (1989–2000),
т.е. за 11 години общият брой на обявените в несъстоятелност е 765, или средно по 70 фирми на
година. За сравнение, само през 2013 г. фалиралите са 834, над 10 пъти повече [6].
Световната социална практика по несъстоятелност показва, че много фирми попадат в ситуация
на несъстоятелност, не само като естествен резултат от конкурентната надпревара (остарял модел
на управление на предприятия, амортизирана техника и технологично оборудване, невъзможност
да се включат в глобалните вериги на доставки,
ограничен износ, неадекватна на средата маркетингова стратегия и политика и др.), но и в резултат от въздействието на редица други фактори, например глобални кризи, природни бедствия, войни
и др. Същевременно на тяхно място идват други,
търсещи „своята пазарна ниша“. Това движение
предизвиква „прочистване“ на икономиката от неконкурентноспособните и неплатежоспособните и
нейното оздравяване.
Следователно несъстоятелността притежава
възможности за ускоряване преодоляването на
кризата на предприятието в етапите оздравяване
и ликвидиране. На етап оздравяване – чрез откриване на производство по несъстоятелност, а на
етап ликвидиране – чрез обявяване на длъжника в
несъстоятелност. Оздравителната и санкциониращата функция на несъстоятелността стимулират
преодоляването на кризата на предприятието. Това
е твърде важно и необходимо, защото времето за
преминаване от една фаза в друга, от един етап в
друг, е различно за различните предприятия. Този
процес е повлиян от множество фактори, като размер на предприятието, отраслова принадлежност,
диверсификация, пазарна конюнктура, успешност
на мениджмънта (структура, стратегия, имидж,
корпоративна идеология, корпоративна култура и
пр.) и всяко забавяне във фазата криза го тласка
към унищожаване, а не към съживяване и ново на-
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чало.
Кризата като несъстоятелност или възможност за оздравяване на предприятието
Разглеждането на кризата като несъстоятелност има алегоричен смисъл и означава, че чрез
съдебна процедура по откриване на производство по несъстоятелност (глава 39 от ТЗ) се
създават реални възможности за възстановяване
на търговеца, чрез оздравяване на предприятието,
продължаване на дейността (вкл. и обновяване),
постигане на извънсъдебно споразумение с кредиторите му и т.н. [12] Съгласно българското търговско законодателство, за да се открие производство по несъстоятелност е необходимо да са налице следните три предпоставки: длъжникът да е
търговец, да е изпаднал в неплатежоспособност и
да е спрял плащанията си по изискуеми и безспорни търговски сделки и публичноправни вземания
към държавата и общините и/или е свръхзадлъжнял – притежаваното от него имущество не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения
към кредиторите. С решението за откриване на
производство по несъстоятелност съдът публично обявява загубата на финансова автономност на
предприятието, назначава за управител временен
синдик, налага обезпечителни мерки за запазване на имуществото и определя датата на първото
събрание на кредиторите. Българският съд има
право да открие спомагателно производство по
несъстоятелност за търговец, обявен в несъстоятелност от чуждестранен съд, в случай че притежава значително имущество в страната ни.
Откриването на производство по несъстоятелност стимулира търговеца към търсене на нови
решения за възстановяване на предриятието
си. Такива са постигане на извънсъдебно споразумение с кредиторите и разработване на план за
оздравяване на предприятието.
Търговецът може да сключи извънсъдебно
споразумение с кредиторите си преди или след
откриване на производство по несъстоятелност,
но задължително след като синдикът състави
списъците с приетите вземания на кредиторите.
Споразумението представлява писмен договор,
в който е регламентиран начинът на разсрочено
изплащане на задълженията на търговеца към
кредиторите. По този начин се осигурява възможност предприятието да продължи да функционира. С подписване на споразумението съдът
прекратява производството по несъстоятелност за
неговото изпълнение.
Разработването на план за оздравяване на
предприятието е втори начин, известен като
оздравително производство по несъстоятелност
(глава 44 от ТЗ). Най-заинтересован от разработването и изпълнението на оздравителния план е
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длъжникът, въпреки че такъв план могат да предложат още синдикът, кредиторите, съдружниците,
акционерите, 20% от общия брой на работниците и служителите на длъжника. Основната цел
е удовлетворяване на кредиторите. В плана се
предвижда отсрочване или разсрочване на плащанията, частично или цялостно опрощаване на задълженията, реорганизация на предприятието и/
или извършване на други действия и сделки, като
продажба на цялото предприятие или на обособени части от него и пр.
Оздравителният план се приема от кредиторите и влиза в сила след постановено решение на
съда по несъстоятелност. Има задължителен характер за длъжника и кредиторите, чиито вземания са възникнали преди датата на решението за
откриване на производството по несъстоятелност.
За изпълнението на оздравителния план съдът
прекратява производството по несъстоятелност
за определен период. В процеса на изпълнение на
оздравителния план търговецът следва незабавно
да извърши предвидените структурни промени и
поетапно да удовлетворява кредиторските вземания.
С успешното изпълнение на извънсъдебното споразумение и/или на оздравителния план е
гарантирано възстановяване правата на длъжника и продължаване дейността на предприятието/ята му. Обратното – неизпълнението води
до обявяване на търговеца в несъстоятелност. По
принцип институцията несъстоятелност предвижда възстановяване правата на длъжника
и в случаите, когато напълно са удовлетворени
кредиторите – изплатени са техните вземания, заедно с лихвите и разноските по тях. Изключения
се правят, когато несъстоятелността се дължи на
неблагоприятно изменили се стопански условия.
Емпиричните изследвания на авторката разкриват, че в социалната практика по-често прилагано е оздравителното производство [8]. То е
терапевтична мярка за възстановяване финансовото състояние на търговеца-длъжник и за
избягване на тежките социални, икономически и
морални последици от обявяването на длъжника
в несъстоятелност. В теорията и практиката са
представени различни законодателни подходи за
оздравяване на предприятието. Оздравителното
производство е съвременно средство за уреждане
задълженията на неплатежоспособния търговец
и нетърговец. То е познато в днешното законодателство на Франция като съдебно оздравяванe, заместващо несъстоятелността; на САЩ, където е
известно като „Реорганизация“, гл. 11 от Федералния кодекс на несъстоятелността; на Германия е
включено в новия им Закон за несъстоятелността,
който е в сила от 1999 г., в България – глава 44:
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„Оздравително производство по несъстоятелност“ в Търговския закон, част ІV „Несъстоятелност“.
По емпиричен път са установени 2 типа оздравителни производства у нас – единият е свързан
с оздравяване на търговеца-длъжник при открито производство по несъстоятелност, а вторият –
специална процедура, предхождаща откриването
на производство по несъстоятелност, която при
определени условия също включва обявяване на
търговеца в несъстоятелност [8]. Вторият тип
оздравяване не е предмет на изследване в настоящата статия, поради което ще бъде анализиран
първия тип.
Първият тип оздравително производство се
осъществява по силата на ТЗ. Още в първия ТЗ
от 1897 г. е възприето като оздравителна мярка
установяване мораториум на длъжника. Това
означава отсрочване изпълнението на паричните
задължения най-малко за срок от 6 месеца. Този
подход се оказва неефективен и бива заменен с
едно по-модерно средство, въведено най-напред
в Германия през 1927 г. и известно като предпазен конкордат. У нас предпазният конкордат е
приет през 1932 г. и постановява, че всеки търговец, който е спрял или има опасност да спре плащанията си, може да поиска от съда по несъстоятелност да открие производство по сключване на
предпазен конкордат. Конкордатът представлява
договор между длъжника и кредиторите, според
който длъжникът получава облекчения в размера
или в сроковете за изплащане на задълженията.
Производството на предпазния конкордат намалява случаите на обявяване на търговците в
несъстоятелност. В новия ТЗ вместо предпазен
конкордат законодателят създава оздравително
производство по несъстоятелност. Мораториумът, конкордатът и оздравителното производство
са процедури, свързани непосредствено с процедурата по несъстоятелност, която се прекъсва
или не се започва, както е при първия български
закон. Целта е търговското дружество да се
съхрани като работеща структура. При неизпълнение на оздравителния план съдът обявява
длъжника в несъстоятелност. Практиката от последните години показва, първо, че почти всички
търговски дружества, особено с мажоритарен дял
държавно или общинско участие, започват изпълнение на оздравителни програми; второ, че
това изпълнение протича бавно, трудно, с удължени срокове; трето, помага на управляващите
да разпродадат активи за посрещане на текущи
разходи или за отклоняване на активи и средства
в дублиращи частни структури (ЕАД „Океански
риболов“, ЕАД „Конструкционни изделия“, ЕАД
„Биомаш“), а не предимно за удовлетворяване на

кредиторите. Бавното протичане на оздравителния процес по-скоро удължава агонията на тези
предприятия и най-често те достигат до обявяване на дружеството в несъстоятелност поради неизпълнение на плана за оздравяване.
През последните години се наблюдава пренебрегване на оздравителното производство за
сметка на прилагане на различни други практики, граничещи с умишлен фалит. Една от често
прилаганите е тази по прехвърляне на активите от непечеливша фирма на търговеца в друга,
също негова, но печеливша и подаване молба в
съда за откриване на производство по несъстоятелност („Национален хиподрум“ АД).
В този случай, поради липса на активи съдът
обявява търговеца в несъстоятелност, а кредиторите остават напълно неудовлетворени. Тази схема реално е умишлен фалит, но не винаги съдът
може да го докаже и съответно да обяви търговеца в банкрут (престъпна несъстоятелност) [1, 9].
Несъстоятелността като криза или ликвидиране на предприятието
Анализирането на несъстоятелността като
криза има също алегоричен смисъл, тъй като от
гледна точка на жизнения цикъл на предприятието обявяването на търговеца в несъстоятелност
съответства на етапа ликвидиране (смърт) на
предприятието. Защо това е така? Обявяването на търговеца в несъстоятелност (гл. 45
от ТЗ) се извършва в случаите, когато наличните активи на предприятието не са достатъчни за
покриване на задълженията му към кредиторите,
когато с продължаване на дейността е възможно
да се увреди имуществото или когато търговецът
не е изпълнил извънсъдебното споразумение с
кредиторите си и/или не е реорганизирал и оздравил предприятието си.
Съдебното решение за обявяване на търговеца
в несъстоятелност е публично признаване кризата на легитимността му. Основните последици
от това са: прекратяване дейността на предприятието; прекратяване функциите му на работодател и стигматизирането му в обществото.
Прекратяване дейността на предприятието		
Съдебното решение за обявяване на търговеца
в несъстоятелност се вписва в търговския регистър, с което публично се оповестява прекратяване дейността на предприятието и правомощията на органите за управление; налагането
на обща възбрана и запор върху имуществото,
като търговецът е лишен от право на управление
и разпореждане с него; стартиране на процеса
по осребряване и разпределяне на имуществото
между кредиторите (обезпечени, необезпечени и
работници и служители).
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С обявяването на търговеца в несъстоятелност
се прекратява и дейността му като работодател. Съдебното решение го задължава в определен срок да прекрати трудовите договори на
работниците и служителите в предприятието, да
уведоми съответната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите, да издаде
необходимите документи за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход, да изготви справки за лицата с право на гарантирани вземания
при несъстоятелност на работодателя, да предаде
ведомостите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
Следователно, обявяването на търговеца в несъстоятелност представлява юридическа форма
на ликвидирането му като легитимен правен и
организационен субект/актьор. От друга страна
е моралната щета – стигматизирането му в обществото.
Стигматизирането на търговеца в обществото е третата (и не последна) последица от
обявяването на търговеца в несъстоятелност [11].
Емпиричните изследвания на авторката разкриват, че в българското общество обявяването в
несъстоятелност се възприема като дамгосване и
заклеймяване на търговеца-длъжник, опозоряване на неговото име и загубване на социалната му
идентичност (заличаване от търговския регистър
и от пазара). Обявените в несъстоятелност носят
негативно морално петно върху себе си, което
по силата на предразсъдъчното мислене ги прави различни от другите търговци – „нормалното
мнозинство“. Отличителният белег „търговец
в несъстоятелност“ се придобива с решение на
съда при откриване на производство по несъстоятелност. След името на търговеца задължително
се вписва символният знак – в несъстоятелност.
Публичността на търговеца чувствително нараства след регистрацията му в търговския регистър. Символът „в несъстоятелност“ предупреждава кредитори, партньори и контрагенти на търговеца, че той е загубил финансовата си автономност и че изходът от съдебната процедура по несъстоятелност е обявяване на несъстоятелността
и загуба на юридическа и пазарна идентичност.
Това клеймо активизира всички кредитори да
търсят съдебно признаване на своите вземания,
което силно стигматизира търговеца в несъстоятелност. Некоректното поведение на търговците
по разплащанията с кредиторите, независимо от
причините, предизвиква конфликтност и загуба
на доверие от доставчици, клиенти, потребители,
медии и пр., което общественото мнение свързва
преди всичко с лош мениджмънт или с престъпления. От друга страна, в Кодекса за социално
осигуряване, Закона за банките, Закона за здрав-
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ното осигуряване, Търговския закон, Наказателния кодекс са заложени ограничителни норми на
търговеца, обявен в несъстоятелност –  няма
право да бъде прокурист, едноличен търговец, управител на ООД, член на съвет на директорите, на управителен или надзорен съвет на
АД (т.е. лишен е от право да заема определена
държавна или обществена длъжност, както и да
упражнява определена професия или дейност по
силата на чл. 37, т. 6, т. 7 от ТЗ). Затова статусът
търговец в несъстоятелност всява страх, загуба
на доверие, на име и пазарно присъствие. Посочените последици могат да бъдат заличени и отменени в случаите, когато търговецът е успял да
изплати напълно задълженията към кредиторите
си и не е осъждан за банкрут.
В модерните общества стигмата на обявените в несъстоятелност се възприема по различен
начин. Във френското е стигматизиран само търговецът-длъжник, в германското – търговецът
и нетърговецът, в англо-американското– също
търговецът и нетърговецът. В европейските общества, с изключение на английското и в американското, стигмата на обявените в несъстоятелност се разглежда единствено като негативна
характеристика на стигматизирания и трайно се
съхранява в европейската социална практика по
несъстоятелност и в европейската икономическа култура. Такова единство в предразсъдъка е
налице и в най-новото време. Българската социална практика по несъстоятелност не се различава от европейската и световната, напротив, тя е
част от тях. Както в рамките на ЕС, така и у нас,
стигматизирането се проявява в деловите среди,
в правната рамка и в културното и обществено
поведение. В деловите среди, защото търговецът
в несъстоятелност е възприеман като неблагонадежден делови (бизнес) партньор. В правната
рамка, защото националните законодателства по
несъстоятелност съдържат редица правни ограничителни мерки спрямо търговците, обявени
в несъстоятелност, и по този начин ги стигматизират. Нещо повече. В България законодателствата по несъстоятелност в хронологичен ред са
три – първи търговски закон (ТЗ) от 1897 г.; Указ
№56/1989 г., който действа със силата на закон
през периода 1989–1994 г. и втори ТЗ от 1994 г.
(част 4 „Несъстоятелност“). Интересно е да се
отбележи, че първият ТЗ по несъстоятелност
(1897–1951) има за основна цел не ликвидиране, а оздравяване на търговеца за продължаване
на стопанската му дейност и постепенно издължаване към кредиторите (актуална позиция на
най-новото европейско законодателство). Не така
стои въпросът с Указ №56 и ТЗ от 1994 г., които
са използвани от управляващите за ускоряване
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раздържавяването на собствеността. И Указ №56,
и ТЗ от 1994 г. са конюнктурни – обслужват полическите и идеологическите интереси на управляващите през преходния период за налагане на
либерализма и пазарния фундаментализъм като
панацея за българската икономика и общество.
Това предизвика отклонения в законодателството
по несъстоятелност и многократни поправки. Например през периода 1994–2011 г. са направени
общо 467 поправки, което средно статистически
означава, че всеки член е поправян по 3 и повече пъти. И това съвсем не е достатъчно, тъй като
предстоят промени по изискванията на Европейския регламент №1346/2000 г. за хармонизация
на законодателствата по несъстоятелност в рамките на ЕС в посока към оздравяване и стимулиране на търговците („даване на втори шанс“) [10].
Стигматизирането е свързано и с културното и
общественото поведение на икономическите
актьори. Причина за стигматизирането е преди
всичко ниската степен на институционализация
на несъстоятелността у нас, установена по емпиричен път, както и все още недостатъчната степен на интернализирането ѝ като институция
от субектите на процеса по несъстоятелност. Не
по-маловажни причини са отсъствие на системна и методична социализация на субектите на
процеса по несъстоятелност (незнание), законодателна нестабилност, недостатъчна публичност
и гласност на процедурите и на ефектите от тях
(въпреки в пъти увеличените производства по
несъстоятелност след кризата от 2008 г.) и пр.
Изброените причини (и не само те) предизвикват
недостатъчно прецизна информираност на обществото и като последващ ефект неговата неангажираност и незаинтересованост.
Вместо заключение или изводи за социалната практика
Кризата в жизнения цикъл на предприятието
е по-продължителна или по-краткотрайна в
зависимост от въздействието на различни
фактори, един от които е навременното и правилно
прилагане възможностите на институцията
несъстоятелност. Данните както от официалната
статистика, така и от емпиричните изследвания
на авторката (и не само), налагат извода, че
желана или не, несъстоятелността съществува и с
нея както пазарните, така и непазарните актьори/
субекти (в т.ч. и чуждестранните) следва да се
съобразяват. У нас не се разбира и не се дооценява
ролята и предназначението на търговската
несъстоятелност за оздравяване на предприятието
(оздравителна процедура) и/или за оздравяване
на икономиката като цяло (чрез ликвидиране
на нежизнеспособните предприятия). Не се
разпознават нейните основни функции като

институция (оздравителна, удовлетворяваща,
санкционираща и превантивна). Оттук произтича
и следващият извод – налице е необходимост от
повишаване степента на институционализация
на несъстоятелността у нас чрез разширяване
на изследователското ѝ поле, увеличаване на
публикациите, задълбочаване на обучението,
създаване на приемлив медиен образ на
несъстоятелността като обществена потребност
и като регулатор на икономическия живот на
обществото.
От направения анализ на възможностите
на несъстоятелността може да се направи
обобщение, че доброто ѝ познаване и правилно
прилагане като институция и като съдебна
процедура е реална предпоставка за ускорено
преодоляване на кризата в жизнения цикъл на
предприятията и оздравяване не само на тях, но
и на социалната, и на бизнес средата в България
като цяло.
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The Crisis as a Insolvency and the Insolvency as a Crisis
Mariya Georgieva Stoyanova

Abstract
The purpose of the article is to present the crisis as phase of the enterprise’s life cycle with its three stages –
drop, recovery and liquidation, as well as the possibility of the insolvency as an institution and proceedings to
accelerate its overcoming. The following conclusions have been made: by opening of insolvency proceedings,
the recovery of the enterprise and the continuation of its activities are stimulated; by bankruptcy – its liquidation
as legal and organizational entity is stimulated too, but also and the recovery of the social and business
environment in Bulgaria as a whole.
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•
•
•
•
•
•
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търсене в електронния каталог на Университетската библиотека, съдържащ над 1 000 000
библиографски записа на адрес: http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F
интегрирано търсене в Националния академичен своден каталог, съдържащ над 3 507 408
библиографски записа на адрес: http//primo3.nalis.bg
ползване на пълнотекстови дигитализирани библиотечни материали на адрес:
http://digitool.nalis.bg:8881/R
достъп до водещи научни пълнотекстови и реферативни бази данни – Science Direct, Scopus,
ISI web of Knowledge, EBSCO, Emerald, Klower Law и др.
изготвяне на писмени и устни библиографски и фактографски справки;
автоматизирано търсене на информация по зададени теми;
консултация за работа с електронни библиотечни каталози на световни научни библиотеки;
услуги за хора в неравностойно положение;
доставка на документи по електронен път (Document Delivery Service );
междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане;
копиране и дигитализиране на документи.
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Представи за богатство и бедност и свързаните с
тях нагласи за работа в олигархични структури
Доц. д-р Вяра Стоилова,
УНСС
Въведение
Най-често богатството и бедността се
тематизират в рамките на различни научни
направления като шансове за реализиране на
жизнените стратегии на хората [1]; достигнати
равнища на качеството на живота [2]; проявление
на най-значимите в обществото социални
неравенства [3]. Шансовете за реализиране на
жизнените стратегии на хората, които в крайна
сметка резултират в определено качество на
живот, произтичат от достъпа им не само до
материални, но и до нематериални блага (здраве,
образование, изпълнение на социални роли в
рамките на изградени социални свързаности
и т.н.). Има данни за подоходните неравенства
между хората – правят се класации на найбогатите хора; различни институции периодично
предоставят данни колко хора живеят с доходи на
равнището на екзистенц мининума; колко успяват
да напълнят потребителската си кошница; колко
се намират в тъй желаната средна класа, но все
още липсва познание за субективните възприятия
на богатството и бедността, респективно
на богатите и беднитe. Познанието за тези
субективни представи не е израз на някакво
безпричинно любопитство. Изразителят на
субективната представа за „богат“ и „беден“, от
една страна, подрежда другите, които познава, за
които чете и слуша, както и онези, които случайно
среща, в групата на богатите или бедните, а от
друга страна, на основата на същата представя се
самоотнася към една от тези групи. Познанието
за субективните представи прави възможно
да се установи (не)съвпадението между тях
и официалните критерии, по които хората се
разделят на богати и бедни.
В настоящата статия са представени данни
от емпирично изследване сред студенти в

УНСС, което имаше за цел да установи не само
различните представи за богатство и бедност,
но и
нагласите за работа в олигархични
организации. Необходимостта от познание на
тези нагласи се предопредели от авторовото
разбиране, че субективните представи за
богатите хора (каквито несъмнено са олигарсите)
може да бъде индикатор за обществен проблем,
ако легитимността на богатството на тези хора
се поставя под съмнение от гледна точка на
начините на неговото придобиване1.
Представи за богатство
Понятието за богатство има антропологична,
етимологична и онтологична конотация [4]. В антрополoгичната конотация стои разбирането
на богатството като изобилие от средства за живот, които могат да бъдат както материални, така
и нематериални. Етимологичната конотация се
свързва със съдържащата се в понятието „богатство“ дума „бог“ и ориентира към възможността (властта), която притежателят на богатството
има, за да извършва желаните от него действия
(желаните действия могат да бъдат както в рамките на закона, така и извън него). Онтологичната конотация се фокусира въру богатството като
осигуряващо „живот без грижи, възможност за
удовлетворяване на всички материални желания“
[5]. В случая богатството се свързва преди всичко
с притежаването на права на собственост върху
пари заради свързаните с тях възможности за избор на многообразни материални и нематериални
блага, които допринасят за достигането на определено (желано) качество на живот на притежателите на тези права на собственост върху пари [6].
Свободата за избор на блага, която дават парите,
е в основата на това „милиони хора да мечтаят за
печалби от игрите на щастието“ [7]. Самото название на тези игри („на щастието“, „на късмета“)

Изследването е проведено в рамките на учебната 2014/2015 г. Използван е методът „пряка нестандартизирана групова
анкета с открити въпроси“. (Съйкова И., Б. Чакалов, Методология и методика на социологическите изследвания,1977,
Edith D. Leeuw, John .J. Hox, Don .A. Dillman, International Handbook of Survey Methodology, 2008). Избраният метод
беше подчинен на целта да се получат спонтанни отговори от студентите, без наличието на какъвто и да е елемент на
сугестия. Впоследствие информацията беше обобщена чрез метода „анализ на съдържанието“. По метода на „отзовалите се“ бяха изследвани 202 студенти, в т.ч. 96 студенти от първи курс на обучение в професионално направлениие
„Икономика и бизнес“ и 106 студенти от трети и четвърти курс от специалностите „Икономическа социология“ и „Социология“. Данните от проведеното изследване не са представителни за всички студенти в УНСС, но отразяват интересни нюанси в изградените до момента представи за богатство и бедност и нагласи за работа в олигахични структури
на изследваните студенти.
1
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ориентира към желан (и често невъзможен по
друг начин) достъп до пари и богатство.
В изследването беше заложена хипотеза, че в
субективните преценки на изследваните студенти
ще преобладава именно онтологичното разбиране за богатството. Основанията за изграждането
на тази хипотеза бяха следните:
Първо, най-известните годишни класации на
най-богатите хора (напр. сп. „Форбс“) се правят
върху основата на притежаваните от тях парични средства. Една от най-дискутираните през
последните години тема е изключителното разделение на хората по признаците „доходи“ и
„имущество“. Фактът, че 1 % от хората на Земята
притежават богатство, равно на това, което притежават останалите 99 %, се превърна в постоянен медиен рефрен.
Второ, материалните условия на живот, в т.ч.
и парите, са измерими и позволяват сравняването
им между отделните хора.
Трето, съвременният свят е детерминиран
от паричния дискурс и значението на парите за
реализиране на жизнените стратегии на човек е
изключително, доколкото преобладаващата част
от необходимите му блага се придобиват срещу
пари (при това не само легално, но и нелегално).
Данните от изследването не потвърдиха
тази хипотеза. Отговорите на въпроса „Кой човек определяте като богат?” показаха една изненадваща за мен картина на субективните представи на изследваните студенти, която се изразява в
следното:
• При половината от изследваните студенти е
налице представа за богатство, респективно за
богат човек, различна от тематизираните три
основни разбирания за богатството (антропологична, етимологична и онтологична). Според тази представа богатството не се свежда
до материални блага и по-конкретно до пари.
Анализът на съдържанието на отговорите дава
основание да се идентифицират следните три
групи характеристики, наличието на всяка
една от които е достатъчно основание да направи човека богат в очите на другите: първо,
притежание на определени качества („милосърдие, искреност, състрадание, благородство, знание“); второ, участие в социална
свързаност и изпълнение на определени социални роли („верни приятели и семейство“ ) и
трето, живот и здраве („богат е този, който
е жив и здрав, защото здравето и животът
не могат да се купят с пари, или да се откраднат“). В известна степен доминиращата представа сред изследваните студенти за богатия
човек се доближава до представата за щастие,
залегнала в концепцията за щастие, която се
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използва в Европейското изследване на качеството на живот за измерване на добрия, пълноценен живот. В това изследване се използват
14 индикатора, обединени в три основни групи: „първа, да имаш (having), отразяваща материалната компонента на живота; втора, да
обичаш (loving), отразяваща определени значими за човека социални свързаности като семейство и приятели и трета, да бъдеш (being),
отразяваща действената страна на човека“ [8].
И въпреки че в представата за богат човек експлицитно отсъства материалната компонента
на живота (having), тя в известна степен е предположена, доколкото семейството е установено в някаква материална плоскост (жилище,
без значение дали е собствено или под наем),
а самото социално възпроизводство на семейството предполага материални разходи – отопление, дрехи, храна, разходи за образование,
за здравни услуги и т.н.). Т.е. предполага се някаква достатъчност на материалните средства
(най-вече в лицето на парите), които правят
възможно неговото съществуване. Фокусът в
тази представа за богат човек са „семейството“, „приятелите“, „здравето“ и някои значими характеристики на човека („милосърдие, искреност, състрадание, благородство,
знание“), които благоприятстват изграждането на желани социални свързаности. В своето
единство тези характеристи на богатия човек
очертават значителна част от неговата социална достатъчност в лицето на изградени желани свързаности (семейство и приятели). Това е
и израз на една доста разпространена житейска философия, според която най-важното е
„да сме живи и здрави, да имаме семейство и
приятели“, другото все „някак ще се нареди“.
• Към горепосочената представа за „богат човек“ може да се прибавят и данните, получени
от 10% от студентите, чиято представа за богатия човек беше съпоставена с тази за бедния
човек (вероятно повлияно от втория въпрос,
на който трябваше да отговорят : „Кой човек,
според Вас, може да се определи като беден?“.
Характерното в тези съпоставителни представи е противопоставянето на материалното на
нематериалното богатство и подчертаване значимостта на последното. „Обикновено хората
възприемат човек за богат, когато има много
пари и власт, а за беден този, който едвам
свързва „двата края“. За мен е точно обратното – хората с власт и пари всъщност са
самотни и нямат истински приятели, дори и
семейство – това за мен е бедност. Докато
човек наистина го ценят и е подкрепян от
близки и прители, то това за мен е богат-
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ство, защото е много по-ценно от парите“.
„Богатият човек обикновено е самотен“.
• Тематизираните в научната литературата три
основни разбирания на понятието „богатство“,
респективно богати хора, са неравномерно
разпределени сред изследваните студенти.
Най-разпространено е антропологичното
разбиране за богатството (30 % от изследваните студенти са изказали такава представа):
„В духовен смисъл богат човек е този, който
е здрав, който обича и има приятели. В материален смисъл, който има достатъчно пари,
за да задоволи всичките си нужди и да плаща всичките си сметки, без да се притеснява
в какъв размер са те“. „Богат е, който има
натрупано богатство – имоти, коли, пари, но
и в духовен смисъл – има прекрасна и добра
съпруга, има добри деца, има много и верни
приятели, разполага не с много, но достатъчно пари и семейството му вярва във всичко“.
„Богат човек – който има добри приятели,
хубаво семейство, успешна кариера и човек до
себе си“. Онтологичното разбиране за богатството е посочено от 10 % от изследваните студенти. „Богат е този, който кара скъпи коли,
храни се в луксозни ресторанти, има хубаво
жилище“. „Богат човек е този с минимален
доход от 20 000 лв. на месец“. Етимологичното разбиране за богатството не беше посочено
от нито един студент. В описанието на богатия
човек (както в неговото антропологично, така
и в неговото онтологично разбиране) изследваните студенти поставят акцент не толкова
върху количеството, колкото върху качеството
и/или характеристиките на притежаваните от
него блага или на социалните свързаности, в
които участва: семейството е „хубаво“; приятелите са „добри“, „верни“; съпругата, съпругът са „прекрасни“; кариерата е „успешна“ и
т.н. В този контекст богатството не е просто
изобилие на блага, а на блага с определено
качество, нито пък е участие в каквито и да
са социални свързаности, а в такива, които
притежават определени характеристики.
Представи за бедност
Понятието за бедност е противоположно на
понятието за богатство и се изразява в липса на
достатъчно материални блага за удвовлетворяване на основни нужди на човека ( храна, облекло,
жилище и т.н.), но също и в липса на нематериални блага. Понятието за бедност показва вариации
в различните общества и култури. В България за
бедни се приемат хората, които:
• нямат достатъчно доходи за задоволяване на
основни материални потребности от храна,
облекло, жилища и т.н.;

• имат ограничен достъп до социални услуги
като образование и здравеопазване;
• нямат възможности за личностно развитие и
избор за подобряване на жизнения стандарт.
Съществуват и международни критерии за определяне на бедността. Най-често като бедни се
определят онези хора, които не са в състояние да
покрият поне четири от следните девет критерия:
плащане на ипотека или наем, битови сметки, лизинг или други заеми; една седмична ваканция
извън дома; хранене с червено месо, пилешко,
риба или вегетарианския им еквивалент през ден;
посрещане на неочаквани финансови разходи;
притежание на телефон (включително мобилен),
притежание на цветен телевизор, притежание на
пералня, притежание на автомобил, осигуряване
на отопление за поддържане на достатъчна топлина в жилището [9]. В своята съвкупност тези
критерии формират един синтетичен индикатор
– дълбочина на материалните лишения. България
е на първо място сред 28-те страни-членки на ЕС,
попълвайки почти 5 (4,9) от по-горе изброените
качествени социални стандартни придобивки.
Данните са за края на 2014 г. и основният източник е самата статистика на ЕС (Евростат) по отношение на доходите и условията на живот (така
нареченият инструмент EU-SILC) [10].
Бедният човек разчита на помощи от
държавата (безработни за продължителен период
от време; лица с трайни увреждания, които
не могат да изпълняват определени трудови
роли и др.) Поради затрудненото си финансово
състояние бедните хора не могат да изпълняват
редица социални роли, да изграждат социални
свързаности и в известна степен се асоциализират.
Очакванията ни бяха, че изследваните студенти ще изразят субективни представи, в които
човек ще бъде квалифициран като беден поради
отсъствието на достатъчно материални блага, в
т.ч. и пари за собственото си възпроизводство.
Анализът на отговорите на въпроса „Кой човек е
беден според Вас?“ даде основание да се направят следните изводи:
• Не беше даден нито един отговор, който да
описва бедния човек като едновременно лишен и/или притежаващ ограничени материални и нематериални блага (характеристики).
Т.е. отсъства една антропологична конотация
на понятието „бедност“ по аналогия на понятието „богатство“.
• 55 % от изследваните студенти изразяват субективна представа, че беден е онзи човек,
който не притежава необходимите му за социално възпроизводство материални блага, в т.ч
и пари. „Беден е този, който няма пари да си
покрие сметките и живее с по-малко от ми-
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нинума пари за месец“, „ Беден е човек, който
изкарва пари само за прехраната си“, „Беден
е, който се опитва да съществува с 200 лева
на месец“.
• Според 25 % от изследваните студенти беддният човек е лишен от значими за социалното му възпроизводство нематериални блага,
знание и социални умения. „Беден е, който
няма добро възпитание, който се присмива на
неуспеха на другите, подиграва се на човек с
по-лошо от неговото материално състояние,
завижда, когато някой друг успее“. „Бедният
човек е без възпитание, неграмотен, алчен,
безразличен към света, не може да подбира
приятелите си, или има само приятели, които
го използват“. „Беден е, който няма стимул
за живот, не иска да се развива, да се бори,
със сломен дух – алкохолик, наркоман“. „Беден
е неукият човек“.
• В субективната представа на 15 % от изследваните студенти бедността е вид социална изолация и липса на социални свързаности, които
водят до отсъствието на определени социални
роли от социалния ансамбъл на бедния човек.
„Беден е човек, който няма семейство и приятел“. „Бедният човек очаква, а не действа и
затова е обграден от нищото, което е изградил около себе си“. „Бедният няма около себе
си хора, с които да се развеселява и общува“.
„Бедният няма опора, чувства се сам“.
• В субективните представи за бедния човек,
изразени от 5 % от изследваните студенти, акцентът не беше поставен върху благата, които
той притежава, а върху тяхното качество. Бедният човек живее в „съвсем нормално жилище“, „не може да си позволи вечеря в скъп
ресторант“, „не носи маркови дрехи“, „няма
последен модел телефон“, „не кара скъпа
кола“.
Като цяло, резултатите от проведеното изследване показват многообразие от субективни
представи за богатството и бедността, респ. за
богат и беден човек. Наред с парите, като достъп
до материални и нематериални блага, в субективните представи на изследваните студенти богатството и бедността се свързват и с възможността за изграждане на желани и трайни социални
свързаности (най-вече в лицето на семейство и
приятели). В този смисъл богаството и бедността биха могли да се приемат и като показатели
за степента, в която един човек е успял да реши
проблема на собствената си несамодостатъчност
в рамките на едно общество. Познанието за субективните представи за богатство и бедност дава
възможност за саморефлексия на обществото или
на отделни негови групи, за познание на себео-
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ценката за степента на изградената достатъчност
за отделния индивид – едно интердисциплинарно
изследователско поле, което е предизвикателство
за представителите на различни науки.
Нагласи за работа в олигархични структури
Думата „олигарх“ произхожда от древногръцката дума „Ὀλιγαρχία“, която пък е съставена
от думите „Ὀλίγος“ (няколко, малко на брой) и
„Ὀρχή“ (начало). Олихархът е част от малка група от хора, в ръцете на които е състредоточена
икономическа власт и които се стремят да увеличават тази своя власт чрез политически инструменти. Съвременните речници обясняват думата
„олигархия“ като политическо и икономическо
господство на едно малцинство от аристократи или богаташи и като държавен строй с такова управление. Всяка система, която делегира и
узаконява властта на определена група над мнозинството, неизбежно поражда олигархия. Тя се
изразява в използването от страна на олигарсите
на политическата власт за материалното им облагодетелстване, което може да бъде под формата
на приемане от законодателния орган на закони,
които да привилегироват определени икономически субекти (в.т.ч. да им осигуряват монополно
положение, провеждането от страна на държавни
и общински институции на нагласени обществени поръчки, търгове, конкурси и т.н.). Поради
това и понятието „олихарх“ поражда предимно
негативна конотация.
В изследването се търсеше да се установи
дали именно тази негативна конотация е в основата на субективните представи на изследваните
студенти за олигарсите. За разлика от директните въпроси, с които ги помолихме да изкажат субективните си представи за богат и беден човек,
в случая избрахме да стигнем до представите им
за олигарсите индиректно, задавайки им въпроса:
„Бихте ли работили за олигарх?“. Така поставен,
въпросът предполага и (не)готовност за следването на определени модели на действия и поведение.
Анализът на получените отговори позволи да
се направят следните основни изводи:
• 55 % от изследваните студенти изразяват осъзнато нежелание да работят в олигархични
структури. В основата на това нежелание са морални съображения и представа, че тези организации осъществяват дейности извън закона.
(„Не бих работил, защото смятам, че всичко
може да се постигне и в рамките на закона,
и при спазване на правилата по честен и достоен начин“, „Не, защото мога да си създам
проблем с полицията и да изложа на опасност
живота си и този на мои близки“, „Не, защото пари, които са спечелени с нечестен труд,
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не са чисти. Един ден животът ти ги взима,
така, както ти ги е дал.“, „Не, защото такъв
човек забогатява на гърба на бедните хора“,
„Не, защото не искам в нашето общество да
има такива хора. Не бих искала да лъжа и да
грабя хората“, „Не защото не бих искала знанията ми да бъдат ползвани за подпомагане на
олигархични кръгове“, „Не, защото страната
ни има нужда от честни и морални хора“,
„Не, защото мисля, че не е правилно и защото
съвестта ми няма да го позволи, „Не, защото
по този начин ще му помагам да продължава
неговата дейност“, „Не, защото ще създам
реална опасност за себе си и за семейството
си“, „Налагаше ми се да работя за олигарх, но
повече никога не бих го направил, защото това
е човек, който се опитва да забогатее на гърба на други хора“.
• 20 % от изследваните студенти изразяват нагласа (по скоро принуда) за работа в олигархични организации, само и единствено ако не
виждат за себе си друга възможност за осигуряване на необходимите им финансови средства за живот („ Да, но само в краен случай,
иначе застрашавам себе си, репутацията
си, достойнството си“, „Да, но само, ако не
мога да си намеря друга работа“, „Да, ако
от това зависи прехраната на мен и семейството ми“, „Да, съгласна съм на всякаква
работа, за да мога да преживявам (ако това
е единствената възможност“).
• 20 % от изследваните студенти изразяват условна нагласа за работа в олигархични организации, ако са налице определени обстоятелства. („Да, но зависи от работата, обстановката, заплатата и колектива“, „Зависи от
това дали парите са повече от страховете,
че работиш за такъв човек“, „Да, стига условията на работа да ме удовлетворяват и
да не ме замества в нищо друго, освен изписаното в длъжностната ми характеристика“,
„Да, заради тръпката, а когато нещата започнат да отиват към отнемане на човешки
животи, ще се откажа от начинанието си и
ще се обърна срещу него“, „Да, но не бих убивал“, „Да, ако работата е законна“, „Зависи,
защото има олигарси и олигарси, както има
хора и хора“.
• Само 5 % от изследваните студенти изразяват
нагласи за работа в олигархични организации
заради възможността да получават желани
финансови средства и социален капитал („Да,
защото ще натрупам блага“, „Да,защото
парите са средство, без което не можем, а
той ще ми осигури пари“, „Да, защото предпочитам да съм гаден, отколкото гладен“,

„Да – защото по този начин ще си създавам
много контакти и ще се запозная с влиятелни
и успешни хора“).
Получените данни дават основание да се направи заключението, че повече от половината от
изследваните студенти не смятат да осъществят
своята професионална реализация в олигархични структури поради съображения от ценностен характер и рискове от различно естество.
Тези нагласи кореспондират с изразените от тях
субективни представи за богатство и бедност,
респективно богат и беден човек, които не се изграждат само и основно върху материалното богатство.
Заключение
„Прочитът“ на социалния свят през призмата
на субективните представи за богатство и бедност е всъщност познание за субективните оценки на механизмите, по които обществото дава
възможност на своите членове за достъп до богатство, престиж и власт. Тези оценки могат да се
приемат за морална легитимация на създадените
в обществото такива механизми.
Резултатите от изследване сред студенти от
Университета за национално и световно стопанство позволяват да се очертаят следните ценностни ядра, около които изследваните студенти изграждат своите представи за богатство и бедност,
които предопределят и нагласите им за работа в
олигархични структури:
Първо, социалната достатъчност, като съвкупност от най-значимите за изследваните студенти социални връзки (семейство, приятели,
колеги), се открои като представа за богатството
на един човек, която не се вписва напълно в тематизираните в научната литература три основни разбирания за богатството (антропологична,
етимологична и онтологична). Тази представа
е в пълно съответствие с възприемането на обществото като социално поле, в което отделният
индивид търси възможности за решаване на проблема със собствената си несамодостатъчност,
разбрана като невъзможност сам да си произведе
всички материални и нематериални блага, нужни
за социалното му възпроизводство.
Второ, трудът е основен механизъм за генериране на богатство [11], поради което включването
на професионални (трудови) роли като достъп до
пари се възприема от изследваните студенти като
задължителна в техния ролеви ансамбъл.
Трето, моралът, като способност за разграничаване на доброто от злото, позволеното от непозволеното, стои в основата на нагласите при
повече от половината от изследваните студенти
за избора на организации, в които да приложат
придобитите в резултат на образованието си про-
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фесионални знания и умения.
Четвърто, страхът от безработица, свързаните
с нея невъзможности за достъп до необходимите
за социално възпроизводство парични средства,
както и рискът от евентуална социална изолация
вероятно ще вземат превес при част от изследваните студенти в избора им на организации, в които ще могат да изпълняват определени професионални роли. Принудата за „каквато и да е работа“
и „където и да е тази работа“ като източник на
доходи, вероятно ще се окаже по-силен мотиватор от каквито и да са морални съображения за
избор на работодатели.
Пето, твърде малкият дял от изследваните студенти, при които е налице ясно изразена нагласа
за работа в олигархични структури е свидетелство, че мнозинството от изследваните студенти
поставя под съмнение легитимността на придобитото от олигарсите богатство и отказва да бъде
част от механизмите за неговото по-нататъшно
натрупване.
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Perceptions of Wealth and Poverty and Related Attitudes to Work in
Oligarchic Organisations
Vyara Stoilova
Absract
This article analyzes the results of empirical survey among the students at University of National and
World Economy, which aimed to determine their subjective peceptions of wealth and poverty and related
attitudes to work in oligarchic organisations. Along with money as access to tangible and intangible assets, in
the subjective perceptions of the surveyed students, wealth and poverty are also associated with the ability of
creating desirable and lasting social relationships. Only 5 % of the surveyed students expressed adjustment to
work in oligarchic organisations for the chance to get desired funds and social capital.
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Сътрудничеството между БАН и УАН
в областта на историческата наука
Проф. д.ист.н. Валери Стоянов – председател,
доц. д.ист.н. Пенка Пейковска – секретар,
Българо-унгарска историческа комисия
На 31 май 2016 г. в Големия салон на Българската академия на науките се състоя тържествено честване на десетгодишния юбилей на Българо-унгарската историческа комисия. Обикновено
всеки юбилей дава подходящ повод за хвърляне
поглед назад към изминатия път, за преглед, равносметка и преосмисляне на извършената дейност, за обмисляне на постигнатото и начертаване
на новите посоки. Така е и днес, когато отбелязваме десетата година от създаване на Българо-унгарската комисия на историците при Академиите
на науките на двете страни.
Основаването и дейността на нашия Юбиляр е
брънка от вековното развитие на българо-унгарските научни и културни връзки, при това не само
в областта на историческите науки. Естествена
предпоставка за това е взаимният интерес на унгарци и българи към своето историческо минало,
който се основава на древното родство и сходната
историческа съдба на нашите два братски народа.
Братски както в произхода си (да не забравяме,
че маджарите и българите остават единствените
конни народи, съхранили се в европейска среда),
така и по участта си в Османската империя, като
съюзници в световните войни и в съветския комунистически блок. Докато през ХІХ в. обаче осъществяването на двустранните българо-унгарски
научни връзки, особено в хуманитаристиката, се е
дължало на отделни личности – изтъкнати учени
в разни области на хуманитарното познание (не
само история, но и археология, лингвистика, етнология), то от 20-те години на ХХ в. все повече
нараства значимостта на институции като Българската и Унгарската академия на науките, Софийския университет, Будапещенския университет,
ако и движеща сила да си остават личностите и
междуличностните взаимоотношения.
Първата Българо-унгарска историческа комисия е създадена през 70-те години на ХХ в. – наред
с другите двустранни исторически комисии, с цел
да подпомага, насочва и придвижва изучаването
на историческото развитие на българо-унгарските
двустранни взаимоотношения.
Българо-унгарската историческа комисия,
чийто 10-годишен юбилей бе честван, е свързана с възобновяването на междуакадемичния об-

мен в областта на историческите науки, когато
през 2004 г. Българската и Унгарската академия
на науките одобриха съвместен научен проект по
двустранно научно сътрудничестно (ЕБР) на тема
„Контактни зони между България и Унгария по
р. Дунав ХIII–ХIХ век“. В рамките на този проект
през м. октомври 2005 г. в Института за исторически изследвания бе проведена съвместна научна конференция, по време на която се осъществи
и първата среща между унгарски и български историци. Именно тогава по инициатива на д-р Пенка Пейковска от българска страна и на д-р Атила
Шереш от унгарска страна бе направено предложение да се учреди такава комисия с конкретната
задача – да съгласува съвместната организаторска
и научна дейност, да администрира проектите, да
планира и подготвя предстоящите научни форуми
и срещи. Идеята бе посрещната с интерес и одобрение от участниците във форума. Впоследствие
бяха предприети и административни стъпки за
нейното осъществяване – през пролетта на 2006 г.
бе внесено предложение за одобрение в Унгарската академия на науките (УАН) и в НС на Института за исторически изследвания, което официално
получи „зелена светлина“ още през октомври същата година.
В структурно отношение Българо-унгарската
историческа комисия има две секции – унгарска
и българска, които функционират съответно към
институтите по история при УАН и БАН. Членове
на Българската секция на комисията са учени от
Института за исторически изследвания, които
участват в проектите по междуакадемическия
обмен между БАН и УАН. Членове на Унгарската
секция на комисията са както участниците във
визираните проекти, така и учени от други висши
учебни заведения или институти. Тези различия
в членството се предопределят от различния
начин на фунциониране на междуакадемическия
обмен в БАН и УАН. Връзка с казаното дотук
има обстоятелството, че комисията не разполага
със самостоятелно финансиране. Именно затова
нейната основна дейност е свързана с проектите
по ЕБР (макар в отделни случаи тя да предприема
организирането и на други, неангажирани с тези
проекти инициативи).
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Административно Комисията се ръководи
от председателите на двете секции. Председател на Българската секция е проф. д.и.н. Валери
Стоянов, а на Унгарската – доц. д-р Имре Реш.
Изпълнителните функции се поемат от двамата
научни секретари – на българската секция от доц.
д.ист.н. Пенка Пейковска, а на Унгарската секция
– първоначално от д-р Атила Шереш, изпълняващ длъжността от 2011 г. до 2014 г., а след като
д-р Шереш бе определен за зам.-председател на
Унгарската секция, от 2015 г. редовен секретар е
д-р Габор Деметер. Досега членове на комисията
са били общо 30 души, в момента те наброяват
21.
Решенията за текущата ѝ работа се вземат от
събранието на нейните членове. На практика това
става на специални сесии, които се провеждат по
време на съвместните конференции.
През годините основни партньори на комисията (това са, разбира се, институции и организации
съмишленици, имащи отношение към нейните
цели и задачи), които са подкрепяли – включително материално – нейните инициативи, са били
Посолството на Унгария в Р. България, Унгарският културен институт в София, специалността
„Унгарска филология“ към катедра „Класически филологии“ на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, Посолството на Р. България
в Унгария и Българският културен институт в Будапеща, а така също Българската генеалогическа
федерация „Родознание“. В отделни случаи дейността на комисията и нейните издания са били
финансово подпомагани от самите институти по
история, от Президиума на БАН, от Унгарския
институт „Балаши“, от Банка ДСК – група ОТП
и от Историческия факултет на Печкия университет.
Целта на Комисията е да определя идейните
насоки (първо) на съвместната изследователска
работа и (второ) на българо-унгарските научни
връзки в областта на историческите науки съобразно със съответните културно- и научно-политически тенденции и приоритети в европейските региони, където се позиционират България
и Унгария, а именно – Югоизточна и Централна
Европа.
Конкретните нейни задачи са:
• Да изпълнява функцията на свързващо звено
между българските и унгарските учени
историци.
• Да определя теми на съвместните научноизследователски проекти, изхождайки най-вече
от обстоятелството, че главен обект на изследователската работа е общото историческо
минало на Унгария и България „на фона“ на
историческите процеси, протичащи в реги-
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оните на Централна и Югоизточна Европа.
Това означава, че изучаването на двустранните българо-унгарски връзки и отношения, както и развитието на историческата унгаристика
в България и на историческата българистика
в Унгария са по-скоро съпътстващи проблематики.
• Да организира научни форуми (конференции,
семинари, кръгли маси и др.) по визираните
проблематики и да издава техните материали.
• Да популяризира историята на българоунгарските политически, културни и научни
връзки и постиженията на историческата
унгаристика в България, съответно на
историческата българистика в Унгария.
Количествените показатели на десетгодишната
широкообхватна дейност на Комисията изглеждат,
както следва:
Досега са реализирани четири съвместни проекта, единият от които с продължение:
• Контактни зони между България и Унгария
по р. Дунав, ХIХ–ХХІ в. (2004–2009).
• От националната държава до Европейския
съюз: България и Унгария (2007–2009).
• Централна и Югоизточна Европа през ХІХ–
ХХІ в.: Региони, граници, общества, идентичности (2010–2012).
• Споделено минало в Централна и Югоизточна Европа: Нови исторически извори, нови методи на изследване (2013–2015).
В момента вече е започнал пети по ред съвместен проект на тема „Свързани истории: извори за
конструиране на историята в Централна и Югоизточна Европа през ХVІІ–ХХІ в.“ (2016–2018).
Както е видно от проектните теми, научноизследователската дейност на комисията се концентрира върху изучаване на историческото минало
от ново и най-ново време.
Досега са организирани седем международни
научни конференции и седем кръгли маси по темите на проектите, три семинара по генеалогия,
няколко изложби – базари на унгарски и български книги с историческа проблематика, и множество презентации на книги от български и унгарски историци.
Важен момент от дейността на комисията е
работата ѝ с млади учени докторанти от хуманитарните институти на БАН и студенти от Софийския университет, предимно от специалност
„Унгарска филология“. За тази цел през 2006 г.
бе създаден „Младежки форум за интердисциплинарни изследвания“, действащ към секция
„Помощни исторически науки и информатика“
на Института за исторически изследвания и специалността „Унгарска филология“ на Софийския
университет. За научните изяви на младите учени
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и студентите той е организирал три колоквиума:
• Унгаристика и междукултурен диалог“
(2006).
• „Традиция и новаторство в българската
унгаристика“ (2007).
• „Език, култура, идентичност“ (2011).
В подготовката на студентите за участието
им в споменатите колоквиуми активно се включи преподавателският състав (в т.ч. и унгарските лектори) на специалност „Унгарска филоло-

гия“.
Конкретните научноизследователски резултати от работата на Българо-унгарската историческа комисия са намерили място в седем
съвместни многоезични издания (две от тях са
електронни), а тези на младите учени и студенти – в блога „Младежка унгаристика в България“ (http://ungarisztikabg.blogspot.bg/).

The Cooperation between the Bulgarian and Hungarian Academies of
Sciences in the Field of History
Valery Stoyanov, Penka Peykovska
Abstract
The article is devoted to the tenth anniversary of the Bulgarian-Hungarian Joint History Commission. It traces
its activity related to the bilateral cooperation between the Bulgarian and Hungarian Academies of Sciences in
the field of history from 2004 to 2016.

ЗА НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРО-УНГАРСКИТЕ ВРЪЗКИ В
ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА
Доц. д.ист.н. Пенка Пейковска,
ИИстИ – БАН
Двустранното творческо сътрудничество на
български и унгарски учени по исторически проблеми е засвидетелствано документално от 90-те
години на XIX в. нататък. То се обуславя от взаимния научен интерес към общото историческо минало на българския и унгарския народ, датиращо
от древни времена, от развитието на историческата българистика в Унгария и на историческата
унгаристика в България. Научноизследователската работа на българските и унгарските историци
и техните двустранни връзки и отношения, макар
да се влияят от обществено-политическите условия в Унгария и България, имат и самостоятелно
развитие. То е предопределено не само от развитието на историческата наука в двете страни, но и
от творческите интереси на самите учени.
Българската тема и най-старите връзки между
унгарци и българи присъстват в унгарските хроники от Средновековието и епохата на хуманизма
(хрониките на Аноним и Туроци)1. В Унгария на
чалото на научната историопис, основана на критиката на изворите, се поставя в средата на XVIII

в. под влияние на идейните течения в Западна
Европа. Следвайки научноизследователските
принципи на френските боландисти, в Унгария
започват системно да се издирват извори за църковната история, възникват исторически школи
(католическа и протестантска) за тяхното събиране и анализиране. Тези процеси засягат също
изучаването на историята на балканските народи, а научният интерес към българската история
е неделим от изследването на средновековните
взаимоотношения между унгарците и източноевропейските народи. През 1787 г. виенският двор
поставя задача на видния историк–йезуит Дьорд
Прай2 да обоснове с исторически доказателства
балканската политика на австрийския император
и унгарски крал Йосиф II и претенциите на унгарската корона. А в края на XVIII в. последният виден историк от тази епоха Янош Керестей Енгел,
представител на просветения протестантизъм,
посвещава отделна книга на българската история
[1].
Изявите на унгарската историческа българис-

Най-старата унгарска хроника е на Аноним – хроникьор на крал Бела III, от около 1200 г.: Anonymus P. mester. A magyarok cselekedeteiről Gesta Hungarorum; Thuróczy J. Chronica Hungarorum. Brünn és Augsburg. 1488.
2
Дьорд Прай (1723–1801) – унгарски историк от немски произход. Встъпва в ордена на йезуитите през 1740 г. В
средата на XVIII в. преподава вьв виенския Терезианум. Трудове: Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum...
Vindobonae, 1761; Annales regum Hungáriae. Vol. I–V, Viennae, 1763–1770; História regum Hungariae. Vol. I–III, Budae,
1801.
1
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тика през първата половина на XIX в. откриваме
в изучаването на банатските българи. През 1836
г. Унгарското научно дружество (днешната Унгарска академия на науките) финансира научното пътуване на Ласло Горове3 до Винга и Бешенов, за да
издири документи за тяхната история, демографско състояние и поминък. Изследователските си
резултати той обобщава в обширна студия, която
обнародва в престижното издание на Унгарското
научно дружество „Научна сбирка“ (Tudományos
Gyüjtemény) [2]. Този интерес към банатските
българи не може да бъде поставен извън контекс
та на унгарските културно-политически виждания
за областта Банат, която след освобождението ѝ от
османско владичество (1718) принадлежи ту към
Австрия, ту към Унгария. Изучаването на нейното
минало, пъстрия ѝ етнически състав и историята
на заселването ѝ с различни народностни групи
започва с цел областта да бъде приобщена в културно отношение към Унгария. Образователната
им стратегия към тамошните българи–католици е
насочена към преодоляване на хърватското влияние сред тях, като ги подкрепят в стремежа им да
подсилят изучаването и развитието на българския
език.
Унгарската тема се появява най-напред в българските исторически съчинения от времето на
зараждането на научно-критичното направление.
Със своята историческа характеристика на Янош
Хуняди работещият в Русия Спиридон Палаузов е
първият в родната историопис, който прави опит
да проучи българо-унгарските отношения през
Средновековието.
След Съглашението между Австрия и Унгария
от 1867 г. пренасочването на приоритетите във
външната политика на вече двуединната монархия към Балканите – под влияние на идейното течение на позитивизма – поражда необходимостта
да бъдат издирвани и публикувани извори за историческите връзки (династически, политически
и търговски) на унгарците с балканските народи
през Средновековието. По отношение на българите първият продукт на новата тенденция в унгарската историография е томът от поредицата
„Нови документи от епохата на Арпадската ди
настия“, съставен от Густав Вензел по поръчка
на Комисията по история при Унгарската академия на науките [3]. Тук в приложение са включени документи за Охридската и Търновската епар
хия. В имащия програмен характер увод към това
приложение авторът изтъква необходимостта от
системно изучаване на историята на съседните
страни, които преди османското нашествие са
били в близки връзки с Унгария.
3

Присъствието на българската тема в унгарските исторически трудове през втората половина
на XIX в. засяга няколко съдбоносни събития от
историческия допир между българите и унгарци
те в Балкано-Карпатския басейн през Средновековието: образуването на унгарската държава в
съседство с българската и династическите връзки
между българските и унгарските крале, унгарското държавно-политическо присъствие в северозападните български земи, християнската коалиция
на централно-европейските народи, подкрепени
от балканците срещу османското нашествие. До
появата на първите български специалисти унгарските историци сътрудничат по български въпроси с учени от Монархията — слависти и българисти (чехите Павел Шафарик и Константин Иречек, хърватина Вартослав Ягич) и с представители на банатската българска книжовна школа (Еусебий Ферменджин). Константин Иречек е един
своеобразен посредник между унгарските учени
и постиженията на следосвобожденската ни историческа наука. А българските учени (работещи у
нас или в Русия) използват научната продукция на
руски учени като посредник в допира си до унгарската история.
Със зараждането на съвременната българска
историческа наука през последната четвърт на
XIX в. се създават първите лични връзки и възниква творческо сътрудничество между унгарските историци и основоположниците на българската историческа наука. Тяхната съвместна
работа е в три основни насоки: обмен на знания
по проблеми на българската, унгарската и балканската история, съвместно издирване на извори за
българската история и българо-унгарските връзки
и взаимно популяризиране на научните постижения. Междуличностни отношения и творчески научен обмен съществуват между нашия виден учен
и общественик Иван Д. Шишманов, основоположника на съвременната унгарска балканистика Лайош Талоци и унгарския българист Адолф
Щраус, който през 80-те години на ХІХ в. поставя
началото на системните изследвания в областта
на българо-унгарските исторически връзки, като
предприема издирване на исторически извори в
различни архивохранилища.
През първата половина на ХХ в. двустранното
българо-унгарско творческо сътрудничество по
исторически проблеми се осъществява в областта
на медиевистиката и главно на нейния нов клон
– византологията, който се обособява още в края
на ХІХ в. чрез дейността на известния семинар на
Карл Крумбахер в Мюнхен. Взаимодействието на
унгарската историческа българистика и българ-

Ласло Горове (1780–1839) – унгарски писател, член на УАН.
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ската историопис е породено от подема на византологията и от обстоятелството, че историците от
двете страни наред с ролята на Византия откриват
и значимостта на историческия допир между българи и унгарци през Средновековието както за унгарската, така и за българската история. В изследванията си унгарските и българските медиевисти
– Йеньо Дарко, неговият възпитаник Геза Фехер,
Дюла Моравчик, Дюла Немет, Васил Златарски,
Петър Ников, Петър Мутафчиев (повечето от тях
възпитаници на Крумбахеровия семинар) се опират взаимно на научните си постижения и си сътрудничат в осветляването на различни въпроси
на българо-маджаро-византийските взаимоотношения.
Механизма на взаимния творчески обмен ще
илюстрираме чрез общуването по кореспондетски път между доайена на българската историческа наука Васил Златарски и един от основоположниците на съвременната византология, дописния член на БАН Дюла Моравчик. Излязлата
през 1927 г. втора част на първи том на „История
на българската държава през средните векове“
[4], където Васил Златарски оценява значимостта на маджарския фактор в историята на Първото
българско царство, става повод за ползотворното
му сътрудничество с Дюла Моравчик в изследването на византийските извори за унгарската и
българската история. Моравчик „разбира български – както сам казва – с помощта на руски“.
Началото на кореспондентската им връзка [5] поставя Моравчик през ноември 1927 г. с писмо, в
което съобщава, че се е снабдил с втората част
на неговата история и желае да закупи и първата от 1918 г. През пролетта на 1929 г. Моравчик
уведомява Златарски, че е подготвил рецензия за
труда му в унгарското научно сп. „Исторически
преглед“ [6], където предлага да бъде издаден на
унгарски език, макар и в съкратен вид. „Тази голяма работа интересува отблизо изследователите
на унгарската история; та нали унгарската древна история е тясно свързана с българската“, споделя Моравчик. В рецензията си той изтъква, че
трудът на Васил Златарски е неповторим с обра
ботването на огромно количество извори, а силата
му е в критичното осмисляне на отделните проблеми. Дюла Моравчик предвижда обнародването
на двете части в специална поредица на Унгарската академия на науките за чуждестранни трудове.
Самият Златарски е наясно с трудностите на това
начинание. И наистина, то практически не се осъществява.
В края на 1929 г. и началото на 1930 г. Васил
Златарски се обръща към Дюла Моравчик за сведения във връзка с подготовката на втория том

от своя труд [7]. Моравчик му изпраща исканите
данни за обсадата на Белград от 1128 г., когато
унгарският крал Стефан II започва война срещу
Византия. Те са от „Chronicon Posoniense“, но тъй
като са твърде оскъдни, Моравчик прилага и препис на друг извор, публикуван в едно унгарско издание, който Златарски използва във втория том
на своя труд.
В сътрудничество със Златарски Дюла Моравчик разработва двете си студии, имащи пряко отношение към българската история – „Към исто
рията на оногурите“ и „Списъкът с имената на
българските пратеници на църковния събор от
869/870 г.“ [8, 9]. През пролетта на 1929 г. Дюла
Моравчик моли Златарски за справка относно
имената на българските пратеници в Константинопол през 869–870 г. Той се интересува от новоизлязлата литература върху сведенията от трудовете на архиепископ Джовани Доменико Манси за
пратениците на цар Борис при папа Николай I. В
отговора си Васил Златарски подтиква унгарския
учен да направи критика на текстовете и да даде
ново тълкуване на имената, тъй като тогавашните
тълкувания са били незадоволителни. Резултатите от тези свои изследвания Моравчик публикува
в споменатата студия на немски език от 1933 г. в
„Известия на Българското историческо дружество“ [9].
Наред с творческото си сътрудничество с българските медиевисти Дюла Моравчик прави опит
да организира постоянен обмен между Българската и Унгарската академия на науките и пак
търси съдействието на В. Златарски. През 1933 г.
той пише на Златарски, че би желал да организира постоянен обмен на унгарска и българска
литература и това би могло да стане чрез унгарския „Библиографски център“. „Сигурен съм, че
постоянният обмен на наши и ваши издания е
от първостепенно значение за взаимодействието
между българската и унгарската наука. Ние имаме
толкова общи интереси!“[10].
Унгарските и българските историци разработват и други теми от общото историческо минало
между двата народа. Едната от тях – етнокултурният допир между прабългари и старомаджари в
тяхната азиатска родина и прабългарското културно влияние върху старомаджарите, е обект на
изследване в унгарската историческа наука. Тук
би трябвало да отбележим, че през междувоенния
период в хуманитарните науки в Унгария (в т.ч.
и в историческата наука) акцентът е върху общия
тюркски произход на унгарците и българите, на
тяхната древна туранска култура и държавническо начало. В историческите изследвания преобладава темата за прабългарите. Този факт е свър-
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зан с развитието на византологията в Унгария.
Прабългарите стават обект на проучване за унгарските византолози поради тяхната специфична
изследователска област – маджаро-византийските
взаимоотношения, чиято история е невъзможно
да бъде изследвана без опознаването на прабългарите. Прабългарската тематика намира място в
научното творчество и на Йеньо Дарко, и на Дюла
Моравчик, и на Дюла Немет; в областта на унгарската прабългаристика най-значимо е научното творчество на Геза Фехер, също дописен член
на БАН; през междувоенния период той работи в
България, като изследва ранните маджаро-български връзки – от V до ХІ в.
Други изследователски теми от взаимен интерес са Кирило-Методевото дело, българо-унгарските взаимоотношения в контекста на османското завоевание с акцент върху завладяването на
Видинското царство от унгарския крал Лайош I
Велики и обявяването му за банат на унгарското
кралство (1366–1369), икономическата роля на т.
нар. гръцки (балкански) търговци, сред които има
и много българи.
Много ползотворни са съвместните усилия на
българските и унгарските историци в проучването на съдбата на унгарската емиграция в Османската империя, включително в българските земи.
В случая, обект на изследователски интерес са
две големи унгарски емиграционни вълни: едната, водена от княз Ференц Ракоци II, от началото
на ХVІІІ в., и предизвикана от поражението на
национално-освободителното движение против
зависимостта от Хабсбургите; другата – водена
от Лайош Кошут и породена от разгрома на унгарската буржоазно-демократична революция от
1848–49 г.
Както вече споменахме, българо-унгарското
научно сътрудничество има специфична област
на изява – историческото изворознание в неговите практически аспекти (издирване на документи,
достъп до вече издадени извори, изясняването на
подробности по техния критичен анализ). Този

двустранен интерес именно към изворите и към
взаимните постижения в тяхното изучаване произтича от развитието на самата историческа наука, която, превръщайки се в модерна наука (втората половина на XIX в.), разработва съвременните
методи на критичния анализ на своите извори.
Научният обмен между унгарските и българските историци се осъществява по различни пътища:
чрез кореспонденция и лични срещи на международни форуми, чрез трудове, обнародвани на
достъпни западноевропейски езици, чрез студии
на унгарски учени, публикувани в България, и
съответно на български учени – в Унгария. Осъщественият научен обмен означава взаимопомощ
и взаимовлияния и в крайна сметка – съвместна
крачка напред.
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On the Beginning of the Bulgarian-Hungarian Scientific Relations in
Historical Research
Penka Peykovska
Abstract
The bilateral scientific cooperation between Bulgarian and Hungarian scholars in the field of historical research
has been documented in the historical sources since the 1890s. It was determined by the mutual scientific interest
in common historical past of the Bulgarian and Hungarian peoples, dating from ancient times, by the development
of historical Bulgaristics in Hungary and historical hungaristics in Bulgaria; though it was influenced by the sociopolitical conditions in Hungary and Bulgaria, it had self-development too, which was predestined not only by the
development of historical science in both countries, but also by the creative interests of scholars themselves. The
article traces the emergence of the Bulgarian topic in the Hungarian historical works and vice versa as well as the
mechanism of their mutual creative exchange on the base of ego-documents (mainly personal correspondence –
between Ivan Shishmanov and Adolf Strauss, Vasil Zlatarski and Gyula Moravcsik, Géza Fehér) coming from
Bulgarian and Hungarian state archives.
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ШЕСТИ СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА
Ивайло Славов,
програмен директор на
Софийския фестивал на науката
За поредна година, от 11 до 14 май, театър „София“ и паркът „Заимов“ бяха домакини на шестото издание на Софийския фестивал на науката. В
четирите фестивални дни трите сцени на театъра,
както и многобройните специално построени шатри в околното пространство на парка, приютиха
70 събития и над 90 учени и презентатори. Изключително интересни лекции, демонстрации, уъркшопове, експерименти и много игри очакваха хилядите възрастни и деца.
И това издание на форума беше организирано от Британски съвет София под патронажа на
Министерството на образованието и науката и с
подкрепата на Столична община, в чийто културен календар фестивалът присъства от няколко
години. Събитие от такъв ранг и обхват, разбира
се, е невъзможно без партньори. Основните партньори бяха: Mtel, Aurubis, BASF, VMWare, BEA
Solutions, Dunkin Donuts и Maxxium Bulgaria. Изключително важни винаги са били институционалните партньори: театър „София“, Администрацията на Президента и президентските награди
„Джон Атанасов“, Софийският университет „Св.
Климент Охридски“, Българската академия на науките, Форум „Демокрит“, Съюзът на учените в
България, Националният природонаучен музей,
Националният политехнически музей, Детски
научен център Музейко, Българският център на
жените в технологиите, Чешкият център в София,
Полският институт София, Институт „Сервантес“,
Италианският културен институт, Посолството на
Република Ирландия, Русенската търговско-индустриална камара. В медийното отразяване фестивалът си партнира с: Българската национална
телевизия, National Geographic Channel, Би Ай телевизия, безплатния културен гайд „Програмата“,
Метрореклама, сп. „BBC Знание“, сп. „БГ Наука“,
Наука OFFNews, сп. „Осем“, Dnevnik.bg, Karieri.
bg, Obekti.bg, Площад „Славейков“, Sofia Globe,
Geograf.bg, сп. „Образование и специализация в
чужбина“. Повечето от щандовете бяха организирани заедно с фестивалните партньори: Издателство „Изток-Запад“, Център по забавна математи-

ка, Център за изследвания и анализи, Био игри,
Space Challenges, Smart FabLab, Асоциация на
младите полярни изследователи, Кулинарно училище „Amuse Bouche“, Sofia Tech Park, Робопартанци, Thunderbox, Ракета Ракия Бар.
Едно от централните събития на фестивала
беше десетото, юбилейно издание на конкурса за
разбираемо говорене за наука, насочен към млади учени „Лаборатория за слава FameLab“. Без
нито едно празно мясно, с правостоящи, залата
аплодира харизматичната и дългогодишна водещата на финалите Мария Силвестър, директора
на Британски съвет София и вдъхновител на фестивала и FameLab Любов Костова, уважаемото
жури в състав: доц. д-р Леандър Литов, Мария
Чернева и Георги Балджиев, както и деветимата
финалисти. Жребият отреди първи да говори пред
публиката студентът по медицина Емилиян Гулев.
Той представи темата за стареенето на клетъчно
ниво и начините за борба със свободните радикали. Студентът по физика Калин Колев обясни
как точно става лазерното излъчване с помощта
на стълба. Десислава Хлебарска, студент по генетика и молекулярна биология, говори за октивацията на Х-хромозомите в женския организъм и
възможността за използването им в борбата с рака
на гърдата и яйчниците. Студентът по медицина
Тихомир Петков говори за халитозата или лошия
дъх, причините и начините за премахването му.
Мирослава Димитрова, студент по ботаника, изследва възможността да си направим шопска салата на Марс с продукти, отгледани там. Златина
Димитрова, студент по химия, член на Корпуса за
бързо гърмене и на образователния екип на Музейко разкри тайните на структурата и използването на кевлара. Докторантът по хранителни
технологии Ивайла Сопотенска беше избрала
актуалната тема за глутена, алергиите към него
и ролята му в хранителната индустрия. Асистентът по хистология и ембриология Петър Ефтимов
използва техники на фокусниците, за да обясни
какво са индуцираните плурипотентни стволови
клетки и възможността за израстване на органи и
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тъкани от тях. Александра Тасева, студент по фармация и член на Корпуса за бързо гърмене, обясни защо капките за нос не трябва да се ползват
дълго и какви са рисковете. Списание „БГ Наука“
награди всички финалисти със специално изработени научни бижута. „Аурубис България“ награди Златина Георгиева с посещение в заводите и
лаборатариите и парична премия. Наука ОffNews
награди всички участници с книги, а специално
Александра Тасева – със стаж в медията. Наградата „Стаж в БНТ“ отиде при Ивайла Сопотенска.
Пликът с името на наградата на публиката, дигитална техника осигурена от Мтел, бе изнесен на
сцената от доброволец от „Светът на Мария“ и с
нея бе удостоена Златина Димитрова. Журито разпредели призовите места по следния начин: бронз
за Александра Тасева, връчена от Любов Костова;
сребро за Златина Димитрова, връчена от проф.
Франк Бърнет и златото съвсем заслужено отиде
при Петър Ефтимов. Наградата беше връчена от
Златина Карова, директор на Дирекция „Наука“ в
МОН и Росен Угринов – първият победител във
FameLab в България. Петър ще представи България на международния финал на научния фестивал в Челтнъм, Великобритания през юни.
Както всяка предишна година, едни от най-очакваните гости на фестивала бяха наши и чужди
„научни звезди“. Първият професор по комуникация на науката в Обединеното кралство и любимец на българската публика, проф. Франк Бърнет, представи най-новото си шоу „Казино Хаос“.
С помощта на докторанта по математика Галя
Пенчева (с минало на победител във FameLab) и
гл.ас д-р Аспарух Камбуров (с минало на крупие
и също финалист във FameLab), артистичният и
енергичен проф. Бърнет преведе аудиторията през
капризите на времето, случайностите на математическите и хазартните игри. Публиката беше
предизвикана да залага на надбягване с охлюви,
което течеше на живо на сцената, да играе на рулетка и „Блек Джек“. И съвсем естествено, аплодисментите след края на представлението дълго
не стихваха.
С нетърпение, големи очаквания и препълнена
зала София посрещна д-р Мат Тейлър, астрофизик и главен учен на мисията „Розета“ на Европейската космическа агенция. Небрежният лъмбър вид и облекло и множеството татуировки бяха
добро потвърждение и допълнение към разчупеното представяне, брилянтния ум и оригиналното
чувство за хумор на д-р Тейлър. Историята около
проектирането и провеждането на мисията, „прикометяването“ на спускаемата ѝ част „Филе“ и
бъдещата съдба на проекта звучаха като смес от
научен технотрилър и шеметно космическо надпреварване.
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След бурните ръкопляскания Мат Тейлър дълго
отговаря на въпросите на любопитната публика
– на сцената, във фоайето и отвън пред входа на
театъра.
Майка на три деца, „детектив“, експерт по генетика и археология, преподавател в Кеймбридж,
научен комуникатор и гост в телевизионни и радиопредавания на Острова – пример как учените
могат да съвместяват много роли и да изглеждат
зашеметяващо, е д-р Тури Кинг, ръководител на
международния изследователски екип, работил
по датирането костите на крал Ричард III. В увлекателния си разказ за изследването д-р Кинг
умишлено бягаше (и досега в комуникацията си
с медиите е избягвала) от жълтите елементи –изневяра в кралското семейство далеч назад в историята и поставяне под въпрос на кръвната линия.
Изследването ѝ е пример за обективизация на историята със средствата на науката – датирането е
потвърдено не само с генетично проследяване, но
и с още няколко метода, включително въглеродно датиране. В специална шатра посетителите на
фестивала можеха да видят реплика на костите на
Ричард III, изработени чрез 3D принитиране и да
научат повече за целия проект от д-р Кинг и нейни колеги.
Проф. д-р Хейзъл Бартън специално долетя от
САЩ за първия ден на фестивала. Тя е професор
по биология и геология от Университета в Акрън,
световно известен учен–пещерняк и екстремен
атлет, който изследва живота в някои от най- опасните пещери по света. Какви микроорганизми
обитават пещерите, как знанията ни за тях ще ни
помогнат в овладяването и може би тераформирането на други планети – ето с тези въпроси проф.
Бартън ни включи в едно незабравимо пътешествие от тъмните кътчета на пещерите до недрата
на Космоса.
Големи имена от българската наука също се
срещнаха с жадната за знания публика. Проф.
Христо Пимпирев ни направи съпричастни с
„пресните“ резултати от наскоро завърналата се
антарктическа експедиция и с филма на Цветелина
Атанасова от БНТ „Мисия Антарктида“ за
експедицията. Доц. д-р Георги Милошев,
ръководител на Лабораторията по молекулярна
генетика към Института по молекулярна биология
на БАН и гл. ас д-р Милена Георгиева разкриха
тайните на технологиите за редактиране на генома
и по-специално CRISPR технологиите. Говориха и
за етичните проблеми, които идват с редактирането
на генома и възможните отклонения от човешките
и морални устои. А въпросите от публиката
след това бяха многобройни. Доц. д-р Милен
Богданов от Факултета по химия и фармация на
Софийския университет увлекателно говори за
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йонните течности, къде те намират приложение
и защо са една от най-перспективните „зелени
технологии“. Ентомолозите от Националния
природонаучен музей гл. ас. д-р Николай Симов
и д-р Марио Лангуров разтълкуваха народните
поверия в „Крило от жаба, нокът от змия,
ребро от костенурка и прилеп за любов“. Д-р
Николай Симов и докторантът в Националния
природонаучен музей Надежда Карастоянова
с няколко тенджери и престилки се отправиха в
търсене на истината за бита на предците ни.
Един от акцентите на фестивала тази година беше насочен към родителите. Според мен,
българските учени и комуникатори до известна
степен са длъжници на родителите. Българският родител ежедневно трябва да плува в море
от дезинформация, погрешна информация и
псевдонаука. Затова и тази година фестивалната
програма включваше презентации на сериозни
български учени по теми, вълнуващи майките и
бащите и то – на голямата сцена на театъра. Д-р
Лора Симеонова, преподавател и ръководител
на лаборатория „Експериментална терапия на
грип“ към Департамент по вирусология на Института по микробиология „Стефан Ангелов“
към БАН, хвърли светлина върху грипа и грипните вируси. С доц. Светла Данова, ръководител
на лаборатория „Млечнокисели бактерии и пробиотици“ към Института по микробиология при
БАН, надникнахме в света на бактериите и имунната система, киселото мляко и научихме повече
за добрите и лошите бактерии. С презентацията
си „Присъда: Без бъдеще!“ доц. д-р Любомира
Николаев –Гломб, ръководител на Националната
референтна лаборатория „Ентеровируси“ на Националния център по заразни и паразитни болести, би тревога относно завръщащите се отдавна
отписани заболявания като полиомиелит и детски
паралич, вследствие неглижирането и откровената борба срещу ваксинирането. Психоаналитикът
и преподавател в Софийския университет доц. д-р
Моника Богданова чрез една провокативна презентация умело насочваше публиката през меандрите на отношенията родител – дете и особеностите на детската психология. Ясен Танев проведе
една „Хакерска лаборатория за родители“ и за
деца, а Станимир Андонов показа нагледно „Как
работи рекламата“, като децата подготвиха сценарий за телевизионна реклама и го представиха
на родителите си. Темата за поправка на ДНК и
изнамиране на лекарства против рак беше подготвил Радослав Александров от Института по молекулярна биология при БАН. За опаковките – друга нашумяла тема, говори италианският гост на
фестивала д-р Сосио Чимини в презентацията си
„По опаковката ще ги познаеш“. Финалистката от

FameLab и инженер-технолог по храните Ивайла
Сопотенска разказа как са се променяли вкусовете и любимите рецепти в историята и с какво ще
се храним в близките десетилетия.
Другият значим фокус на фестивала беше астрономията. И това беше очаквано и закономерно след една изключителна година за астронимията – мисията „Розета“, гравитационните вълни,
водата на Марс, новините от „Нови хоризонти“
от края на Слънчевата система и редица други.
Освен лекциите на Мат Тейлър и проф. Бартън,
български учени направиха запомнящи се представяния по темата. Д-р Владимир Божилов, преподавател в катедра „Астрономия“ на Физическия
факултет на Софийския университет, главен редактор на „ВВС Знание“, победител във FameLab
и един от най-харизматичните комуникатори на
наука в България, направи увлекателен преглед на
постигнатото в астрономията през последната година и открехна завесата към предстоящите през
тази година проучвания на Марс, предстоящата
мисия до Юпитер и още вълнуващи новини от
изследванията на Космоса. Докторантът по астрономия, също финалист във FameLab, ръководител и „треньор“ на Националния ни отбор по
астрономия и любим учител на много български
тинейджъри Никола Каравасилев напълни голямата сцена на театъра с две лекции в първия
и последния ден на фестивала. С присъщото му
чувство за хумор и харизматичен стил на презентиране Никола ни каза „Добре дошли на Плутон“,
и чухме от него по най-горещата научна тема:
„Гравитационни вълни: Потвърдено!“. Студентът
по теоретична физика и участник в програмата
„Космически предизвикателства“ Виктор Данчев ни направи крътък курс по „Междузвездни
пътувания“. Карол Вуйчицки от полският научен
център „Коперник“ разказа за опита на центъра да
събира по няколко хиляди полски ентусиасти на
масови астронимически наблюдения. Посетителите на фестивала можеха да видят и два филма,
свързани с астрономията – „Поглед към звездите“
за НАО Рожен и епизода „Сами ли сме?“ от поредицата „Гений със Стивън Хоукинг“ на National
Geographic Channel. Темата за астрономията, звездите и съзвездията беше представена на най-малките от образователния екип на Музейко в работилницата „Звездни детективи“.
Европейската наука бе представена в София
чрез нетрадиционната 3D експозиция от Чехия
във формата на вирус на тема борбата с вирусите.
Испанците Иполито Наваро и математикът Разван Ягар направиха плавния преход от тактиката
в шаха през математическия алгоритъм до литературния сюжет в презентацията си „Шах, математика, литература“. Още едно испанско учас-
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тие беше филмът за историята на въвеждането
на фигурата на царицата в шаха – „Царицата в
шаха“. „Испанската връзка“ завърши офицерът
на испанския антарктически кораб „Есперидес“
Хавиер Алонсо Лопес. Той говори за екстремните условия, при които живеят и правят наука на
кораба, чиито услуги ползват много от международните експедиции до ледения континент. Победителят от „FameLab International“ 2013 Фъргъс
МакКолиф, чиито 3 минути на финала по темата
за хибернацията на канадските дървесни жаби
ще останат една от най-силните победни презентации в историята на конкурса, на сцената в София сподели личния си опит и личните си виждания за майсторството на научния комуникатор.
И българските феймлабъри не останаха назад,
както всяка година досега, те са съществена част
от презентаторите на фестивала. Победителят от
2014 г. Алексей Митев с убийствено спокойно
изражение и убийствено повалящ хумор отговори на въпроса „Колко тъмно е светлото?“ в контекста на човешкото зрение. Д-р инж. Аспарух
Камбуров ни разходи „Около света за 60 минути“
с помощта на съвременните дистанционни технологии. С Ния Тошкова и Виолета Желязкова
преживяхме „Експедиция Хаваи“. Наско Стаменов и Златина Димитрова ни върнаха векове
назад с „Алхимията – искахме злато, получихме
наука“. Златина Димитрова като истински алхимик разкри и тайните рецепти за правене на
„Сапуни“. Д-р Анна Гаврилова говори за най-редките и защитени растения у нас и какво се прави за опазването им. Докторантът по физика от
Пловдивския университет и опитен комуникатор
Стефан Николов показа дъга на голямата сцена
на театъра и разказа интересни факти за оптичния феномен. Във втората си презентация „Когато Шекспир срещна Ахил“ Стефан ни представи
една научна приказка за безсмъртието, процеси и
граници, отзвуци, преплитания и сливания. Със
студента по медицина Ваньо Везиров и експертите д-р Ставри Николов и Делчо Делчев надникнахме в бъдещето на 3D биопринтирането. В
Световната година на бобовите храни лекарят по
фармакология, хранене и диететика д-р Теодора
Ханджиева–Дърленска ни сготви „Бобена чорба“, за да разкаже повече за разнообразието на
бобовите растения и хранителите им стойности.
Закриващото събитие на фестивала „Бар Наука“
бе дело на друг победител във FameLab – Христо Колев. Някои от младите химици от Корпуса за бързо гърмене към Факултета по химия и
фармация на СУ под ръководството на доц. д-р
Лъчезар Христов също са минали през школата
FameLab. Освен традиционните опити на открито в парка, които са една от атракциите на фес-
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тивала, събираща тълпи от малки и големи, химиците имаха и презентации и уъркшопове. Мартин Неделков демонстрира „Изумителната мощ
на експлозивите“, Златина Димитрова развенча
митовете за „Химията в храната“, а в уъркшопа
Chemgeneration Lab младите посетители имаха
възможността да правят собственоръчно забавни
и интересни химични опити.
Една от целите на фестивала е хвърлянето
на мостове между точните, естествените науки и хуманитарното знание, в осветяването на
етичните еспекти на правенето на наука. В тази
посока бяха няколко събития в програмата през
2016 г. Лингвистът и талантлив художник Калоян Панов проследи „Защо умират езиците?“,
а „Любимите научни теории на журналистите“
представиха „ветеранът на българската PR сцена“, но и математик Любомир Аламанов, Начо
Стригулeв – един от най-уважаваните и награждавани научно-технически журналисти, Мария
Чернева – журналист от БНТ, но и биолог–генетик по образование, и фотографката и блогър
Вера Гоцева, също изкушена от науката. „Да бъдем или не... отговорни“ е част от серия от обучения и инициативи на Русенската търговско-индустриална камара за отговорни изследвания и
иновации. Фондация „Синергия“ ни постави „в
обувките“ на незрящите и провокира сетивата ни
в „Предизвикай сетивата си – ресторант на тъмно“. Науката и 400-ната годишнина от смъртта на
Шекспир срещнаха на една сцена физик, водеща
в ВВС и стенд-ъп комик Хелън Арни, генетичката
д-р Тури Кинг, ветеринарният лекар и финалист
от FameLab Тома Щилиянов, специалистът по
Шекспир и актьор д-р Сава Драгунчев и актрисата от театър София Лора Мутишева. За преподаватели по природоматематически дисциплини
беше предназначено представянето на проекта
„MARCH“ (Make Science Real in Schools).
Както и в предишни години детската и ученическа програма беше разнообразна и богата.
За втора година на фестивала гостува спектакълът „Джуджи в космоса“. В „Търси се ДНК на
Сервантес“ младата публика научи за новите археологически и исторически проучвания, посветени на Сервантес и неговото ДНК, видяха как се
извлича ДНК и получихаза спомен висулка със
собствената си ДНК проба. Ценърът по забавна
математика представи „Професия статистик“, а
Марина Маринова от центъра говори с малчуганите на миньонски в „Банана, банана лингвистика“. Тодор Пеев ни срещна с „Хакерски спасителен отряд“. Географ.БГ бяха подготвили страхотни работилници за най-малките. От преподавателя в Софийския университет Евгения Сарафова
разбрахме много интересни неща за „другите“
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ни очи – сателитите, д-р Димитър Желев, победител във FameLab 2015 ни организира „Велики
пътешествия“, за да ни покаже най-интересните новости и открития за дъното на океаните, за
джунглите, дълбоките пещери и опасните вулкани.От екипа на Географ.бг децата научиха повече
и за „Вулканите“ и успяха да разберат как „Да си
направим вулкан у дома“. Трите фурии Антония
Хубанчева, Виолета Желязкова и Ния Тошкова от
Националния природонаучен музей проведоха
истинско двудневно изследване на прилепите в
парка „Заимов“. Образователният екип на Детския научен център Музейко се включи в темата
за животинте с втората си работилница на фестивала – „Клюнове и крака“.
Освен на работилниците и презентациите,
малките фенове на науката можаха да посетят 27
различни щанда в четири специални шатри – Дигитално кафе, Зона 42, Бъдеще и Експлораториум: професия програмист с VMware, игри с Mtel,
фабриката за роботи на Робопартанци, проектите
от конкурса „Млади таланти“ на Министерството

на образованието и науката, Полярни предизвикателства, Космически предизвикателства, виртуална реалност с Thunderbox, робот за инвитро
на Института по механика на БАН, Микрона и
РепроБиоМед, симулатори на Института за системно инженерство и роботика на БАН, нанотехнологии, първи стъпки във виртуалната реалност,
Пътуващата „Забавна математика“, географски
пъзели, карти и игри с Географ.бг, измисли и направи животни с Био Игри, щандове на Център
за изследвания и анализи, Националния политехнически музей, Националния природонаучен
музей, Националния музей „Земята и хората” и
Русенската търговско-индустриална камара.
Шестото издание на Софийския фестивал на
науката затвърди тенденцията всяка следваща година програмата да е по-разнообразна, по-широкобхватна като тематика, по-интересна и по-посещавана. За шест години фестивалът успя да се
превърне в културна и научна емблема на столицата и страната и е чакано събитие от малки и
големи, учени и лаици.
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Образователни игри и симулации в природонаучното обучение в началното училище
Д-р Иванка Кирилова,
секция „Педагогика и психология“ към СУБ
Днешните деца са наричани понякога „дигитално поколение“. Това понятие се отнася до
факта, че учениците са „потопени“ в информационните и комуникационни технологии през
голяма част от ежедневието си [1]. Дигиталната
култура, свързана с блогове, споделяне на файлове и игри, значително промени начина, по който
хората работят, общуват, социализират се и играят
[3]. Следователно децата имат и други предпочитания по отношение на ученето, а традиционните
методи на обучение се възприемат като недостатъчни и дори неподходящи [1]. Това налага интеграция на много иновативни елементи. Част от
тях включват използването на образователни игри
и симулации.
Дигиталните игри могат да бъдат определени
като всяка игра на конзола, преносимо устройство, смартфон или компютър (включително и
браузър-игровите дейности). Игрите и симулациите често се смесват и объркват понятийно. Игрите имат определени правила и ясни цели, докато
симулациите представят една символна система
чрез друга. Например, обучаващ се пилот може да
използва симулацията, за да придобие опит и умения в управлението на хеликоптер, докато играчът
в SimCopter също ще лети с хеликоптер, но за да
спасява и транспортира хора, с цел натрупване на
пари или точки.
За целите на обучението често се използват т.
нар. „образователни игри“. Компютърните и образователните игри имат много общи технически
характеристики, но те се различават по своята
употреба и дизайн на съдържанието. Компютърните игри са създадени преди всичко за забавление, докато образователните игри целят развитието на знания и умения чрез комбинация от образователни елементи и занимателни аспекти. В този
смисъл, разграничението между образователните
и компютърните игри може да се направи по следните елементи:
• Цел – компютърните игри са създадени основно за забавление. Контекстът е измислен
или фантазен. Образователните игри целят
развитие на умения, под формата на забавление, както и чрез интерпретация от страна на
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учащия.
• Взаимодействие – при компютърните игри
взаимодействието е с цел забавление, има
и конкретни задачи, които могат да бъдат
съпроводени с разказ. Взаимодействията
напомнят реалните, но са или опростени,
или по-абстрактни. За разлика от тях, взаимодействията при образователните игри са
ценни и с измерими резултати. Знанията се
усвояват чрез събития, които задействат специални диалози и взаимодействия.
• Правила – при компютърните игри те служат
за възпроизвеждане на играта, а не толкова за
отражение на реалната действителност. При
образователните игри правилата са създадени за специфични цели и могат да бъдат опростени или усложнени според конкретните
учебни задачи.
• Култура – нормите и ценностите при компютърните игри са представени артистично
и често преувеличено. При образователните игри нормите са представени визуално и
чрез разказ, който цели овладяване на знания, свързани с реални обекти и явления. В
същото време самата игра може да се осъществи в измислен свят [3].
Идеята за използване на компютърните игри в
обучението не е нова, но тя се е приемала негативно заради апокалиптичната идеология, свързана с
видеоигрите през 80-те години на XX в. Изследванията обаче показват, че образователните игри
могат да допринесат за овладяването на знания и
подобряване на разбирането на определени теми.
Наред с това, процесът на обучение също трябва
да се възползва от развитието на технологиите, за
да стимулира развитието на умения чрез реализиране на учене, основано на преживявания. В този
смисъл, образователният сектор трябва да бъде
добре информиран за развитието на иновативните
подходи с цел мотивиране на учениците, съобразяване с техните стилове на учене и потребности
[8, 13]. Възможности за това предоставя ученето
чрез образователни игри и симулации.
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1. Учене чрез образователни игри и симулации
Съществуват различни понятия, свързани с
ученето, основано на игри. Те включват (освен
игрите) също и образователни развлечения, симулации и т.нар. „сериозни игри“.
Образователните развлечения представляват
интегративното използване на различни медии
като телевизионни програми, видео игри, филми,
музика, мултимедия, уеб-сайтове и компютърен
софтуер с цел осигуряване на учебна дейност по
забавен и интересен начин (напр. предаването
„Улица Сезам“ или програмата „Дискавъри“).
Компютърните симулации са софтуерни системи, които включват симулации на реални опити,
които целят развитието на умения в среда, възпроизвеждаща действителността.
Сериозните игри, от своя страна, описват компютърни игри с включени образователни акценти, но с по-широк обхват и цели (напр. игри за наука, проучване, работа, здраве, реклама и т.н.). [3].
Най-общо, ученето, основано на игри, включва
използване на компютърно базирани игри, наричани също видеоигри, в образователен контекст.
Всички те се характеризират с висока степен на
интерактивност.
Интерактивността, базирана на дигиталните
технологии, има много форми, но повечето учени
се обединяват около следните начини за използването ѝ в обучението:
• с цел стимулиране на учениците при решаването на реални проблеми като част от
учебната програма;
• за разширяване на възможностите за симулации и моделиране;
• за изграждане на локални и глобални общности от учащи;
• за създаване и качване на учебно съдържание;
• при участие в онлайн курс или уроци [7].
Наред с посочените форми ученето, основано
на игри и симулации, има няколко отличителни характеристики. На първо място, това е интерактивността. Други особености на този тип обучение е
смяната на образи, правилата, целта, предизвикателството и риска. Тези елементи и подходи имат
изключително значение при усвояването на интердисциплинарни теми, при които умения като
критично мислене, групова комуникация, дебат и
вземане на решения са от изключително значение.
Такива учебни теми, ако се изучават изолирано,
често са неприложими в реалността [9].

Но за да се изучи по-пълно потенциала на ученето чрез образователни игри и симулации, е необходимо да се разгледат неговите основни характеристики (принципи). Те включват:
• Решаване на проблеми – за разлика от експериментите с една или две променливи, при
мултимедийните онлайн игри проблемите са с
реална сложност и значение. Но това, което е
по-важно – играчите трябва да придобият знания и умения, необходими за преодоляването
на проблемите.
• Дейност в контекста – във виртуалните светове учащите преживяват конкретни реалности,
които думите и символите описват. Чрез тези
и други подобни преживявания в множество
контексти учениците могат да разберат сложни концепции, без да губят връзката между
абстрактните идеи и реалните проблеми, които трябва да бъдат решени. С други думи, виртуалните светове на игрите са мощни, защото
правят възможно развитието на ситуативното разбиране. В този смисъл, игрите не само
представят предизвикателства, но и поставят
проблеми в конкретен контекст.
• Незабавна обратна връзка – когато играчите се
сблъскват с даден проблем и го решават, те получават обратна връзка, свързана с положените
усилия. Тя може да се осъществи под формата
на съобщение, диалог, точки, звуци, вибрации
и т.н.
• Оптимално предизвикателство – при игрите
участниците се сблъскват с предизвикателства,
които са тясно свързани с техните умения и
компетентност. В обобщение, игрите изискват
решаване на проблеми в конкретен контекст,
който предоставя на играчите оптимално
предизвикателство.
• Създаване на безопасна зона – игрите предоставят зона, в която безопасно можем да проучваме и да си взаимодействаме със света, да
учим и решаваме всякакви видове проблеми,
без да се страхуваме от последствията от нашите действия [10].
От гледна точка на обучението, ученето чрез
образователни игри и симулации се характеризира с:
• мотивиране, но незадължително, чрез забавление;
• изискване за участие на играчите;
• поставяне на ясни цели, дефинирани в игри и
сценарии, докато знанията се овладяват чрез
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разкази и истории;
• сценарии, които отразяват реалната действителност;
• представяне на свобода на взаимодействие в
играта чрез определени действия;
• осигуряване на ясна обратна връзка за всяко
действие;
• осъществяване както на уроци, така и на оценяване чрез игрите;
• съобразяване с темпото и интелектуалните възможностите на участниците;
• висока социална активност и възможност да се
обучават няколко участници едновременно [3].
От посочените характеристики проличава, че
ученето, основано на образователни игри и симулации, позволява на участниците да решават
проблеми чрез директно приложение на знанията.
Повишава се мотивацията на децата и се осигурява ефективно обучение [2, 4]. В допълнение на
това, игровите подходи осигуряват възможност
за стимулиране на детското абстрактно мислене
в процеса на когнитивно развитие. Следователно, ако учителите използват игри и симулации
в преподаването, то учениците могат не само да
постигнат по-добри учебни резултати, но и да
развият вътрешната си мотивация и интереси към
конкретни теми [14].
2. Приложение на компютърните симулации в
природонаучното обучение в началното училище
Компютърните симулации са модели на реални или хипотетични ситуации или природни
феномени, които позволяват на потребителя да
изследва последствията от манипулирането или
модифицирането на техните параметри. Симулацията се различава от статичната визуализация
(напр. диаграмата в учебника), защото тя е динамична. В същото време симулацията може да се
разграничи от динамичната визуализация (напр.
анимацията) по това, че тя позволява на участника да взаимодейства.
Симулациите подпомагат учениците при наблюдението и взаимодействието с процеси, които биха могли да бъдат невидими и следователно трудни за изучаване. Тези особености правят
посочената дейност ценна за разбирането и издигането на хипотези за различни феномени.
Симулациите, използвани в природонаучното
обучение, могат да бъдат класифицирани в четири разновидности, според:
• равнището на контрол на потребителите, рав-
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нището на интерактивност и избор от страна
на участниците;
• обхвата на учебното съдържание (в каква степен са подходящи и свързани с учебната програма);
• това, как информацията е представена – чрез
текст, графики, символи или абстрактни икони
или комбинация от тях;
• същността на това, което се моделира – това
могат да бъдат модели, базирани на поведение,
неочаквани модели, сборни или сумарни модели и съставни модели [6].
Учениците могат да научат много от симулациите. Често тези имитиращи реалния свят дейности биха били невъзможни за осъществяване
в клас. Например, ако целта е децата да разберат
движението на планетите в Слънчевата система,
то очевидно това няма как да се „пренесе“ в клас.
Вместо това може да се използва софтуер за симулация, който показва планетите в движение и
позволява на децата да проследят системата от
различни позиции.
Световният телескоп Уеб 2.0 е виртуална софтуерна среда, която позволява на компютъра да
функционира като телескоп [20], т.е да доставя
най-добрите образи, с цел проучване на Вселената. Световният телескоп предоставя картини,
информация и история от множество източници в
едно поглъщащо и богато преживяване [7].
Възможности за запознаване със Слънчевата
система предоставя и сайтът ictgames.com [16].
На посочената интернет страница се предлагат
симулации, свързани с движението на Земята
около оста ѝ, смяната на деня и нощта и на сезоните. Чрез интерактивните анимации и достъпни
текстове учениците усвояват нагледно и неусетно
учебното съдържание, заложено в учебната програма.
Симулациите от разгледаната по-горе интернет страница могат да намерят приложение и при
изучаването на темите за човешкото тяло, както
и за човека и неговото здраве [15]. Чрез менюто,
представено на монитора, децата могат да изберат каква информация да получат (за мускулите,
сърцето, частите на човешкото тяло или храносмилателната система). Освен получените знания,
чрез тази симулация учениците могат да „задвижват“ мускулите на ръката само с едно кликване
на мишката върху съответния мускул, да проучат
сърдечния ритъм при извършване на различна по
активност физическа дейност или да проследят

НАУКА – кн. 4/2016,том XXVI

Издание на Съюза на учените в България

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
пътя на храната в стомаха на човека и да изучат
функционирането на храносмилателната система.
Друга възможност за осъществяване на онлайн симулации предлага сайтът PhET [19]. Това
е богата библиотека от онлайн симулации в областта на природните науки и математиката. Тези
безплатни симулации позволяват на учителите с
минимални усилия да допълнят съществуващата
учебна програма или да ги използват като основа
за нови изследователски проекти. Всяка симулация е обвързана с конкретна научна концепция
или концепции (например: статично електричество, плаваемост, звук, разтворимост и т.н.) [6].
Приложени са и разработки на теми, подходящи
за учениците от начална училищна възраст, като:
разтворимост на захарта и солта; форми на енергия; хранене и движение; магнити и компаси и др.
Разгледаните варианти на симулации представляват само малка част от възможностите на този
тип обучение. Друга съществена част заемат образователните игри.
3. Приложение на образователните игри в
природонаучното обучение в началното училище
Кларк и колектив разкриват, че образователните игри в природонаучното обучение могат да бъдат класифицирани в четири аспекта, според:
• целта на играта в природонаучното обучение;
• продължителността на играта;
• характера на участието в играта;
• първоначалния замисъл на играта [6].
За разлика от традиционните модели на обучение, използването на образователни игри предоставя възможности на учениците да създават,
а не да бъдат просто консуматори на собствената
си учебна дейност. В класните стаи обикновено
учителите използват устното изложение, докато
децата слушат пасивно и си водят записки, без наученото да има реално приложение. В контраст на
това, образователните игри са интерактивни, т.е.
когато играчът направи нещо, то чрез играта се
предоставя обратна връзка, която го окуражава да
действа отново. Тези действия оформят игровата
среда, стимулирайки децата да обмислят решенията си и да формират хипотези.
Образователните игри подтикват играчите към
проучване, към задаване на въпроси и осъществяване на експерименти. Наред с това, игрите
позволяват използването на индивидуализацията в обучението, тъй като участниците могат да
играят на различни нива, без риск и без страх от
провал [13].

Тези игри могат да намерят приложение и в
природонаучното обучение в началното училище.
Те могат да бъдат използвани по различни теми от
учебната програма. Интерес в тази насока представлява играта „Морско сафари“ [17]. В хода на
играта учениците имат възможност да изпълняват
мисии, като заснемат с фотоапарат различни растения или животни (например: животни, които са
жертви на хищници; животни, които живеят и на
земята и във водата; хищници; отровни за човека растения и животни и др.). Изпълнявайки тези
мисии, децата различават и класифицират растенията и животните по даден признак, като в същото време научават и вълнуващи факти за живота в
съответната среда на живот.
Подобна е и играта, свързана с планинската
екосистема [18]. Тя изисква от учениците да добавят пет растения и/ или животни в планината и
в рамките на 12 дни да поддържат баланса, равновесието в средата. В края на всеки ден децата
получават доклад кои животни са изчезнали, кои
имат нужда от повече храна и кои са добре. Варирайки с броя на растенията и животните, учениците усвояват и разбират практически значението
на хранителните взаимоотношения и биологичното равновесие в природата.
От посочените примери проличава, че теориите за ученето служат като основа (модел) за образователните игри. Учебният цикъл в процеса
на играта започва с разбиране на подсказването
(знаците на средата), които след това са интерпретирани, за да се поставят конкретни задачи. След
това участниците действат според избраните цели
и оценяват дали техните действия са подходящи
или не.
Ученето чрез игри интегрира някои от
най-ефективните и актуални подходи, използвани
в обучението. Те включват: активно учене, учене
чрез опит и ситуативно учене. Чрез тях се постига
още:
• окуражаване на учениците да използват ученето чрез решаване на проблеми;
• незабавна обратна връзка, коригираща погрешните концепции и осигуряваща овладяването
на понятия и разбирането на темата;
• подобрено припомняне и преговор на информацията;
• подпомагане на овладяването и развитието на
когнитивните способности на учениците;
• овладяване на умения за работа с информационните и комуникационните технологии,
които са необходимост в ХХІ в.;
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• подпомагане на съвместното учене между съучениците;
• изграждане на увереност и подпомагане на
учениците с трудности в обучението (например: дислексия);
• осигуряване на задълбочено учене чрез стимулиране на любопитството на учениците по
конкретни теми;
• трансформиране на развлекателната игра в
продуктивна и преминаване на ученето в игра
[3].
Разгледаните примери демонстрират потенциала на образователните игри и симулации. Чрез
тях на учениците се предоставят възможности за
осъществяване на експерименти във виртуални
лаборатории или за виртуални екскурзии, като се
преодоляват редица практически и логистични
проблеми. Децата също така могат да визуализират, проучват и формулират научни обяснения за
природни феномени, които по друг начин не биха
могли да наблюдават.
Тъй като дигиталните технологии (както игрите, така и симулациите) са привлекателни за учениците, то тяхното използване повишава интереса
към изучаването на природата и съответните теми
от учебното съдържание. Това се обуславя и от
факта, че образователните игри интегрират в едно
забавлението и ученето, което е особено мотивиращо за малките ученици. Те имат възможност
да изпълняват различни интерактивни задачи, да
експериментират и да развиват въображението си
[5]. В допълнение на това, чрез игрите и симулациите обучението се адаптира спрямо индивидуалните нужди на всеки ученик и се осигурява
формираща обратна връзка, а ученето може да се
осъществи на различни места и в различно време.
Всичко това налага преосмисляне на настоящата
практика и пълноценното използване на възможностите на образователните игри и симулации в
природонаучното обучение в началното училище.
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EDUCATIONAL GAMES AND SIMULATIONS IN PRIMARY SCIENCE EDUCATION
Ivanka Kirilova
Abstract
The article reveals the specifics of educational games and simulations, their main characteristics and principles in the process of learning. Some concepts like “edutainment” and “serious games” are also clarified. The
main emphasis is put on the application of the educational games and simulation in the primary schools. Some
useful methodological examples are also given. The range of topics, related to the application of educational
games and simulations, is wide. It includes the topics, connected with the Solar system, human body, physical phenomena and ecosystems. These methodological proposals clearly demonstrate that learning through
educational games and simulations enable children to apply their knowledge in practice and to observe some
phenomena, which is often impossible in the classroom. As a result, the process of education is engaging,
stimulating and appropriate for the learning needs of all pupils.
Keywords: educational games, simulations, primary school, science education

Педагогическата професия в контекста на
„Учене през целия живот“

Проф. д-р Любомир Лазов,
д-р Христина Денева,
Faculty of Engineering,
Rēzekne Academy of Technologies – Latvia

В наши дни образованието е стратегическият
ресурс за изграждане на съвременното общество,
базирано на знанието. Организацията и провеждането на необходимите дейности в тази сфера
са ключови и за по-нататъшното развитие на демократичното общество, в което живеем. Компетентното овладяване на настоящите и бъдещи
предизвикателства от обществен, културен, икономически и глобален мащаб, пред които сме изправени, са невъзможни без интегрирането им в
образователната среда. За това е необходимо развитие в две главни направления – изграждането
на адекватна образователна среда и подготовка
на мотивирани и висококвалифицирани учители.
В този аспект трябва да се разглеждат и всички
ключови насоки, заложени в програмата „Учене
през целия живот“, като планиране, организация,
създаване и оценка, свързани с процеса на обучение и преподаване в образователната ни система.
Голямата отговорност и роля във всичките тези
дейности се пада на учителя – без неговата про-

фесионална компетентност и педагогически умения не може да се реализира качествен и отговорен, творческо-иновативен процес. Това, от своя
страна, е възможно да се постигне, ако се изгради
система за издигане на авторитета на учителя и
за непрекъснато повишаване на квалификацията
му през трите фази, през които преминава развитието му (следване, практика и квалификации по
време на професионалната реализация).
По смисъла на своята професионална същност
учителят се нуждае и се стреми към непрекъснато
образование. Идеята за „Учене през целия живот“
е стара, както е стар и нашият свят. В потвърждение
на това бихме искали да цитираме няколко
широко разпространени народни мъдрости: „Не
се страхувай от незнанието – страхувай се от това,
че не се образоваш“ (китайска), „Знания, които
не се попълват всеки ден, умират ежедневно“
(английска), „Век живей – век се учи“ (руска) и
др.
В сектора на образованието страната ни се
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нуждае от избор на правилен път, който да ни
изведе към общество, базирано на знанията и
иновациите. Ние можем да постигнем успех в
тази насока, само ако осъзнаем необходимостта
и оценим ролята от прилагането на принципите,
заложени в програмата „Учене през целия живот“
(Фигура 1) – те ще ни помогнат да се справим с
изискванията на стремително променящата се
учебна среда. Ученето и осъзнатото използване
на придобитите умения трябва да станат
неразделна част от нашата активна жизнена
позиция. Аспектите на „Ученето през целия
живот“ гравитират към всички сфери на нашия
обществено- икономически живот.
Те имат ярко изразен приложен характер и са
насочени към реализиране на устойчиво развитие
на страната ни през ХХІ в. Много международни
изследвания показват, че качеството на образованието в дадена страна е тясно свързано с конкурентоспособността в международен мащаб, а
също и с основите на политиката ни за национален суверенитет, сигурност и стабилност.
За последните години в България образователната ни система претърпя многочислени промени
на всички нива: въвеждане на нови образователни
стандарти, закони, внедряване на нови изисквания към образователните институции и образователния процес, включително и към резултатите от
него.
Всички тези фактори оказват огромно влияние
върху състоянието и степента, в която се намираме на сегашния етап на развитие. Затова днес
повече от всякога е актуален въпросът за съхраняване на нашите традиции и достижения в образованието чрез реализиране на приемственост
и запазване на положителното, а същевременно и
осигуряване на непрекъснато развитие на образователния процес.
При прилагането на системата на „Учене през
целия живот“ в страната ни е необходимо съблюдаването и реализирането на следните основни
дейности:
• активно участие на всички страни, ангажирани
в учебния процес;
• тясно сътрудничество и комуникация между
тях и прилагане на метода на взаимното обучение;
• реализиране на откритост, прозрачност и достоверност на информацията, съчетана с качество и гъвкавост на формите на обучение;
• отчитане на специфичните потребности на хората и обществото като цяло при организация
на учебния процес и приемане на обосновани
решения, осигуряващи устойчиво развитие;
• тясна международна интеграция с европейското образователно пространство.
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Фигура 1. Основни принципи, на които се базира
програмата „Учене през целия живот“
Анализ на ситуацията
Мрежата от средни училища в страната не отчита значителното намаление на учащите се, породено от засилващите се негативни демографски
тенденции, а учебните заведения с малък брой
учащи се не са способни да предложат разнообразни и качествени форми на обучение [2, 9].
Професионалното ни образование не предоставя на обучаемите достатъчно добри възможности те да се подготвят и реализират на пазара на
труда, а същевременно фирмите ни се оплакват,
че им липсват работници с нужната квалификация. На национално ниво няма системен анализ
и дългосрочна стратегия за икономическото ни
развитие, а от тук и за нуждите на пазара на труда.
Не на последно място, преходът към масово
висше образование понижи потребността от развитие на професионалното образование. Днес редица абсолвенти с висше образование изпълняват
дейности, които или не са свързани със съответната им бакалавърска/магистърска специалност,
или за решаването на проблеми с тях се изисква
по-ниска степен на образование.
Проведените национални и международни изследвания отчитат, че с изключение на показателите „дял на преждевременно напусналите образователната система“ (12,5 %) и „дял на лицата
на възраст 20-24 години със завършено най-малко
средно образование“ (85%), България е сред последните страни в ЕС. Особено нисък е показателят „участие на населението на възраст 25–64 год.
в програми за „Учене през целия живот“ – 1,5%
при среден за ЕС – 9% [1].
Сериозна тревога предизвикват и резултатите от изследването на PISA (Programme for
International Students Assessment) 2012, определящо равнището на функционална грамотност. В
две от трите познавателни области на изследването България е на последно място [10]. Направените изследвания и получените резултатите от PISA
2014 не показват никакво значително изменение
на наблюдаваните показатели, което ни навежда
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на мисълта, че в образователната ни система не
са настъпили съществени изменения [11]. Можем
да обобщим, че видим резултат от провежданите реформи върху уменията и способностите на
учениците сред състоянието не се наблюдава.
Новите данни за пореден път потвърждават неспособността на образователната администрация
да се справя с проблемите на ресора си и острата
необходимост от подобряване на качеството в образователната ни система.
Формирането на интелект у личността е продължителен процес, който се осъществява както
чрез формалното обучение в училище, така и посредством неформалното обучение извън училище. Той не завършва с напускане на училището,
а представлява непрекъсната дейност през целия
живот на човека. Концепцията за „Учене през целия живот“ оказва съществено влияние върху развитието на личността, която вече не се възприема
само като еднократен акт, в детството ни или през
първите години от обучението в училище, а се определя като съвкупност от знания, умения и стратегии, които личността формира и развива през
целия си живот.
В страната ни широко е разпространено мнението, че ученето е предимно за младите, като финансовите трудности и административни пречки,
свързани с повишаването на квалификацията често са причина за отсъствие на интерес и мотивация сред възрастните за учене. Редица анализи и
анкети показват, че професията на преподавателя
е лишена от привлекателност [6]. Малък е процентът на младите и мъжете сред преподавателите в сферата на образованието. Голяма част от
абсолвентите не се реализират по специалността
си като учители.
Прави впечатление, че за периода (2007–2013)
феминизацията на кадрите в училище се задълбочава – делът на жените от 84,4 % за 2007 г.
нараства на 86,3 % . Наред с това е налице ясно
изразена тенденция на застаряване на педагогическите кадри, изразяваща се в бързо намаляване на
относителния дял на младите кадри на възраст до
34 години и увеличаване дела на тези на възраст
55 и повече години. Относителният дял на младите кадри от 15% за 2007 г. намалява на 9,9 % за
2013 г., а делът на кадрите на възраст 55 и повече
години се увеличава значително, като нараства от
16,8 % за 2007 г. на 29,3 % за 2013 г. [6].
Анализирайки тези въпроси от Национална
програма за развитие на училищното образование
и предучилищното възпитание и подготовка (2006–
2015), може да се види следната констатация:
4. Нисък социален статус и недостатъчен
авторитет на учителя

…Много от причините за това са извън
образователната система – елементи на
дезинтеграция на обществото, обща криза на
ценностите и регулативните системи, отсъствие на пряка връзка между образоваността
и успеха в живота. Учителите не просто не
получават адекватно възнаграждение за своя
труд, но и отсъства система за кариерно
развитие, за квалификация и учене през целия
живот. Ниският общ социален статус и в
частност ниският икономически статус на
учителя до голяма степен рефлектира в загуба
на самочувствие и мотивация за изява. [6].
От тогава изминаха 10 години, но до съществени
промени в тази насока не се стигна.
За да се повиши привлекателността на професията на учителя, трябва средната заплата на
учителя да се повиши над нивото на средната
заплата на специалиста с висше образование в
страната. Необходимо е да се гонят и средните за
ЕС стандарти в този бранш. Само тогава може да
се очаква, че най-добрите ще се насочат към тази
професия. Разходите за образование в България (в
т.ч. и за предучилищно и училищно образование),
измерени като дял от брутния вътрешен продукт
(БВП), са с една четвърт по-ниски в сравнение
със средния дял за страните от ЕС. Подобно е съотношението и при разходите за възнаграждения
на учителите. „Цената“, която се отделя от съвкупния ни доход като държава за финансиране на
учителите, е 1,5 % от БВП, при средно 2,2 % в ЕС
и 3,3 % в Дания и Белгия [1].
Обобщавайки проблемите, на настоящия етап
може да кажем, че в нашето общество се наблюдават
големи различия между възможностите, които
се съдържат в системата за „Учене през целия
живот“ и изискванията на пазара на труда. При
това между учебните заведения и институции, от
една страна, и пазара на труда – от друга, не се
води активен диалог и сътрудничество и липсват
изградени комуникационни канали.
В днешно време икономиката, базирана на
знанията и реализираща висока добавена стойност, се нуждае от среда, мотивираща хората да
поемат отговорност и да проявяват инициатива
за най-пълно реализиране на собствения им потенциал. За реализиране на тази задача чрез системата „Учене през целия живот“ е необходимо
учебните програми, които се предлагат, да бъдат
съобразени с информацията, идваща от пазара на
труда и стратегията за развитието на икономиката. При това тази информация трябва да е достъпна до всички нива в системата на образованието,
от които зависи изграждането и утвърждаването
на учебните програми и тяхното съдържание.
Целта би трябвало да бъде на тази основа да
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се изградят качествени, гъвкави форми и условия за обучение, отчитащи потребностите на
пазара на труда и осигуряващи възможност за
кариерно развитие. Това би трябвало да доведе
до нарастване броя на хората с добра професионална квалификация сред всички възрастови
групи и региони на страната, еквивалентна на
потребностите.
Ролята на преподавателя в изменените
условия
Всички държавни учебни програми, които се
въвеждат в образователната ни система през последните години, си поставят целта учащите се
да придобият определени ключови компетенции,
както и обвързването на новите знания със съществуващите такива по различни предмети и от
различни области на живота.
В новите условия на ХХІ в. учителят е не само
източник на нови знания, но и създател на ценностна система у учащите се. Ролята на преподавателя е и в изграждането в обучаемия на система
за самостоятелна работа, която ще му позволи да
отговори на непрекъснато изменящите се условия
на работа и в обществено-икономическото развитие на страната ни. Важно е учащият се да се научи да поема самостоятелно отговорност и да се
справя с предизвикателствата, които се поставят
пред него. Задача, която е свързана с развитие на
критическо и творческо мислене, с умение да се
анализират явленията и фактите, да се проявява
предприемчивост, да може успешно да работи в
екип. Важен елемент в този процес е и уменията
на преподавателя за индивидуалния подход към
обучаемите, предоставяйки на по-слабите необходимата помощ за справяне с учебния материал, а
на по-силните – по-трудни задачи, изправяйки ги
пред нови предизвикателства.
В крайна сметка целта трябва да бъде внедряването на такова разбиране за образованието чрез системата „Учене през целия живот“ у учащите се,
която би поддържала личностното и социалното
им развитие, уменията им да се учат, да развиват
творческите си способности и предприемчивост
на всичките етапи на своето обучение.
Дигиталната революция и ИКТ
Нови предизвикателства към процеса на
обучение поражда и променящата се с бързи
темпове дигитализация на образователната
инфраструктура. Новото поколение израсна
и е тясно свързано с персоналните дигитални
устройства, цифровата инфраструктура на
образователните
институции
(училища,
библиотеки и др.), виртуални решения, които се
предлагат в широки мащаби, взаимодействащи
си
мрежови
информационни
структури,
интернет услугите и т.н. Всичко това предлага
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нови възможности и методи за възприятие на
учебното съдържание и в крайна сметка има
пряко отношение към повишаване на качеството
на обучението. Използването на дигиталните
учебни пособия в учебния процес допринася за
повишаване на интереса на обучаващите се целеви
групи към формите на обучение в системата
„Учене през целия живот“. Иновативността и
способността на обществото ни да използва
тези съвременни технологии ще доведат и до
нарастване на производителността на труда и
качеството на произвежданата продукция.
Тук би трябвало да се стремим към ефективно и целенасочено внедряване на дигиталните
технологии в образованието и преподаването,
в подобряване на компетенциите на цялото
общество и в осигуряване на достъпа на всички
целеви групи до дигиталната инфраструктура
от ново поколение.
Компетентни и мотивирани преподаватели
„Да разширим своите знания е възможно само
ако гледаме право в очите своето незнание“, „За
да можеш да учиш другите, ти самият трябва да
се образоваш непрекъснато“– днес в нашия бързо
променящ се свят тези две широко известни
максими имат особено актуално значение.
За да се постигнат набелязаните цели, свързани с повишаване на качеството на обучението
в училище, преди всичко се нуждаем от висококвалифицирани учители, подготвени да отговорят на съвременните предизвикателства. Наред с
конкретните професионални знания по специалността са необходими и значителни дидактически
и методически знания от ново естество, за да
може да се изградят личности, социално отговорни и способни да решават предизвикателствата на
ХХІ в. [3,12].
Професионалната компетентност на педагога
е немислима без реализиране на система за
непрекъснато повишаване на неговата квалификация.
На настоящия момент в образователната ни
система получаването на квалификацията „учител“ и повишаването на неговите компетенции
преминават през три етапа, които фактически са
свързани със самото професионално развитие на
учителя и неговата реализация:
- следване;
- практиката;
- квалификация по време на професионалната
реализация.
За представяне на квалификационното развитие на учителя в системата „Учене през целия
живот“ можем да си послужим със спираловидна
форма, описваща един непрекъснат процес и
свързващ в единно цяло трите етапа, през които
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Фигура 2. Етапи на професионалното развитие
на учителя
преминава професионалното му развитие (Фиг. 2).
Първият етап е университетското образование на педагога (бакалавър, магистър). Основните
знания и компетентности на педагогическата професия тук се получават по време на обучението в
специализираните факултети на университетите.
Професионална квалификация „учител“ се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование [5]
и на Наредба за единните държавни изисквания
за придобиване на професионална квалификация
„учител“ [4]. Обучението на бъдещите педагози
в университетите е изградено на многостранна
теоретична, практическа и общообразователна
подготовка в областта на психологията, педагогиката и частните дидактики. За „практическата
подготовка“ на студентите съгласно наредбата са
предвидени часове за:
- хоспетиране;
- текуща педагогическа практика;
- преддипломна педагогическа практика.
Предлаганите програми в голямата си част са
съобразени с държавните изисквания, трансфера и натрупването на кредити и на европейските
стандарти.
Вторият етап е свързан с реализирането на
първите стъпки в професията като млад учител.
През тази фаза се реализира професионалната
консолидация – учителя в конкретната учебна
среда (училището). Тук се придобиват и нужните
специфични знания, умения и компетентности
след дипломиране на самото работно място в пряк
контакт с учениците и колеги „наставници“ [8].
Третият етап е свързан с последваща
квалификация на учителя по време на
професионалната му реализация.
През този етап е изключително важно
учителите и ръководителите/директори на
учебните институции непрекъснато да повишават
своята квалификация, за да могат да обновяват

учебното съдържание чрез критическо и творческо
прилагане на съвременните научни достижения,
а и на базата на използването на ефективни
педагогически практики.
Професията на „педагога“ е такава, че изисква
непрекъснато развитие на личността, т.е. стремежът за образование е заложен професионално
в него самия. Спецификата на труда на учителя
е такава, че го предизвиква той непрекъснато да
си попълва своите знания и умения. Ролята на
директора на училището в решаването на тази
задача е също от решаващо значение, доколкото
учебната среда зависи преди всичко от него.
Тоест от това, доколко той цени, мотивира и
подкрепя учителя в неговото развитие, създава
ли условия за развитие на неговия потенциал,
създават ли се възможности за сътрудничество с
други образователни институции и потребители
на кадрите, които създаваме.
Квалификацията през този етап може да
протича в различни форми:
- участие в научно-методически семинари,
организирани от самото училище;
- курсове за повишаване на квалификацията към специализираните институти за
усъвършенстване на учителите, университети
и др.;
- атестиране на педагогическите кадри;
- тематични семинари и конференции на
национално ниво;
- самообразование;
- дистанционни курсове и др.
Основен акцент за в бъдеще ще се пада на
дистанционната форма на обучение в съчетание на
ИКТ, което ще осигури възможности за обучение
от разстояние с пестене на време и финансови
средства [7]. Все повече ще се налага и формата
на използване на WEB базираните семинари
за специализирани дискусии и обсъждането на
конкретни въпроси, свързани с повишаването на
квалификацията.
Педагозите, които работят творчески, ще са
в състояние да развиват и прилагат на практика
основните насоки, заложени в програмата „Учене
през целия живот“. Съществена роля в тази
насока се пада на националните програми за
повишаване на квалификацията [6]. През 2006 бе
приета от МОН Национална програма за развитие
на училищното образование и предучилищното
възпитание и подготовка (2006–2015), в която има
специален раздел, наименован „Повишаване на
авторитета и социалния статус на учителя“,
първият подраздел на който е „Квалификация
на учителите“. В него се акцентира върху
значимостта на „квалификацията на учителите
(първоначална и последваща)“, върху необ-
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ходимостта от „разработването на програма за
развитие на професионалните компетенции на
педагогическите кадри в няколко направления:
периодично актуализиране на знанията; усвояване
на нови методи в преподаването; обучение по
информационни и комуникационни технологии“.
Разбира се, решаването на този въпрос е неразделно свързан с оценката на труда и възнаграждението на учителя, което трябва да съответства
на новите условия и предизвикателства, които се
извършат в училището, и очакваните резултати.
Заплатата трябва да е такава, че да вдъхва респект
и престиж към професията в обществото, да стимулира най-добрите за желание да ѝ се посветят.
Каквито и усилия да се положат от учителите по места за реализиране на приетата от
МОН стратегия за „Учене през целия живот“,
ако в периода до 2020 г. на национално ниво
не се предвидят необходимите финансови средства, добрите намерения няма да се превърнат
в реалност.
През 2012 г. стартира и проект „Квалификация
на педагогическите специалисти“, изпълняван от
Министерството на образованието, младежта и
науката чрез Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата
на образованието. Целта на проекта, подсигурен
с 75 млн. лв. по европейски проект, бе да се даде
възможност на 42 230 учители (от общо 80 000),
1500 помощник-директори по учебната дейност и
2200 директори на училища и детски градини да
преминат обучения за повишаване равнището на
професионалната компетентност по отношение
на научната, педагогическата, методическата и
управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване. Проектът навярно
успешно е отчетен и средствата са усвоени, но
на терена на българското училище едва ли е почувстван онзи качествен скок в повишаването на
квалификацията и компетенциите на нашите учители.
Заключение
През XXI в. концепцията за „Учене през целия живот“ има ключово значение за развитието
на обществото в глобален мащаб. Тя е отговорът
на предизвикателствата, които отправя към нас
бързо променящия се пред очите ни свят. В това
се убеждаваме ежедневно, сблъсквайки се с новостите в професионален план или даже в личен
план.
Съвременната концепция за „Учене през
целия живот“ е нов поглед към съществуващата
образователна практика, която дефинира учебната,
а в някои случаи и научната дейност на човека като
неделима, естествена част от образа ни на живот
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през годините на съществуването ни. Тя трябва да
се разглежда не като нещо революционно ново,
а като доизграждане и еволюционно развитие
(спираловидно развитие) на „образователната
стълбица“, по която се е развивало човечеството,
но съобразено с новите условия и възможности,
които ни предлагат научно-техническият прогрес
и информационните технологии. Разбира се,
никога не трябва да забравяме и древната
истина, че „самообразованието днес е залог за
професионалния ни успех през утрешния ден“,
защото реализацията и на най-добрата концепция
се базира на отделната личност в обществото,
развиваща себе си, а от тук и допринасяща за
материалното и духовното богатство не само на
отделната страна, но и на света като цяло.
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Teaching in the Сontext of „Lifelong Learning”
Lyubomir Lazov, Hristina Deneva

Abstract
Education nowadays is a strategic resource for building of a modern society based on knowledge. Organization and implementation of necessary activities in this field are crucial for further development of the democratic society we live in. Competently mastery of present and future challenges from social, cultural, economic
and global scale we faced, are impossible without integrating them into educational environment. Therefore, it
is necessary development in two main directions: adequate educational environment construction and training
of motivated and highly qualified teachers. In this aspect should be discussed all key guidelines, set out in the
„Lifelong Learning” programme such as planning, organization, creation and valuation related to learning and
teaching process in our educational system. The greatest responsibility and role in all these activities falls on
the teacher – without his/her professional competence and pedagogical skills it can not be realized a qualitative
and responsible, creative-innovative process. That in its turn is possible to be achieved through the building of
a system for the teacher’s authority rising as well as his/her continuous training during the three development
phases (learning, practice and training qualifications during his/her professional realization).
Key words: lifelong learning, national strategy
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ИЗЛОЖБА „ОГЛЕДАЛО НА ВРЕМЕТО: ЖЕНСКАТА
КРАСОТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“
Д-р Наталия Иванова,
НАИМ – БАН
На 12 май 2016 г. в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките се откри временна изложба,
посветена на женската красота през вековете.
Организирана в сътрудничество с 15 музея в
страната1, както и с финансовата подкрепа на
Министерството на културата, експозиция-

щи местните традиции и проникването на нови
влияния в модата, резултат от контакти с чужди
култури.
Локалните различия в женското облекло и накити през ранножелязната епоха са илюстрирани
чрез гробни находки от некрополи в Северозападна България и Западните Родопи (при с. Люб-

Фотос 2. Огърлица от мъниста, кехлибар, могилен
некропол, с. Любча, Смолянско, VII–VI в. пр. Хр.
Сн. К. Георгиев.

Фотос 1. Бронзови гривни, с. Радювене, Ловешко,
могила 1, VII–VI в. пр. Хр. Сн. К. Георгиев

та представя разнообразни артефакти, които
позволяват реконструкцията на женския образ
през вековете.
Модата в прически, облекло и аксесоари, грижата за външния вид, толкова актуални днес, са
били от съществено значение и в миналото. За
това свидетелстват достигналите до нас писмени
и иконографски данни, както и редица находки,
открити при археологически проучвания в страната. Следвайки основни етапи в историческото
развитие на територията на днешна България,
изложбата обхваща периода от ранножелязната
епоха (XI–VI в. пр. Хр.) до Късното средновековие. Всяка епоха е представена с някои от най-характерните и впечатляващи експонати, показва-

ча, Смолянско и с. Кочан, Благоевградско). Бронзови фибули за закрепяне на дрехата и торкви от
некропола при с. Държаница, Видинско, гривни
и кръгли апликации за дреха от района на Видин,
Враца и Ловеч, представят характерните за периода VIII–VI в. пр. Хр. в днешна Северозападна България елементи на костюма и аксесоари.
Сред най-впечатляващите експонати са бронзови
спирални гривни със спирално завити краища от
могила при с. Радювене, Ловешко (Фотос 1). Тракийката от Западните Родопи е закрепяла дрехата
си с бронзови фибули, а на косата е носела бронзови спирални украшения. Огърлици от бронзови спиралки (салтелеони), мъниста от бронзови
тръбички или от кехлибар (Фотос 2), бронзови
спирални гривни, изработени от обла тел или
лента, пръстени със спирално завити краища
(Фотос 3) допълват представата за характерните
за района накити.
Развитието на местните тракийски обичаи в облекло и украшения през V–IV в. пр. Хр. е

Археологически музей Созопол, Археологически музей Старинен Несебър, Етнографско-археологически музей
Елхово, Исторически музей „Искра“ Казанлък, Национален исторически музей – София, Регионален археологически
музей – Пловдив, Регионален исторически музей – Благоевград, Регионален исторически музей – Бургас, Регионален
исторически музей – Варна, Регионален исторически музей – Враца, Регионален исторически музей – Пазарджик,
Регионален исторически музей – Силистра, Регионален исторически музей – Сливен, Регионален исторически музей
– Смолян, Регионален исторически музей – Шумен.

1
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илюстрирано чрез накити от гробове от некропола при с. Дуванли, Пловдивско, както и с изделия
от благороден метал с образи на жени. Сред тях
са сребърна кана с позлата от Рогозенското съкровище (Фотос 4) и една от апликациите за конска
амуниция от съкровището от Летница, Ловешко,
дело на тракийски майстори. Сред шедьоврите на античната торевтика, открити в тракийски
контекст, дело на гръцки ателиета извън Тракия
или на елински майстори, работили по поръчка на

Фотос 3. Бронзов пръстен, могилен некропол,
с. Любча, Смолянско, VII–VI в. пр. Хр. Сн. К.
Георгиев

Фотос 4. Кана с изображение на богиня с лък
и стрела, възседнала пантера, сребро с позлата,
съкровище от Рогозен, Врачанско, последната
четвърт на IV в. пр. Хр. Сн. К. Георгиев.

Фотос 5. Киликс с изображение на богинята Селене, детайл, с. Дуванли, Пловдивско, Башова
могила, последната четвърт на V в. пр. Хр. Сн. К. Георгиев.
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местната аристокрация, се откроява сребърният
киликс с позлата от Башова могила в Дуванли. В
тондото на този съд, очертано от венец от лаврови листа, е изобразена Селене – Луната, в нощния си полет над океана. Богинята носи пеплос и
къса мантия от фина материя (Фотос 5).

Фотос 7. Обеци с лъвски глави, злато, Месамбрия,
античен некропол, краят на IV–началото на III в.
пр. Хр. Сн. К. Георгиев.

Фотос 6. Пиксида с форма на мида, Шипка,
Старозагорско, могила Голяма Косматка, краят
на IV– началото на III в. пр. Хр. Сн. Архив ИМ
„Искра” Казанлък.

От некрополите от вътрешна Тракия от класическата и ранноелинистическата епоха произлизат изискани вносни бронзови огледала и съдове
за благовония от стъкло и алабастър. Такива са
екземплярите от богатото женско погребение в
Мушовица могила в Дуванли. Сред тоалетните
принадлежности важно място в изложбата заема
сребърна пиксида (кутия за съхранение на накити и козметични вещества) във формата на мида,
открита в могилата Голяма Косматка край Шипка, Старозагорско (Фотос 6). Смятана за символ
на плодородието и свързана с култа към Афродита, присъствието на раковината в гробницата
на Севт III прави възможна хипотезата за принадлежността ѝ на Беренике – македонска принцеса,
съпруга на владетеля.
През IV–III в. пр. Хр. в Тракия навлизат модни
накити, характерни за елинистическия свят. Такива са обеците с лъвски глави (Фотос 7) и огърлиците от мъниста, носени както от одриските
аристократки във вътрешна Тракия, така и от
гръцките жени от крайбрежните градове. Изящните накити свидетелстват за изискания вкус на
благородните дами и за тяхната нарастваща роля
в обществото.
Целият инструментариум за красота е показан чрез находки от некрополите на Аполония
Понтика (дн. Созопол) и Месамбрия (дн. Несебър). Бронзови и железни пинсети, шпатули,
стригили, ножички и малки ножове, костени гре-
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бени и бронзови огледала със силно полирана повърхност са част от гробния инвентар на млади
жени. Богато е и разнообразието на съдовете за
благовонни масла: лекити, арибали, амфориски
и унгвентари, изработени от глина, стъкло, алабастър и метал (Фотос 8). Сред интересните находки в изложбата от некропола на Аполония са
запазените остатъци от бели, червени и жълти
пигменти, съхранявани в малки по размер панички и миди (Фотос 9). За широкото използване
на различни органични и неорганични вещества

Фотос 8. Алабастрони, алабастър и стъкло, Аполония Понтика, античен некропол, V–III в. пр. Хр. Сн.
К. Георгиев.

като козметични средства свидетелстват и античните автори. От тях научаваме например, че
церуситът е служил за избелване тена на лицето като не е било известно, че е силно отровен и
предизвиква по-бързо стареене на кожата.
С включването на днешните български земи
в границите на Римската империя навлиза нова
мода, отразена чрез няколко богати гробни находки на знатни тракийки, сред които тези от Китова
могила, Сливенско, и Райкова могила, Елховско,
от края на I – първата половина на II в. Обеци,
огърлици, гривни, пръстени с геми, златни плас-
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тини и венец представят ювелирната мода в балканските римски провинции и свидетелстват за

Фотос 9. Глинена паничка със съдържание от
жълта охра и мида със следи от хематит. Аполония
Понтика, античен некропол, V–III в. пр. Хр. Сн. К.
Георгиев.

Фотос 10. Огледало с надпис, олово, Дуросторум
(Силистра), случайна находка, северно от лагера на
ХI Клавдиев легион, втората половина на III в. Сн.
К. Георгиев.

високия социален статус на своите притежатели.
Сред интересните находки е и оловно огледало с
надпис „На красавицата....Купи ме за....денара“,
открито в района на Дуросторум (дн. Силистра),
(Фотос 10).

Експозицията проследява развитието в облекло, прически и накити през Ранното и Късното
средновековие на фона на историческите тресения, предизвикани от пристигането на славяни и
прабългари, създаването на Българското царство
и включването му в Османската империя.
Накити от езически гроб от Дивдядово, Шумен (Фотос 12), от християнски гроб от Голямата
базилика в Плиска, както и от големия некропол
при с. Туховище, Благоевградско, илюстрират
характерните за периода VII–XII в. украшения за
глава и тяло. Диадема, елемент от прочелник и
колан от съкровището от с. Црънча, Пазарджишко, както и гривни от стъкло и метал, допълват
представата за женския костюм през XIII и XIV в.
Изложбата представя и част от накитите от съкровището от Никопол, Плевенско, сред които
златни обеци, масивни гривни, сребърна торква,
висулка и елегантна огърлица (Фотос 13).

Фотос 12. Обеца, наушници и мъниста, злато,
Дивдядово, гр. Шумен, ранносредновековен некропол, гроб № 2, VIII–IХ в. Сн. Т. Тихов

Грижата за красотата на тракийките през римска епоха е илюстрирана чрез гробния инвентар
на жена от могилен некропол край с. Тулово, Старозагорско, в който преобладават съдове за скъпи
благовонни масла и козметика, дошли от столицата (Фотос 11).

Фотос 11. Четири унгвентарии, стъкло, с. Тулово,
Старозагорско, надгробна могила, краят на I –
началото на II в. Сн. Архив ИМ „Искра“, Казанлък.

Фотос 13. Огърлица, злато и стъкло, съкровище от
Никопол, Плевенско, XIV в. Сн. К. Георгиев.
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Периодът XVII–XVIII в. е представен с елементи на костюма и аксесоари с различно местонамиране, като преобладават тези от Северозападна България. Това са масивен прочелник,
наушници, огърлица и наниз от монети, копчета и пръстен, игли за коса (Фотос 14) и гривни.
Най-късният експонат са чифт изящни обеци от
Несебър.
Изложбата „Огледало на времето: женската
красота през вековете“2 е поредната инициатива
на НАИМ – БАН, която цели да представи богатото културно-историческо наследство на България
и да привлече широка публика. Придружена е от
каталог на експонатите [1] и детска книжка [2].
В подготовката на експозицията участва целият
екип на Музея, включващ специалисти в различни сфери и периоди от историята на България.
Литература
1. Иванова, Н., Андреева, П., Рехо, М. (ред.).
Огледало на времето: женската красота през
вековете. С., Национален археологически
музей, Каталози, том II, 2016.
2. Карадимитрова, К. Огледало на времето:
красотата на тракийката през вековете. София,
2016.

Фотос 14. Игли за коса, сребро с позлата и цветни
камъни, с. Копиловци, Берковско, XVII в. Сн. К.
Георгиев.

EXHIBITION „THE MIRROR OF TIME: FEMALE BEAUTY THROUGH THE AGES”
Nataliya Ivanova
Abstract
A temporary exhibition presenting the female beauty and fashion through the ages was officially opened on
May 12, 2016, at the National Archaeological Museum. Encompassing a vast chronological period – from
the Early Iron Age (11th – 6th c. BC) to the Late Medieval times – the exhibition displays some of the most
impressive, yet characteristic for each period, elements of the female costume, jewellery and items related to
the beauty care. Finds with different function, discovered in female graves or as part of luxurious treasures,
made of various media, such as gold, silver, bronze, bone, amber, ceramics, etc., reveal the traditions and
innovations in fashion on the territory of present day Bulgaria through time and once again demonstrate the
rich cultural heritage of the country. The exhibition will be on display till September 25, 2016.

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

Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския университет, на която редакцията изказва
благодарност!

2

Изложбата може да бъде посетена в залата за Временни изложби на музея до 25 септември 2016 г.
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ИЗЧЕЗНАЛАТА СОФИЯ В КАРТИНИТЕ НА
АВСТРИЕЦА ЙОЗЕФ ОБЕРБАУЕР

Доц. д-р Цвета Тодорова,
СУ „Св. Климент Охридски“

В българското същинско средновековие градът
е най-вече крепост, каквито са и средновековните европейски градове. По време на експанзията
на Балканите османците разрушават крепостните съоръжения, престават да ги поддържат, тъй
като териториите стават вътрешна провинция на
империята. Само по Дунавския лимес – Видин,
Никопол, Силистра, крепостите се запазват. Но
навсякъде другаде pax turcica води до разруха на
старите укрепления, те се рушат като стените на изоставен имот и това е валидно дори за
великолепните крепостни стени на Истанбул,
наследени от Византия. През 1694 г. на отсрещната страна в Галата стените [са] наполовина
разрушени, но няма изгледи, че турците се канят
да ги възстановят. От 1574 г. нататък във Филипополис по пътя за Одрин дори „няма помен от
градски врати“ – съобщава Ф. Бродел [1, с. 399].
Останалите български градове остават открити, без крепостни стени. Ако крепостта е запазена, то тя е превърната в руини. Това означава,
че градът загубва най-важната си характеристика – остава без граница. Най-добре тези промени са отразени в описанието на София от Антон
Вранчич през 1553 г. Според него София е […]
град без крепостни стени, разположен надлъж
и нашир, гъсто населен, с множество къщи, огромно тържище на българите, прочут с голямо
струпване на търговци. Липсват отличаващи се
къщи, но в замяна градът е украсен само с турски
джамии с техните високи охлювообразни завити
минарета, които придават на градовете некрасив вид […] За никои други сгради не се полагат
по-големи грижи, както за джамиите, баните,
мостовете и държавните странноприемници, наричани кервансараи […] Строят се старателно четвъртити джамии, бани и мостове за вечни времена с четвъртити камъни и ги
покриват с оловни кубета, формата на които
са взели от гърците и римляните […] [2, с. 48].
В София А. Вранчич изброява 13 минарета. За
около век градът се преобразява. Следите от продължителното историческо миналото във вид на
развалини все още личат в облика на града, наблюдава се интензивен стопански живот и натрапваща се арабоислямска урбанистика.
Рядко застроена, с просторните си дворове око1

ло ниските жилищни постройки, засадени с цветя, зеленчуци и плодни дръвчета, София, както и
останалите ориенталски градове, изглежда привлекателна и потънала в зеленина отдалеч. […]
От далеко София предлага на пътешественика
един разкошен изглед. Ясно се изразява разположеният на високо град от тъмния заден план на
Витоша планина. Блещукащите къщи са засенчени от плътни дървесни групи. София беше един
просторно ситуиран град-градина. Едно пусто
плоско поле се простираше около София в старите турски времена. Обезлесената общинска земя
не граничеше с града, а беше отделена с един обръч от турски гробища […]1 (Фотос 1).
Освобождението заварва София с около 20
махали. Къщите в тях, според турските данни,
наброяват 3106. Градът наследява близо стотина
важни обществени сгради и обекти – църкви, джамии, хаври, бани, училища, ханове и пр., няколко
гробища (български, турски и еврейски), както и
няколко специализирани пазарища (Житни, Солни, Конски, Говежди, Лахна, за зарзават) и чаршии (Касапска, Табашка, Железарска, Папукчийска, Чохаджийска, Златарска и пр.).
Бъдещият столичен град е потънал в ориенталска шарения – пише П. Мирчев. […] Чували се
думи на всички балкански езици. Шумът и вико-

Фотос 1. Панорамен поглед към София, Обербауер,
90-те години на ХІХ в.

вете на търговците и купувачите, пазарлъците,
ругатните и заканите били смесица на познати
и до днес цветисти балканизми. Градът не надвишавал 12 000 жители… В началото на своя
живот като столица София съвсем не е първият

Wielhelmy, H. Sofia – Wandlungen einer Grossstadt zwieschen Orient und Occident, Kiel,1936 – цит. по [3, c.5–6].
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град на страната. Трябваше да минат поне две
десетилетия от Освобождението, за да може
новата столица да създаде условия за културен
живот, да изгради свои централни представителни институти, за да оформи свой интелигентен и културен граждански слой и облик […] [5,
с. 49].
Някои от по-значителните архитектурни обекти, останали след Освобождението, добиват популярност в историческата литература, макар
и да са разрушени или преустроявани, но други
изобщо остават непознати. Между известните,
съществуващи и до днес или разрушени, спадат
например Бююк джамия, митрополитската църква „Св. Неделя“ („Св. Крал“), Баня баши джамия,
Черната джамия, Кервансараят на Сиавуш паша,
Конакът, Главната синагога, Кервансараят Бююк
хан, Безистенът, Чохаджийският хан и пр.
През 1878 г. инж. Г. Прошек, пристигнал в Османската империя през 1872 г. и работил на строежа на Източните железници, е назначен в градската техническа служба. Той съставя първата
частична кадастрална снимка на градския център.
През юни 1879 г. градският общински съвет разглежда изработения план на града (план на „Житния пазар“).
През пролетта на 1879 г. инженерите от общинската служба С. Амади, Мишел и Шекс изработват цялостна кадастрална снимка на София в
мащаб 1:1000. Върху кадастралната основа инженерите С. Амади и В. Роубал проектират уличнорегулационния план. На заседание от 3. 1. 1881 г.
на Министерския съвет се излагат различни становища, например, че вместо София да се планира „по американски“, следва да се запази старият
град и към него да се проектира нова част или пък
– да се основе нов град извън стария, като Пера –
новата градска част на Истанбул. На 4. VII. 1881 г.
Министерството на вътрешните работи изпраща
проектоплана на държавния глава Александър Батенберг. Така първият регулационен план, известен като „Батенбергов“, е прилаган на практика в
един дълъг период от време. Преглеждайки общинските бюджети, инж. Р. Михайлов установява
приходи и разходи по приложението му от 1880
до 1897 г., като най-големите работи по регулирането и застрояването на София са извършени при
дългогодишното кметуване на Димитър Петков
(IX. 1888 – XI. 1893), който е имал в смелите си
действия подкрепата на министър-председателя
Ст. Стамболов.
Според инж. Р. Михайлов това е първият регулационен план на София, а според арх. Т. Горанов,

Д. Петков провежда „така да се каже, първия градоустройствен план на столицата“.
Наред с регулационния план през 1881 г. са
утвърдени и „Правила за строене на частни постройки в градовете“, допълнени през 1887 г.,
които също изиграват значителна роля за благоустрояването на София.
Благодарение на различни възстановки на
крайулични снимки на града от 1879 г., както и на
акварелите на Обербауер, живописта на Зеелос,
Митов и други художници, наред с оставените от
съвременниците писмени сведения, може да бъде
реконструиран образът на града отпреди 120–130
години [6, с. 83-93].
В тази посока след Освобождението делото за
съхраняване облика на Стара София в картини на
австроунгарския пътешественик, художник, географ, историк и археолог Феликс Каниц2 продължава австрийският инженер и художник Йосиф
Себастиян Обербауер (на немски Joseph Sebastian
Oberbauer). Роден е през 1853 г. в красивото тиролско градче Сан-Леонхард (днес в Италия), в
чиновническо семейство. Началното си образование получава в родния град, а гимназия завършва
в Инсбрук.
Проявява склонност към рисуване още в детските си години. При завършване на гимназията с отличие получава и награда като художник.
Мечтае да учи в художествена академия, но по
настояване на баща си записва инженерство. Три
години по-късно, поради смъртта на бащата, прекъсва следването си. Намирайки се в тежко материално положение, той предлага на общината в
град Грац, където е студент, някои от своите акварели, отразяващи старата част на града. Посрещнати добре, те са откупени веднага. Окуражен от
успеха, Обербауер се записва в Художествената
академия във Виена, където в продължение на две
години учи рисуване при изтъкнати художници в
крайна оскъдица и мизерия. Прекъсва следването
си. Учителства известно време. Опитва се отново
да продължи образованието си, но не успява.
През 1889 г. идва в България и се установява
в София. Постъпва на работа като техник в Кадастралното управление на Софийската община
и участва в изработването на първия кадастрален
план на София. След приключването на работата по плана постъпва в Дирекцията за строеж на
държавни железници и пристанища. Поради съкращение на щата напуска и се връща в общината,
където работи до края на живота си.
Със съпругата си Сабина имат син също с името Йозеф Обербауер и дъщери Екатерина, Фрида

Ф. Каниц (1829–1904), придворен художник на императора, посетил българските земи в Османската империя и
България 18 пъти от 1860 до 1902 г., оставил забележителни описания и художествено документално наследство за
места, хора, обичаи и култура.

2
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и Анна. Умира през 1926 г.
Превърнал България в своя втора родина и
запленен от автентичната атмосфера на следосвобожденска София, Й. С. Обербауер оставя значителна сбирка от творби, отразяващи живота и
облика на стара София, архитектурата на църкви,
манастири, ханове, улици, чаршии, археологически обекти, стари къщи, гробища, пазари, населени с впечатляващо разнообразие от хора в различни традиционни облекла. В мекотата и жизнерадостната светлина на картините му, отразяващи
изключителна наблюдателност и любов към традицията и старината, столицата пази българския
дух на онова отминало време. Паметта за него
софиянци тачат чрез името на малката уличка в
района на Семинарията.
Освен софийските картини запаленият пътешественик Й. Обербауер оставя ценни акварели
с изгледи на Рилския манастир, Несебър, Кюстендил, Мазарачево, Пловдив, Копривщица, Търново, Трявна и околностите им.
Творчеството на художника от периода му в
България се отличава значително като стил от
този в Грац. Интересът му е голям и към природа, и към забележителности, и към хора – особено
към традиционното им облекло. И при най-миниатюрните човешки фигури детайлите на облеклото са предадени изключително точно.
Основната част от картините на Й. Обербауер изобразяват изгледи от София от края на ХІХ
– началото на ХХ в., в които особено внимание
е отделено на емблематичните за града археологически и исторически паметници, рисувани по
време на изготвянето на кадастралната снимка на
града съвместно с австрийските инженери Йоахим, Вилхелм и техника Лудвиг Бартел [6, с. 90].
В Художествения фонд на Софийския исторически музей се съхраняват 71 картини на Й. Обербауер. Сред тях най-голям е броят на изобразената базилика „Св. София“ – общо 8 на брой. (Фотос 2). Те са от различни периоди, като най-ранната носи надпис 1882 г., а най-късно рисуваната е
датирана от 1925 г. – след реставрацията на църквата. Картините, носещи датата 1882 г., вероятно
представят състоянието на църквата тогава, а не
в годината на рисуването, макар да е изказано и
предположението, че Й. Обербауер може да е идвал в България и преди 1891 г.
Особено интересна е една от картините на Й.
Обербауер, изобразяваща църквата „Св. София“
в далечината и гробници от източния некропол.
Очевидно по това време те са видими на повърхността. Гробниците са представени съвсем реалистично – популярните за Сердика – тухлени с
полуцилиндричен свод. Подобни са разкрити при

археологическите разкопки около базиликата. Некрополът е най-големият и най-значимият за римска Сердика. Особеност на нейната урбанизация
е практиката некрополите да не се разполагат в

Фотос 2. Храмът „Св. София“, Й. Обербауер, 1891

непосредствена близост извън крепостната стена. Причината се корени в липсата на достатъчна
площ в рамките на укрепения град. Това налага
изнасянето на част от сградите извън крепостта,
а некрополите да се разполагат в по-отдалечени
райони (Фотос 3).
Освен базиликата „Св. София“ другата християнска сграда, рисувана от Й. Обербауер, е ротондата „Св. Георги“ (една от най-красивите постройки и най-старата запазена сграда в т.нар.
„Константинов квартал“ на Сердика–Средец, където е бил дворецът на император Константин Велики, а по-късно и на севастократор Калоян, част
от голям античен комплекс от сгради от края на
ІІІ в. – началото на ІV в. Представлява централно куполно помещение с кръгъл план върху квадратна основа с полукръгли ниши в ъглите. През

Фотос 3. „Св. София“ с некропола, Й. Обербауер

хилядолетното си съществуване е ползвана като
обществена, култова и дори представителна жилищна сграда. Запазени са във фрагменти 5 слоя
стенописи от различни исторически периоди.).
Във фонда на Музея за история на София има две
картини на Обербауер с ротондата – на едната е
нарисувана нартика с колонада, вероятно рисувана по снимка или по описание. Тази без нарти-
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ка носи надпис с годината 1892 г. и е по-късната
(Фотос 4). Фалшивите арки не са конструктивни и
са добавени впоследствие. В съвременния си вид
ротондата е оставена само на тухла, каквато я е
видял Й. Обербауер.
В творчеството на художника намира място и
емблематичната за града Боянска църква в образа
ѝ от 1905 г., частично измазана отвън или както
споделя самият автор „в старото ѝ положение“.
Наред с християнските религиозни обекти
интерес представляват и четири други картини,
представящи крепостната стена на римска Сердика, назовани „Реконструкция на Улпия Сердика,
София, 1877“ (Фотос 5), „Общ изглед на София от
североизток, 1877“ и „Реконструкция на северната
входна порта на Ulpia Serdicae“. На реконструк-

Фотос 4. Ротондата „Св. Георги“, 1892, Й. Обербауер

цията са видими едновременно т.нар. северно разширение Сердика ІІ и вътрешният град – Сердика І. В контекста на тази картина следва да бъде
спомената и една карта-план в мащаб 1:1000, дело
на самия Й. Обербауер, под заглавие: „Аврелианова стена на Улпия Сердика“, с геометър-рисувач
от екипа на братя Бертел, 1895–1896, на която е
представено северното разширение или Сердика
ІІ, заедно със самата северна порта. Сравнението
на картата с картината показва, че художествената
творба отразява реално съществувалото трасе на
външната крепостна стена, която, макар и в руини по онова време, е могла да бъде наблюдавана. Съществуват данни към 1910 г., че стените на
Яуди–Банишор табия, намираща се в северозападната част на северното разширение, са видими чак
до ул. „Охрид“. Укреплението е издигнато върху
по-стари стени с ъглови кули. План-скицата на Ф.
Каниц от 1871 г. също изобразява Яуди табия с ъгловата кула. Разликата е само в това, че погледът
на Й. Обербауер е от североизток. На картината
личи смесеният градеж на крепостната стена, макар тя да наподобява повече средновековна, отколкото антична крепост. Но такова е виждането
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на художника. Надписът на план-скицата посочва стената като Аврелианова или че е градена по
времето на император Аврелиан (270–275). Строителството ѝ съвпада с важното за града събитие
– избирането на Сердика за столица на новосъздадената провинция Вътрешна Дакия. Това е и времето, когато крепостната стена на Сердика І е преустроена – смесен градеж от камък и четири реда
тухли. Археологическите проучвания потвърждават мнението, че тази част от града е била доста
гъсто населена през късната античност и множеството масивни сгради са със смесен или изцяло
тухлен градеж.
Върху другите две картини също е изобразена
част от северното разширение с изглед към града
от североизток. Виждат се кръгли кули, поставени много близо една до друга, подобно на чертеж,
което дава основание, че те просто са условно
маркирани. Личат и руини от крепостната стена.
И двете картини копират гравюра на Ф. Каниц от
1877 г., като разликите са незначителни и поради
това вероятно са подписани с годината 1877. По
това време е невъзможно Й. Обербауер да е виждал мястото. Във връзка с това изглежда, че за художника е типично точното копиране на снимки,
гравюри и други източници с цел реалистичното
представяне на съществувалите исторически паметници.
Наред с християнските забележителности Й.
Обербауер рисува и емблематичните мюсюлмански джамии в града – Буюк джамия от 1474 г. (една
от импозантните джамии не само в София, но и на
Балканския полуостров – „Коджа Махмуд паша
джамия“ – Голямата или Великата джамия (дн.
Национален археологически институт с музей
при БАН) с 9, покрити с олово, кубета) (Фотос 6),
Баня баши джамия (построена по инициатива и
с финансовата подкрепа на благодетеля молла
Ефенди Кадъ Сейфуллах. Затова в някои източни-

Фотос 5. Улпия Сердика, реконструкция, 1877,
Й. Обербауер

ци джамията се отбелязва и под името джамията „Молла Ефенди“ или като „Кадъ Сейфуллах“
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(Фотос 7). На арката над вратата върху камък с
боя е изписан текст, който не може да се разчете.
Под него личи датата 974, което дава основание
да се приеме, че тя е строена през 974 г. по хиджра (мюсюлманско летоброене) или 1566–1567
г. Дело е на прочутия османски архитект Синан.
Негова е и Коджа дервиш Мехмед паша джамия,
наричана още Имарет и Черната джамия3. (Фотос 8). Благодарение на тези картини днес може
да се придобие представа за тези значително променени исторически архитектурни паметници от
ХV–ХVІ в., както и за околната среда от времето
на претворяването им в художествени творби.
Освен историческите забележителности четката на Й. Обербауер любопитно надниква и в
най-оживените места на всекидневието на града.
Това са колоритните места на търговския обмен
– чаршията и пазарите, съставящи типичното за
османския град пазарно-чаршийско ядро.
[…] В чаршията – разказва П. Мирчев – сградите приличали на дървени колибки, измазани с
глина. Не всички били варосани. Търговците ходели в червени облекла, с гайтани и широки пояси. Дюкяните били разпръснати по отделни

кюнците на „кюмбетата“. Всичко наоколо било
окадено от лют дим. Тук- там зеленеели асми. Из
касапските дюкяни висели овнешки и агнешки бутове и плешки. По турски обичай друго месо не
се продавало.
Като по чудо сред тази кал и смрад била и
единствената аптека. В нея идвали за цярове
против настинка. Аптекарят трескаво продавал
„сулфато“ (хинин). Често той сам преглеждал
болните, а понякога ги измачквал и разтривал.
Като по чудо сред тази кал и смрад имало „деликатесен“ магазин - на французина мосю Герú…
Имало пазари-тържища с определени места,
според вида на стоката, която се предлага. Местата и имената им били установени от традицията. По-важни пазари, заварени от Освобождението, били Женски пазар - пред днешната
джамия; Тереки пазар – житен – зад банята,
Солни пазар – на ул. „Трапезица“;Конски пазар –

Фотос 7. Баня баши джамия, 1567. Й. Обербауер

Фотос 6. Буюк джамия сред околните къщи,
Й. Обербауер

кривулести сокачета, според стоката, която
продавали или произвеждали… До някои дюкянчета стърчали дървените минарета на малки
джамии. Начесто имало фурни и „ахчийници“.
По главната чаршийска улица не можели да се
разминат две коли. По нея имало клонести върби,
а и нещо като тротоар, по който можел да се
движи само един човек. Много дюкянчета били
по-ниски от равнището на улицата. През нощта
ги прихлупвали с дървени кепенци. Зимно време от
тях стърчали, пъхнати през врата или прозорец,

в горната част на същия площад; Говежди пазар
– на пресечката на улиците „Лавеле“ и „Позитано“,Лахна пазар – за зарзават – в началото на
бул. „Дондуков“…
Малко преди Освобождението и известно време след него петъчният пазар ставал пред банята. Там имало малък мегдан. Гледката напомняла подвижен етнографски музей. Всички шопи и
шопкини идвали на тази петъчна среща със софиянци в пъстрите си носии, с бели ширити, с
преплетени пари в косите, паунови пера, накити
и пендари, калпаци, долакътници, бели беневреци
и кожуси […]“ [4, с. 75-76].
Тази изключителна етнографска пъстрота е намерила своето достойно място и в акварелите на
Й. Обербауер.
Един от интересните светски обекти, привлякъл вниманието на художника, е изчезналият днес

Построена е през 1528 г. по заповед на султан Сюлейман Великолепни от известния архитект Синан върху имот –
метох на Рилския манастир, наречена черна поради цвета на гранита на минарето й, използвана за военен склад и
затвор след Освобождението, а през 1901–1903 г. преустроена в църквата „Св. Седмочисленици, намираща се на ул.
„Самоковска“, впоследствие известна като ул. „Граф Н. П. Игнатиев“.

3
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от градското пространство Чохаджийски хан.
До Освобождението по чаршийската улица
оцелява Чохаджийският хан, строен вероятно в
годините на Второто българско царство. Бил е солидна постройка във формата на четириъгълник
с просторен двор и сводести коридори. Той е важен символ на търговския живот на града, когато
главна икономическа роля играят дубровнишките

тена, намирал се срещу Чохаджийския хан. Според Ф. Каниц сградата е градена по византийски
маниер и вероятно е била свързана с комплeкса на
манастира „Св. Димитър” (Фотос 10 А).
Следа от вероятно аналогична или същата
сграда се вижда и на картината на Обербауер „Пазар в София” от 1899 г. (Фотос 10 Б).
Й. Обербауер рисува София с часовниковата
кула, намираща се по правило в близост до чаршията, вероятно по снимка, тъй като кулата е разрушена през 1880 г. (Фотос 11).
Софийската часовникова кула по предположения е строена през ХVІІ в. За часовник в града се
говори още в 1709 година в продавателен доку-

Фотос 8. Ул. „Самоковска“ с Черната джамия,
Й. Обербауер

търговци. В хана те складират скъпите си стоки,
между които и сукна (чохи).
Това е средището на Чохаджийската чаршия.
Фотос 10 А. Ул. „Търговска” с Безистена

мент на самарджийски дюкян, за който в софийския кадийски регистър е записано дословно: Той
[дюкяна] се намира в споменатия град, под часов-

Фотос 9. Чохаджийският хан, 1878, Й. Обербауер

Ханът е имал два изхода, като главният е бил откъм ул. „Търговска“. Срещу него се е издигал Софийският безистен – малка правоъгълна сграда с
покрив от девет кубета, в който се излагат скъпи
стоки. До самия безистен се е намирала малката
Люлели джамия, разрушена през 1881 г.
Чохаджийският хан е проучен през 1877 г. при
спасителни разкопки, като от него са разкрити четири помещения. Според тези проучвания е датиран от ХVІ в., но съществуват и данни, че е строен още по времето на Второто българско царство.
Картината на Обербауер е рисувана по времето на
неговото разрушаване (Фотос 9).
Безистенът също е намерил място в творбите
на художника. Картината „Ул. „Търговска с Безистена”, представлява копие на снимка от онова време. На нея се откроява масивната сграда на Безис-
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Фотос 10 Б.
Пазар в София, 1899

ника. Доста опитните майстори часовникари,
срещани по документите, ни карат да предположим, че часовникът е бил съграден далеч преди
тази година…
Софийската „Сахат куле“ се е отличавала от
другите часовникови кули в страната. Дик де Лонлей, доброволец в Руско-турската война, посетил
града в 1877 година, я описва така: На дъното [на
площада], срещу Челеби джамия се издига кулата
с часовника с четвъртита форма, чийто покрив
от цинк прилича на гигантска фуния – гасител на
свещ, с тенекиен ветропоказател на върха, боядисан червено… Нейните ъгли са от четвъртити
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камъни, а покривът ѝ се поддържа от леки колони. Кулата била изградена с много вкус и чувство
за хармония.
Тя е спомената и от Фелиц Каниц: Недалече от
двореца стои часовникът-кула, с висока снага,
сега пожарна кула [1879] … Постройката е имала
по един циферблат от всяка страна. За разлика от
всички други часовникови кули, тя била „декорирана“, стените ѝ били живописвани. Под циферблатите били нарисувани сини пердета, край които се виждали шнурове и жълти пискюли.
За „Сахат куле махлеси“ се споменава в кадийския регистър от 1725 година. В приписка от 1844
година един от летописците на града съобщава,
че първият часовник е изгорял по време на „големия пожар“… Приписката гласи: „Да се знае кога
изгоре софийскио сахато с асталаната (болницата) заедно на маия 13 ден 1844 година. [8, с.
38-39].

Златарството като един от най-старите занаяти в града се е практикувало от българи, а самата чаршия се е ползвала с голямо уважение сред
гражданите. Намирала се е на ул. „Арда“, под съвременното лице на ЦУМ. Рисувана от художника
е и близкоотстоящата Касапска чаршия (Фотос 12
Б).
Особено място след ориенталския колорит на
пазарно-чаршийския комплекс заема картината на
тогавашната най-представителна обществена сграда в града до Освобождението – конака, изобразен
в дъното на скромна градина пред него, в съседство
до неголямата Челеби джамия, съградена за нуждите на пашата и приближените му.
Сараят на управителите на Румелийското бейлербейство е издигнат на естественото възвишение
през XVI в., а около него е оформен централният
градски площад. След пожарите през 1786 и 1816 г.,
през 1872 г. е построена последната административна сграда на османското управление на София. Изградена е на два етажа, със солидни каменни основи
и фасада на казармено помещение, без архитектурна
стойност.

Фотос 11. Часовникова кула, Й. Обербауер

Две от картините на Й. Обербауер представят
най-атрактивната – Златарската чаршия (Фотос
12 А), намирала се до Чохаджийския хан и разрушена във връзка с новия регулационен план от
1888 г. На едната картина чаршията е действаща,
а на другата – вече занемарена и полуразрушена.

Фотос 12 А. Златарската чаршия, Й. Обербауер

Фотос 12 Б. Касапската чаршия, Й. Обербауер

Над входа по средата са изписани полумесец
със звезда и султанска тугра. По средата има балкон, под който се намира входът, водещ в голямо
антре. Вляво и вдясно на тесни, тъмни и влажни
коридори са наредени стаите. В тях се помещават
съдилището, полицейското, градското и другите
управления. Дървено стълбище води за втория
етаж с аналогично разпределение. От тавана тече
и множество бурета, корита и легени събират проникващата вода в дъждовни дни. Заобикалящата
среда представлява изкривени върби, изпочупена
ограда, прашни и кални улици. В сградата през
януари 1873 г. се провежда съдебният процес и се
произнася присъдата срещу изтъкнатия водач на
българското националноосвободително движение
– Апостола Васил Левски [9] (Фотос 13).
Зад конака се намира сградата за жилище на
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турския управител – харемлъкът. До конака е градската часовникова кула и пашовата Челеби джамия, а пред него е оформена градина с успоредни
алеи, заобиколена с дървена ограда. Площадът
пред конака е средоточие на представителните

Фотос 13. Челеби джамия, конакът и малката
градина пред него. Й. Обербауер

функции на местната османска власт. Тук пристигат вестителите от далечните краища на бейлербейството, представят се тържествено многобройните западноевропейски пратеничества, които се
отправят към Цариград с важни дипломатически
мисии. По време на военни действия на него цари
голямо оживление, тъй като софийският бейлербей е главен военачалник на многобройна войска,
събирана в цяла Румелия. При посрещането на
нов бейлербей в конака стават големи тържества.
Първото си пространствено регулиране след Освобождението от османска власт площадът получава през 1880–1882 г. по време на преустройството
на турския конак в княжески дворец на първия български княз Александър I Батенберг. Подравнява се

западно от конака, което води до разширение с размери 130 м дължина и 70 м ширина. Това е мястото между западната порта на Двореца и днешната
сграда на бившия партиен дом (сегашното Народно
събрание). Централният софийски площад и прилежащата към него едноименна улица са наименовани
в чест на първия български княз – Александър Йозеф фон Батенберг, управлявал България от 1879 до
1886 г.
През 1982 г. Музеят за история на София издава
24 от картините на Й. Обербауер в специален албум
с кратък текст. Сред тях привличат внимание и такива, които изобразяват традиционни битови сцени от
рода на селска сватба, смесено хоро от с. Кривина,
Софийско, мъжки компании в селската кръчма или
по време на почивка в полето.
В навечерието на празника на София, 15.09.2010
г., е открита изложба „Следите на града“ в Софийската градска художествена галерия, която представя Стара София в 78 рисунки и акварели на Й.
Обербауер, както и най-интересния от неговите оригинални хандриси, както навремето наричали ръчно
рисуваните от него картографски планове. Експозицията е съставена от фондовете на Музея за история
на София и на столичната Градска галерия. Организаторите посочват, че авторът пресъздава облика на
столичния град през 80-те и 90-те години на ХIХ в.
със забележителна документална точност и добросъвестност, с талант и майсторство [10, 11].
Сред показаните акварели и рисунки медиите
спират вниманието върху оригиналната композиция с гробищата, известна под наименованието
„Гробища на кокона Марица“, които са се намирали на мястото, където днес е Министерството
на земеделието, южно от Еврейските гробища
на пл. „Възраждане“. В средата на своеобразния
триптих е изобразен цветен акварел – изглед от

Фотос 14. Гробищата на кокона Марица, Й. Обербауер
възвишението, където се е извисявала часовниковата кула в турско време. Планиран е широк площад

52

гробищата с черквицата, вляво детайл с гроба на
дъщерята на Луи Леге, вдясно друг зимен при-
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роден детайл с размери: средният – 29,6/19,6 см,
левият – 21,8/11,8 см, десният – 21,5/11,8 см (Фотос 14).
Изключителните картини на австрийския инженер и художник Й. Обербауер, представящи
изчезналата София отпреди повече от 130 години, както и образи от други български градове,
предоставят богат изворов материал за историческия, стопанския и културния живот в българския
град от края на ХІХ и началото на ХХ в. Рисунките му на Рилския манастир например, са ценен
документ, по който могат да бъдат възстановени
редица детайли на манастирските обекти. Със
своята наблюдателност и чувствителност към детайла Й. Обербауер успява да усети същността на
човешкото присъствие, на средата, да им предаде
типично българско звучене и възторг от традициите на страната, която се превръща в негова втора
родина. Благодарение на неговия талант днес софиянци могат да преоткрият своя град – от тогавашните храмове, пазари, чаршии и ханове през
площадите и улиците до покрайнините с техния
традиционен селски колорит.
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disappeared SOFIA in the paintings of Austrian Joseph Oberbauer
Tzweta Todorova
Abstract
Austrian engineer and artist Joseph Sebastian Oberbauer arrived in Sofia in 1889 and started work as a
technician in the cadastral management of the Sofia Municipality to participate in the drafting of the first
cadastral plan for regulating the chaotic development of the young capital city. Parallel to his professional
commitments he creates many talented works that reflect a number of sites of the then metropolitan urban
environment. Besides Sofia paintings avid traveler J. Oberbauer leave valuable watercolors with views of the
Rila Monastery, Nesebar, Kyustendil, Mazarachevo, Plovdiv, Koprivshtitsa, Veliko Tarnovo, Tryavna and
their surroundings. They all represent a rich source material for historical, economic and cultural life in the
Bulgarian town of the late nineteenth and early twentieth century.
With its observation and sensitivity to detail J. Oberbauer able to feel the essence of human presence and
urban environment, give them a typical Bulgarian sound and enthusiasm of the traditions of the country,
which is becoming a second home. Thanks to his talent today Sofia residents can rediscover their city – the
archaeological sites, temples, markets, bazaars, inns, old houses, cemeteries in the squares and streets to the
suburbs with their traditional rustic color.
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Проекции на модерността – 150 години от
рождението на Пенчо Славейков и
д-р Кръстьо Кръстев

Доц. д-р Анна Ангелова,
директор на Университетската
библиотека„Св. Климент Охридски“

Водещото събитие в националния културен
календар през настоящата година безспорно е
честването на 150-ата годишнина от рождението
на големия български поет Пенчо Славейков. На
годишнината бяха посветени поредица от събития, подготвени от различни културни и научни
институции. В рамките на традиционните Майски дни на културата в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ на 18 май 2016 г. Университетската библиотека отбеляза годишнината
с изложбата Кръгът „Мисъл“ и раждането на
българската модерност, отразени в личната
библиотека на проф. Боян Пенев. Събитието, организирано от Университетската библиотека, има
различен фокус и отразява не само годишнината
на Пенчо Славейков, но и 150-ата годишнина от
рождението на идеолога на кръга „Мисъл“, университетския преподавател, извънредния професор в катедра „Философия“ на Висшето училище
и първи професионален литературен критик –
д-р Кръстьо Кръстев, която остана някак встрани
от тържествата, незабелязана от културната ни
общественост.
Изложбата разкрива тесните духовни връзки и взаимоотношения между творците от кръга „Мисъл“ – Кръстьо Кръстев, Пенчо Славей-
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ков, Петко Тодоров и Пейо Яворов с проф. Боян
Пенев, отразени чрез книгите от неговата лична
библиотека. Показаните книги с автографи, посвещения и дарствени надписи са уникални екземпляри. Книгите с „двойна комуникативна
функция“ са особена ценност за изследователите, тъй като те са културните маркери, които
позволяват да се реконструират отношенията
„дарител – получател“, фиксирайки определени
емоционални моменти или важни събития. Тези
екземпляри, носейки едновременно белезите на
своите дарители и притежатели, придобиват своя
собствена, неповторима индивидуалност, която
ги превръща в „забележителни книги“ – белег
на съответната епоха. Събирана ревностно в
продължение на години, личната библиотека на
проф. Боян Пенев отразява многостранните му
интереси в областта на славянските литератури
и изследването на българската литература. Пътят
на книгите, станали притежание на литературния
историк, разкриват контактите му с различни автори, представители на славянските култури, и
отразяват литературния живот у нас.
Изучаването на личните библиотеки днес
привлича все повече вниманието на изследователи от различни области. Всяка лична библиотека,
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особено когато е запазена компактно и принадлежи на известен притежател, се разглежда в качеството ѝ на „книжовен паметник“, като значимостта ѝ нараства в зависимост от личността на
нейния притежател и контактите, които той поддържа с интелектуалния елит на своето време.
Показаните в изложбата експонати ще позволят
на изследователите да реконструират личните и
професионални отношения на проф. Боян Пенев
с представителите на кръга „Мисъл“.

Интересна е самата история на библиотеката
на проф. Б. Пенев, едно от най-богатите и ценни
дарения1, които Университът е получавал. През
1928 г. Дора Габе, изпълнявайки завещанието на
съпруга си проф. Б. Пенев, се обръща с писмо до
Академическия съвет [1], с което изразява готовността си да предаде библиотеката му. Едно неповторимо свидетелство за отношението на Боян
Пенев към книгите и качествата на библиотеката
му е оставил литературният критик Малчо Николов, който отбелязва: „Всичките си средства той
даваше само за книги и библиотеката му беше
образец на ред: винаги можеше да намери търсената книга, служейки си с един съвършен библиографски апарат – за всеки автор имаше отделен
плик с негови преценки и сведения за статиите,
писани за него. Той събираше като пчела всичко
ценно и необходимо за работата си и само така
в собствения си кабинет имаше на разположение почти всичко – рядко ходеше в Народната и
Университетската библиотека…Изобщо за него,
както съм чувал и за Славейков, хубавата книга бе предмет на голяма радост, която бързаше
да сподели с близките си, които го посещаваха,
както богаташът показва съкровището си“ [2, с.
347–348]. Дълго време книгите се помещават в
няколко кабинета във Факултета по славянски
филологии. Едва през 1986 г. личната сбирка на

проф. Пенев е преместена в Университетската
библиотека, но книгите не са отразени в библиотечния каталог, тъй като имат отделен каталог
по собствена система, изработен лично от проф.
Пенев.
Включените в изложбата книги се показват за
първи път. Достатъчен е само един поглед към
изложените експонати, за да се усети тяхното
значение и чрез тях да се докоснем днес до „великата четворка“. Сред многобройните първи
издания се открояват чрез дарствените надписи
емблематични творби. На страниците на „Епически песни“ Пенчо Славейков е отбелязал лаконично – „За Боян Пенев. П. П. Славейков. 10/VII.
907, София“. Петко Ю. Тодоров дарява на проф.
Боян Пенев екземпляр от „Драми“ със следното
посвещение - „На Боян Пенев за спомен. П. Ю.
Тодоров, София, 15 януарий 1910 г“. На титулната страница на „Когато гръм удари, как ехото
заглъхва” Яворов е отбелязал кратко и искрено,
като между стари приятели – „На Бояна. Пейо,
София, 1 септ. 1912“. Наред с литографските
лекции на д-р Кръстев в експозицията може да
се види и изследването му за Ал. Константинов,
което достига до Боян Пенев дори когато той е
далече от родното литературно пространство –
„Бояну Пеневу в Мюнхен – поздрав от злощастния роден край. К. Кръстев, София, 1.VI.907“.
Наред с книгите на Б. Пенев в изложбата намират място и други дарители. Един от най-интересните експонати, който заслужава специално
внимание, е екземпляр от първото издание на
епическата поема „Кървава песен“, принадлежал
на Мара Белчева2. Тази книга е свързана с много
емоции и разкрива отношенията между нея и големия поет. На предния форзац на книгата Пенчо
Славейков е оставил едно емоционално посвещение: „Нека моята мила жена има за другар на
чужбина моята песен, първия екземпляр, да го
чете и мисли и обича тоя, който ѝ го праща. 8/
VI 911“. Книгата е изключително ценна не само
поради факта, че това е първият екземпляр от изданието, излязъл от печатарската преса и попаднал в ръцете на поета. Екземплярът е уникален
и поради многобройните поправки, нанесени от
ръката на Мара Белчева, които кореспондират с
второто поправено издание на поемата, обнародвана през 1919 г., след смъртта на поета.
Съхранила огромно книжовно богатство, Университетската библиотека отбеляза годишнините
от раждането на Пенчо Славейков и д-р Кръстьо
Кръстев, организирайки тази специална излож-

Библиотеката на проф. Б. Пенев, която се състои от 4814 съчинения в 6657 т. е оценена на половин милион лева. Вж.
Петкова, Л., Шопова, С. История на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” 1888-1944. – София, 2011,
с. 275.
2
Личната библиотека на Мара Белчева също се съхранява в Университетската библиотека.
1
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ба, събитие за научния живот на Университета.
Показвайки за първи път „книгите-паметници“
от личната библиотека на проф. Боян Пенев, библиотеката предостави възможност на широк кръг
читатели да се докоснат до големите творци от
кръга „Мисъл“. Оценявайки събитието, в изказването си при откриването на изложбата деканът
на Факултета по славянски филологии доц. Бойко Пенчев подчерта: „чрез такива изложби имате
възможност да откриете за себе си кръга „Мисъл“
и интензивния духовен живот, който те водят в

онази епоха. Тази изложба, освен че ви доближава до епохата, стимулира към научни открития. В
нея всеки може да намери онова, което се е изплъзвало на литературните изследователи“.
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Projections of Modernity – 150 years from the Birth of Pencho
Slaveikov and Dr. Krastio Krastev
Anna Angelova
Abstract
The article presents the exhibition The circle „Misal“ and the birth of the Bulgarian modernity, reflected by
the private library of Prof. Boyan Penev, prepared by the Sofia University Library and opened on May 18th,
2016 within the traditional May’s days of culture at Sofia University „St. Kliment Ohridski“.
The event, organized by the Sofia University Library, has a different focus and reflects the anniversary of
Pencho Slaveikov, as well as the 150th anniversary of the birth of the ideologist of the circle „Misal” Dr. Krastio
Krastev.
The exhibition reveals the close spiritual relationship and brotherhood between the authors from the circle
„Misal“ – Krastio Krastev, Pencho Slaveikov, Petko Todorov and Peyo Yavorov with Prof. Boyan Penev,
reflected by the books of his private library. The exhibited books have autographs, dedications and inscriptions
which are unique samples for researchers because they are cultural markers that reconstruct the relationship
„contributor – recipient“.

Съдебните палати като ключови обекти
в творчеството на арх. Пенчо Койчев
Доц. д-р арх. Мария Давчева,
доц. д-р арх. Стела Ташева,
сектор „Архитектура“ в ИИИзк – БАН
Предистория
В настоящата – 2016 година, се преплитат
много юбилеи, свързани с лица и събития от национална и световна значимост. Част от тези с
по-голяма давност са „1335 г. от основаването на
българската държава“, „1140 г. от рождението на
Иван Рилски“, „1030 години от победата на цар
Самуил над византийската армия на император
Василий II в прохода Траянови врата“. Успоредно
с тях се честват и годишнини от възрожденската
и новата история на България: „210 години от излизането от печат на първата новобългарска книга „Неделник“ („Кириакодромион“) на Софроний
Врачански, „140 години от Априлското въстание“,
„120 години от рождението на Петко Стайнов“,
„60 години от приемането на България за член на
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Организацията за образование, наука и култура на
ООН (ЮНЕСКО)“, „60 години от премиерата на
първия български цветен филм „Точка първа“ и
много други.
Юбилейна годишнина отбелязваме и от рождението на един от значимите български архитекти, защото на 27.01.1876 г. е роден арх. Пенчо
Койчев. Четири институции (ИИИзк – БАН, ВСУ
„Любен Каравелов“, САБ, КАБ – РК – София
град) работиха усърдно повече от половин година
по темата и в резултат на това се осъществиха изложба, научна конференция и сборник, посветени
на архитект Койчев. През месец март тази година изложбата и книгата бяха представени в Централния дом на архитекта – София, през април – в
Исторически музей на Ботевград, и през май – в
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РИМ – Пазарджик. Предстоят заключителни събития във Военно-историческия музей на Плевен,
музейни зали в Русе и Дряново.
Днес Константин Бояджиев с основание твърди, че за архитект Койчев е писано малко и във
всеки случай недостатъчно. По някаква случайност на обстоятелствата животът му е поднесъл разочарования и незаслужени трудности.
Той можеше да бъде честван с подобен сборник
и преди десет, и преди двадесет години. Независимо от закъснението по-младите поколения изпълняват своя дълг и отбелязват днес голямото
значение на този архитект и собственото си отношение към него [1, с. 5].
Пенчо Койчев има богата творческа биография,
в която се преплитат практика, наука и образование. На базата на събраните до момента данни, в
настоящия материал ще бъде направен опит за извеждането на паралели в представянето на твореца и неговото творчество, от чиято взаимовръзка
България получава едни от забележителните символи на своето културно-историческо наследство.
Акцентът ни е поставен върху съдебните палати
като основна и може би най-разпознаваема част
от творчеството на архитект Койчев, но те съвсем
не са неговият единствен принос в архитектурното развитие.
Архитект Койчев е активен и последователен в
обществената си дейност. Той е основател на Дружество „Съвременно изкуство“ (1903), активен
член на кръжока „Българановци“ (1903–1908),
председател на Дружеството на българските архитекти (1925), член на Научно-техническия съюз в
България, член на Централния съвет на Българското дружество „Червен кръст“, дописен член на
Българското археологическо дружество и др. Носител е на следните по-значими награди и ордени:
Руския орден „Св. Станислав“ – III степен (1907),
Орден за гражданска заслуга – IV и III степен, Димитровска награда – II степен (1951).
В българската история арх. Пенчо Койчев остава най-известен с проекта и реализирането на
Съдебната палата в София. Това се дължи не само
на високите архитектурно-естетически качества
на сградата, но и на нейната иновативност в дефинирането на нова архитектурна типология в
прилежащия времеви и географски отрязък.

Съдебната палата като типология в края
на  XIX и началото на XX в.
Днешният облик на концепциите за трите
власти в държавата – законодателна, изпълнителна и съдебна – както и необходимостта от тяхното разделение, най-често се свързва с периода на
Френското просвещение и разработваните тогава
теории за обществено устройство. Значението
на съдебната власт и нейната независимост е цялостно изведено в труда на Монтескьо „За духа на
законите“ от 1748 г. [2], чиито виждания предизвикват редица реформи и изменения в държавните организации. Съобразно така новоотредената ѝ
роля, съдебната система започва да търси и своя
нов архитектурен образ.
Един от първите проекти за Съдебна палата е
предвиден за град Оз-ан-Прованс1 а негов автор
е ключова за периода фигура – архитектът, урбанистът и утопистът Клод-Никола Леду. В проектите му (1776–1787) са включени няколко версии
на градоустройствена разработка на територията
и варианти на зданията на съдебна палата и градски затвор. С подчертаната симетрия и парадност
на палатата си, както и с тежката неокласическа
стилистика, Леду отчита новите функционални
и концептуални специфики на тази архитектурна
типология и се фокусира върху нейния мащаб и
значение.
С няколко изключения, съдебните палати в Европа и света се изграждат през втората половина на XIX и началото на XX век. Ярки примери
от периода са проектите на Кралската съдебна
палата в Лондон и Съдебните палати във Виена
(1875–1881), Брюксел (1866–1883), Токио (1875),
Мюнхен (1890–1897), Букурещ (1890–1895) и др.
Основният похват в изграждането на техния архитектурен образ е подчертаното приложение на
елементи на дворцовата архитектура: симетрична планова композиция, централно разположени
представителни зали и дворове, извисено средно
тяло и спокойни едромащабни членения на обемите, централно, симетрично разположение на
главния вход, подчертано с колонади, анфиладни
връзки на пространствата, високи помещения и
издължени отвори. Същевременно стилистиката
на тези сгради отразява и вкусовите предпочитания на епохата и региона. Така Кралската съдеб-

Чертежите на Съдебната палата и затвора от ателието на Леду са съхранени в библиотеката на града и могат да се
видят сканирани на адрес: Plans de l’atelier Ledoux // Bibliothèque Méjanes [France], Aug 24, 2009 <http://www.e-corpus.
org/fre/notices/83965-Plans-de-l-atelier-Ledoux.html> (8.3.2016)
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на палата в Лондон2, решена в романтичен, неоготически стил, се свързва с уникалната история
на английското право във времето. Еклектичните3
дворцови решения във Виена, Брюксел, Токио,
Мюнхен, Рим и Букурещ, от своя страна, разкриват богатството на политическите и социални изменения в държавното устройство на съответните държави и успоредно с това поставят акцент
върху „институционалното“ и „величественото“ в
изграждането на такава структура.
Кратка биографична справка за арх. Пенчо
Койчев (1876-1957)
Пенчо Койчев (Фотос 1) е роден в Дряново

Фотос 2. От ляво на дясно: Елин Пелин, Александър
Божинов, Пенчо Койчев, Петър Морозов, 1908 г. Снимки
– личен архив Н. Койчева

Фотос 1. Портрет на Пенчо Койчев, 1913 г.

(1876). Завършва основното си образование в Силистра (1891), а средното – в Русе (1896). Според
точното наблюдение на Благовеста Иванова [4]
почти до края на XIX в. възрожденският българин поддържа изкуствата и занаятите, благодарение на родовата и семейната художествена
традиция, местните художествени школи. За да
получи висше образование, Пенчо Койчев е изпратен от родителите си в Гент, Белгия, и става
един от малкото българи с европейско техническо
образование. Завършвайки с отличен успех и диплома за инженер-архитект, той получава и пред-

ложение да остане като асистент в университета.
Младият архитект обаче отказва и се завръща в
България през 1901 г., което в автобиографията
си4 коментира така:
След свършването на университета връщам
се в България, пълен с енергия и мечти, обаче
предвид настъпилата стопанска криза, след
като опитах в София, Пловдив, Русе и др. да се
заловя на работа – частна, общинска или държавна, не сполучих, върнах се при родителите си
в Силистра на прехрана.
Трудности ще съпътстват целия творчески път
на арх. Койчев, но до края на своя живот той ще
обича родината и професията си. Така заедно със
своите съвременници, колеги и приятели (Фотос 2) (споменати в автобиографията му са Иван
Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Андрей Протич, Александър Кипров, карикатуристът Александър Божинов, проф. Александър Балабанов, актьорите Сава Огнянов и Васил
Кирков, художникът Петър Морозов и др.) той ще

Автор на Кралската съдебна палата в Лондон е архитект Джордж Едмънд Стрийт (George Edmund Street), (1824-1881),
който има „изявени предпочитания към готиката“ и е „считан от много хора за най-големия майстор в готическия стил“
[3]. През ХІХ в. естетиката на средновековната готическа архитектура често се разглежда като местно, европейско
достижение и се поставя в противовес на античните и класическите модели, интепретирани дотогава. Съответно нейното
възприятие и новото й приложение в периода се свързва с националната идентичност и изграждането на държавността.
Така, освен че са извън кореспондиращия им исторически контекст, неоготическите проекти и постройки от периода са
с подчертани идеализирани характеристики и изявена романтична окраска.
3
Еклектическата стилистика представлява обединяване на различни исторически стилове в един образ.
4
Автобиографията на архитект Койчев е предоставена онлайн от неговата внучка Невена Койчева тук: Автобиография
//Архитект Пенчо Койчев.2013, <https://koichev.wordpress.com/ > (27.5.2016). Тя е включена и в юбилейния сборник [1].
2
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постави основите на новия образ на България –
съвременна, с европейска визия и с подчертана
национална идентичност.
На 1.03.1902 г. Пенчо Койчев е назначен на работа в Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството, а от 28 юли същата
година става окръжен архитект в Плевен. Точно в
този град е и първата му голяма творба – мавзолей-костницата „Св. Георги Победоносец“ (1903),
която е проект, спечелил сред други 32 в национален конкурс. В началото на века проектите, свързани с Освобождението и българската история,
са търсени най-често по посока на определяне и
подчертаване на национални характеристики на
архитектурния стил и случаят с мавзолея не е изключение. Но докато във втората половина на XX
в. постепенно се разкрива и усвоява ценността на
възрожденската архитектура [5, p.17-18], в първото му десетилетие се търсят най-вече средновековни белези и внушения. Развитие и интерпретация на избраната от архитект Койчев посока с
нейните неовизантийски заемки може да се види
дори в решението на входа на Софийските минерални бани с автори Петко Момчилов и Фридрих
Грюнангер.
Следват санаториумът за гръдноболни в софийското село Искрец (1908–1915) и във Велинград.
Индивидуалност в архитектурната интерпретация
е изявена в софийските еднофамилни сгради [6,
с.165] на бул. „Дондуков“ №36 и №46, ул. „Шипка” №50 и многофамилните сгради на ул. „11 август“ №5-7-9 (1909) и ул. „Добруджа“ №11, символът на Пазарджик – Старата поща (1907–1910),
дворецът в Царска Бистрица (1911–1914) и др. В
периодите 1906–1914 г. и 1917–1919 г. арх. Койчев оглавява бюрото за зданията при Дирекцията
на постройките на железниците и пристанищата
и по негов проект са реализирани ЖП гарите във
Видин, Лом и Свищов (1910–1917) [7, с. 147].
През 1910 г. той е назначен за частен преподавател по архитектура в рисувалното училище,
а от 1914 г. до 1917 г. е редовен преподавател в
средното техническо училище. Архитект Койчев е автор на важни за образованието и науката
сгради. Най-ярки примери са в София: сегашната
сграда на СГСАГ „Хр. Ботев“, Първа мъжка и девическа софийски гимназии (1924–1928), Ветеринарно-медицинският факултет (1924–1928), Анатомичен институт и Психиатричната клиника при
Медицинската академия (1924–1928) и др.
Най-силните години в кариерата на архитекта

стартират на 15 март 1924 г., когато с царски указ
е назначен за директор на Архитектурния отдел
при Министерството на благоустройството. Като
такъв през 1925 г. строи северното разширение
на сградата на Народното събрание в София, а от
1928 г. до 1940 г. по негови проекти са построени съдебните палати в Русе, Трявна, Ботевград,
Етрополе, Нови пазар, Пещера, Първомай и др.
На 1 юни 1928 г. Министерството на правосъдието му поверява и проектирането и ръководенето
на строежа на Съдебната палата в София.
Съдебната палата в София
Съдебната палата в началото на XX в. е нов архитектурен тип. Европейските палати в голямата
си част се придържат към „дворцовата архитектура“, но в София арх. Пенчо Койчев прави успешен опит в създаването на собствена формулировка за този тип сгради. Предложената от него
архитектура се откроява със своята адекватност,
монументалност и внушителност, съвременна, но
непреходна визия, прецизна и гъвкава функционално-пространствена схема.
От назрялата нужда за построяване на сграда, която да подслони и олицетворява съдебната
власт (1881), до започването на строителството
(1929) и завършването му (1940), архитектурният
образ, местоположение, обем и себестойност на
палатата ще претърпят многократни корекции и

Фотоси 3, 4. Публикации от проектите в конкурса в
Списание на БИАД, 1914 г. [8, с 291, 295]
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ще се включат известни имена на архитекти като
Никола Лазаров, Петко Момчилов, Георги Папазов, Петър Загорски и др. В историческата динамика на този период могат да се предположат и
съответните големи разлики в очакванията и желанията на възложители и участници.
Проведени са два международни конкурса
(през 1907 г. за палата на мястото на днешната
БНБ с 42 проекта и през 1914 г. с проекти на настоящото място на Съдебната палата с 35 участници
(Фотоси 3 и 4), в които сред премираните проекти
се откроява името на арх. Никола Лазаров. Вторият конкурс е особено интересен, защото се провежда успоредно с конкурсите за царски дворец и
Народен музей с библиотека и регистрира високо
международно участие, но тук няма да навлизаме
в същината на този феномен. Ще отбележим само,
че отделните участници в състезанията най-често
предлагат своите решения и за трите конкурса в
близка и разпознаваема авторска стилистика.
Официално назначеният ръководител на грандиозния за времето си проект и неговия строеж
– арх. Пенчо Койчев, сформира екип от специалисти (арх. Г. Папазов, арх. П. Загорски, инж.
С. Ганев, инж. В. Байнов), с който се извършва

проучвания на терена, въз основа на което е взето
решение строежът да се извърши с цялостен монолитен железобетонен скелет, а всички външни
и вътрешни стени да бъдат леки и неносещи. За
задълбочените проучвания и използваните иновативни за времето решения, технологии и детайли

Фотос 5. Софийската съдебна палата – детайл.

Сн. Пламена Георгиева, 2016

Фотос 6. Софийската съдебна палата – екстериор, Сн. Пламена Георгиева, 2016

реализацията стъпка по стъпка. Както пише и
самият Койчев [9, с. 2], направени са сериозни

можем да съдим по описаното пак там Техническо
и архитектурно-художествено проектиране на

На терена са направени четири сонди-кладенеца с дълбочина 8,20 м, с които се изяснява какви и колко дълбоки да са
основите и колко голям може да е товарът кг/см2 от самата сграда.
6
Едностранното застрояване означава разполагане на помещенията в план само от едната страна на коридор, галерия
или друго комуникационно пространство.
5
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сградата5. Тук можем да оценим високата прецизност, с която са разгледани и цялостната концепция и всеки детайл. Важни нови параметри са
предварително очертаните изменени стойности
на етажността, квадратурата, броя и обема помещения, както и новото функционално зониране и

мери на сградата, строгият ѝ стил, силно подчертана входна система от стълбище с пет големи врати между величествена колонада говори
ясно за строгия характер на нейното обществено предназначение. (Фотоси 5 и 6).
За фасадата е използван едроразмерен сив си-

Фотос 7. Софийската съдебна палата – интериор. Сн. Венцислав Петров

подходи, които вече са съобразени с нарасналите
нужди на законодателната власт и европейските
тенденции.
Така се стига до застроена площ 8400 м2, разпределена в един сутерен (под земята), приземен
етаж, партер и четири етажа с три „хола“, около
които са разположени над 640 помещения, 24
заседателни зали и други обслужващи помещения. За добрата естествена вентилация, осветление и микроклимат в този сложен архитектурен
организъм са направени осем вътрешни двора с
връзка към прилежащите улици и е приложено едностранно застрояване6.
По отношение на стила на сградата самият
Койчев [9, с. 2] дава следният коментар:
Външният архитектурен образ на Софийската съдебна палата не е разрешен в никой строго
определен стил…Външният архитектурен образ на Съдебната палата сполучливо говори за
предназначението на сградата, при това с една
простота, прямота и строгост на формите, характерни за бита и общественото съзнание на
нашия народ – далеч от всякаква помпозност и
пищност, с каквато се отличават други подобни
сгради в чужди столици. Монументалните раз-

енитен „цокъл“, върху който поставя тектонична
гладка фасада от варовик. От същия лишен от живописност материал са всички обемни и декоративни елементи на фасадата – капители, фризове,
рамки на прозорци и врати. На едрите и гладки
плоскости се противопоставят обемни рамки със
стилизирани флорални мотиви. Металните врати
на главния вход, съставени от по шест масивни
квадратни пана, са изпълнени в същата стилистика. Така в сградата на Съдебната палата се преплитат творческата зрялост на архитект Койчев и
духовната зрялост на българския народ през 30те години на XX в. Премахването на буквалните
дворцови заемки, вдъхновената паралелна интерпретация на регионални и европейски мотиви,
строгото и същевременно класическо решение на
екстериорите и обемите на сградата показват новите търсения и светоусещания за периода.
В интериора също е използвано обемно степенуване и контраст между цветове и материали
(Фотос 7). Черните мраморни стълбища са подчертани от бели балюстради, върху пилоните и
поясите от зелен мрамор в големия хол се извисяват бели касетирани сводове.
Както входовете, така и функционалното зо-
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ниране на пространствата на Съдебната палата,
са подчинени на основната идея на арх. Койчев
– правилно разпределение и насочване на множеството хора. Това води и до иновативно за времето си решение, където двете главни стълби са
ситуирани във вестибюла, непосредствено близо
до главния вход, а не в централния вход (както е
при повечето големи обществени сгради в Европа по това време). Така се постига и рационално
разпределение на зали и помещения по етажи – за
мировите съдии (в партера), Окръжен съд (първи
и втори етаж), Апелативен съд (трети етаж) и Касационен съд (четвърти етаж).
По-голямата част от български архитекти в началото на XX в. са убедени, че архитектурата не е
просто утилитарна структура и че пълноценното
й реализиране и устойчиво съществуване е възможно единствено в пълнокръвна взаимовръзка с
другите изкуства. Именно опитът за художествен
синтез в интериора и екстериора е отличителна
черта и на архитектурното решение на Съдебната
палата в София, а и на повечето сгради, проектирани от арх. Пенчо Койчев. Проектите на Софийската съдебна палата като архитектурен
паметник – предвиждат един синтез на архитектурното и строително изкуство с монументална скулптура, стъклопис и мозайка, пише и
самият той [9, с. 6]. Заложеният синтез е осъществен с участието на ключови за периода творци:
бронзовите релефи върху пилоните в интериора
на хола са на проф. Любомир Далчев, мащабният
стенопис (16/3 м) в голямата заседателна зала е
на проф. Дечко Узунов, стъклописите са на проф.
Иван Пенков. Техните творби ясно подчертават
уникалността на сградната типология и особеното място, което е отредено на обекта в българската
архитектура.
Съдебни палати на арх. Пенчо Койчев в други български градове
Началото на строежа на Съдебната палата в
София (1929), придружено от дългата история на
реализацията й, както и добре функциониращият
фонд „Съдебни сгради“ (1923), дават основание
да се изготви програма за поетапно проектиране
и строеж на регионални съдебни палати7 в един
сравнително кратък период от време. Така в годи-

ните 1929–1933 г. арх. Пенчо Койчев става автор
на Съдебните палати в Русе, Трявна, Етрополе,
Тополовград, Ботевград, Първомай, Харманли,
Пещера, Велинград, Нови пазар. Въпреки че се
разработват донякъде успоредно със Софийската
постройка, ефектно подчертаната им функционална обвързаност и пестеливостта и строгостта на
приложените естетически и архитектурни средства позволяват да ги определим като по-късен,
зрял етап от неговото творчество. За съжаление,
запазени оригинални чертежи и снимки по време
на строителството за повечето сгради липсват. За
общите архитектурни похвати можем да съдим
основно по фасадите, които до ден днешен са съхранили своята автентичност почти навсякъде.
Съдебната палата в Русе започва да се строи
1929 г. и е завършена в края на 1939 г. Намира се
в центъра на града, в северния край на Площада
на свободата. Сградата е построена на мястото на
някогашния Балъкчъ пазар (Рибния пазар). Някои изследователи смятат, че Съдебната палата в
Русе е проектирана дори преди тази в София, като
първоначалният проект отново е изготвен от арх.
Никола Лазаров, а окончателният – от арх. Пенчо
Койчев.
В обемно-пространственото формообразуване,
в решението на фасадните плоскости и във функционалното разпределение на Съдебната палата
в Русе авторът използва архитектурен подход,
сходен на този за палатата в София. Сградата е
проектирана в строга симетрия, с подчертан във
височина централен обем. Макар и върху по-нисък постамент, постройката отново е задигната
от терена с няколко стъпала. Трите главни входни
портала на фасадата към площада са позиционирани между осем масивни колони. Над колонадата е развит широк фриз, който увенчава сградата,
но за разлика от Софийската съдебна палата, над
него е покривът (а не още един етаж). Орнаменти и пластични декорации във фасадата на Русенската съдебна палата почти липсват. Видимо
е геометризирането и опростяването на всички
обемни елементи – рамки на прозорци и врати,
бази и капители и т.н. Трите двойни главни врати
са били от по четири масивни пана (днес заменени от стъклени пана в дървени рамки), а над тях

Едновременно с изготвянето на плановете за строежа на Съдебната палата в София се пристъпи към изпълнение
на строителна програма на Фонд „Строеж на съдебни палати в България“, за която цел е организирано архитектурно бюро, което изготвя планове и дава на търг на други предприятия изпълнението на съдебните палати в Русе,
Кюстендил, Шумен, Трявна, Лом, Ботевград, Етрополе, Пещера, Пловдив, Велинград и др. [9, с. 26].
7
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на по-късен етап са изпълнени три скулптури на
проф. Любомир Далчев. Негово дело е и скулптурната композиция, която оформя своебразен
фронтон над главната колонада.
Интериорът на сградата е дело на арх. Георги
Папазов и в него също като в Софийската съдебна
палата са използвани мраморни колони, гранитен
под, цветни стъклописи (с автор проф. Иван Пенков).
Може да се каже, че по-скромните размери на
Съдебната палата на Русе дават възможност за
олектояване и осъвременяване на стилистичното
ѝ решение в духа на настъпващия модернизъм, но
същевременно Койчев запазва официалния и аристократичен вид на сградата – дом на съдебната
институция.
Съдебните палати в Трявна, Етрополе, Тополовград, Ботевград, Първомай, Харманли, Пещера, Велинград, Нови пазар са значително по-малки сгради, което от своя страна предопределя разликите в архитектурния им вид.
Съдебните палати в Ботевград, Етрополе,
Първомай и Пещера са нискоетажни симетрични сгради с изявен централен обем и скатни
покриви. Изявен е само единият основен етаж,
който е задигнат от нивото на терена посредством
каменен цокъл с височината на долния – полувкопан етаж. Входът е решен в средната от петте арки
на главната фасада и до него се стига посредством
каменно стълбище.
Съдебните палати в Трявна и Нови пазар са
примери за по-мащабна сграда, макар че и те са
далеч по-малки от Съдебните палати в София
и Русе. И двете са задигнати на каменен цокъл,
върху който стъпват два етажа, разделени с фриз.
Индивидуалните белези на типологичните решения на Пенчо Койчев отново са видими: а именно – симетрични обеми с издадена и пластично
изградена централна част. За всички по-малки
съдебни палати авторът използва пет арки на първо ниво, с което подчертава входа. Съобразено с
локалния контекст, в Съдебната палата в Трявна
арх. Койчев поставя върху класическата масивна
аркада на първо ниво много по-ажурни арки, които напомнят възрожденски чардак. Това е и своеобразно творческо завръщане към ценностите на
архитектурата на малкия възрожденски град. В
Съдебната палата в Нови пазар арките са оставени само в първия етаж, но във втория преминават
в лаконичен растер и са увенчани с едра хоризонтално челна част – подобно на антаблеманта в Софийската съдебна палата.

В проектите на по-малките съдебни палати
камъкът е използван пестеливо, само за пластичните елементи на фасадата. Основната плоскост
е решена с бяла мазилка, а покривът с керемиди.
Декоративният изказ, разнообразието на материали и силните контрасти, характерни за по-големите обществени сгради на арх. Пенчо Койчев, са
сведени до минимум, което подчертава човешкия
мащаб в отговор на социално-битовите характеристики и очаквания на местното население.
Без цялостна архитектурна документация и набор архивни снимки, но в контакт в реално време
с тези сгради можем да твърдим, че те са запазили
почти изцяло своята автентичност, своята основна функция, както и визия, близка до първоначалният им облик и са еднозначно доказателство както за значимостта на съдебната власт за нашата
държава, така и за устойчивостта на използвания
архитектурен образ. Създаването не просто на самостоятелна постройка, а на един нов тип от сгради е предизвикателство, с което арх. Пенчо Койчев се е справил със завиден професионализъм и
лекота.
Заключение
През 1956 г. в книгата си, посветена на Съдебната палата в София, арх. Койчев пише:
Строена в продължително време между
1929–1940 г., Софийската съдебна палата задоволи голямата и назряла нужда да се подслонят
под един покрив всички нисши и висши народни
съдилища в столицата, пръснати из частни,
неподходящи сгради – и с това стана истински
храм на българското правосъдие.
В архитектурно-строително отношение Софийската съдебна палата – дело изключително
на български архитекти, инженери, майстори и
работници, на нашенски строителни фирми и изградена почти само с местни материали – представлява един от паметниците на българското
строително изкуство, който добре свързва старото и новото в архитектурния образ на столицата [9, с. 5]
Проследявайки историята на архитектурата в
областта на замисляне, проектиране и строителство на съдебни палати в България през периода
1881–1940, може да се каже, че Съдебната палата
е архитектурен тип със сравнително кратка история. Тя обаче е важен културно-исторически и архитектурно-естетически фактор в създаването на
съвременната среда и формирането на социален
мироглед. Архитектурата на съдебните палати в
България, макар и повлияна от европейските тен-
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денции от средата на XIX до началото на XX в.,
благодарение на арх. Пенчо Койчев формира свой
индивидуален облик, в който се съчетават европейско институционално звучене със стилистични белези, подчертаващи националната идентичност, без това да нарушава функционалността и
чистия изказ.
В настоящия текст бе направен опит за архитектурен портрет едновременно на обекта „Съдебна
палата“ и на неговия автор. Пълнокръвната връзка между сградите и арх. Пенчо Койчев са видими
от целостта на замисъла до всеки малък детайл
при изпълнението. Съдебните палати и най-вече
тази в София дадоха възможност да се разгърне
проблематика, свързана с един нов за времето тип
сграда и да се поставят архитектурни репери за
следващите поколения. Също така по-пълната информация за тази знакова за България архитектурна типология позволиха индиректно представяне
на автора – арх. Пенчо Койчев.
Мисията на юбилейното честване следва убедеността на организаторите, че познаването,
опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на България е дълг на нашето съвремие. Сградите като Съдебните палати
в София, Русе, Трявна, Ботевград, Етрополе, Нови
пазар, Пещера, Първомай, северното крило на
Народното събрание, Параклисът-мавзолей „Св.
Георги“ в Плевен, Двореца в Царска Бистрица и
Старата поща в Пазарджик са част от творбите на
арх. Пенчо Койчев и това несъмнено го поставя
сред имената на значими за българската история
личности.
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Palaces of Justice: Major Cases in Architect Pencho Koychev’s Designs
Maria Davcheva, Stela Tasheva
Abstract
Pencho Koychev, one of the Bulgarian most important architects, had been born on 27.01.1876. He had a
notable artistic career, emerged in a mix of practice, science and education. In march, 2016, architect Koychev’s
jubilee was marked with a joint project of various institutions, coordinated by associated professor Maria Davcheva.
An exhibition, a paper collection and a conference in Sofia were part of the programmed events.
The aim of this paper is to draw parallels between the presentation of Koychev’s works, and his artistic development.
The text is focused on the Palaces of Justice as main and perhaps the most recognizable part of his designs, and at
the same time remarkable symbols of Bulgarian cultural heritage of 20th century.
Thanks to architect Pencho Koychev, their architectural images were formed with their own individual
characters, where he combined European aesthetic trends and local stylistic traits emphasizing on Bulgarian national
identity, without any compromising of the buildings functionality and performance.
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Рубриката „Трибуна на младите“ се осъществява
с финансовата подкрепа на фондация „Еврика“

Студентска научна сесия във Висшето
училище по телекомуникации и пощи

Проф. д.ик.н. Росица Чобанова,
зам.-ректор на ВУТП

Предлагането на нови технически решения в
бързоразвиващия се сектор на телекомуникациите и променящия се сектор на пощите е предпоставка за развитие на съвременна инфраструктура
на националното стопанство. Но такова развитие
е невъзможно без творческа публична и бизнес
администрация, която да познава, създава и прилага нови управленски решения, адекватни на
бързото технологично развитие. Участието на
студенти в научните изследвания е предпоставка
за формиране на творчески личности с потенциал
за значим принос в различни сфери на професионална реализация.
На 25 май 2016 г. във Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП ) се проведе първата Студентска научна сесия 2016, посветена на
една година Висше училище по телекомуникации
и пощи и 135 години професионално образование
по телекомуникации и пощи в България.
Целта на научната сесия бе да подпомогне
студентите да придобият умения за научни изследвания, които са задължително изискване на
съвременното професионално образование за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот.
За големия интерес към научната сесия говори
фактът, че се получиха 49 заявки. 34 от тях бяха
допуснати за представяне на доклади. Тематично
докладите бяха посветени на актуални проблеми
в сферата на телекомуникационните и информационни технологии и на мениджмънта в съобщенията.
В секция „Tелекомуникации и информационни
технологии“ бяха представени общо 21 научни
доклада, в т.ч. 4 пленарни доклада и 17 доклада за
постерната сесия.
В областта на телекомуникациите бе предложен преобразувател от захранващ модул, които е
подходящ за захранване на сензори от фотоволтаици или други източници на енергия с ниски

изходни напрежения. Дискутираха се модели за
използването на сателитнитите комуникационни
системи в големи по размах многонационални
операции при изграждане на комуникационни информационни системи, гарантирайки висока степен на автономност, надеждност, устойчивост и
оперативност на системата за командване и управление. Представени бяха предимствата на проектирането на безжична WiMAX мрежа за град
София в лицензирана честотна лента в обхвата
3524MHz – 3566MHz с широчината на канала
5MHz и диапазон за осъществяване на безжичен
пренос до базовите станции 26GHz, също лицензирана честота в България.
В областта на информационните технологии
бе представен софтуер за автоматизация на база
от данни Control-M, който се грижи за своевременното получаване на нашите заплати навреме,
за плащането на нашите сметки автоматично по
зададени правила и др.; работещо приложение
чрез език за програмиране (Java) за намиране на
термини в базата от данни и запълването на самата база данни от преподавателите от Висше училище; гарантиране на надеждност на информацията чрез използването на Wireshark за мониторинг
и анализ на мрежовия трафик. Тази програма се
използва както от мрежовите и системни администратори, така и от хакери, било то за етично
хакерство, социално и реверсно инженерство или
за зловредно въздействие върху мрежата и потребителите ѝ. С помощта на този софтуер, считан за
най-добрия в света за пакетен анализ, може да се
добие задълбочено знание относно същността и
принципите на работа на всички видове протоколи и всички слоеве от OSI модела.
В секция „Мениджмънт в съобщенията“
бяха представени общо 13 научни доклада, в т.ч.
2 пленарни доклада и 11 доклада за постерната
сесия. Проблемите, които бяха разгледани, могат
да бъдат обобщени в три основни направления: 1)
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управление на телекомуникационните и информационни технологии; 2) управление на пощенски и куриерски услуги; 3) други.
Представените научни доклади в сферата на
управлението на информационните и телекомуникационните технологии разглеждат актуални
проблеми на управлението, свързани с възможностите, които предоставят телекомуникационните и информационните технологии в различни
сфери на дейност.
При обсъждане на докладите, посветени на
управлението и информационните технологии се
установи, че в развитието на административното
обслужване по електронен път за периода 2008–
2015 г. България изостава значително от ЕС по използване на интернет административни услуги. За
2015 г. само 17,8 % от населението на страната се
възползват от тези услуги, докато в ЕС средното е
46 %. Доказва се, че държавата трябва да обърне
сериозно внимание на подобряването на административното обслужване по електронен път.
Обоснова се необходимостта от съвременно
техническо осигуряване на електропотреблението на битови потребители и малки предприятия за
мигриране от регулиран пазар към свободен пазар, като се предлага решение чрез внедряването
на компютризирани системи за дистанционно от-

читане на електропотреблението, което предоставя възможностите да станат активни участници в
свободния пазар на електрическа енергия.
Аргументира се тезата, че решаването на проблема за осигуряване безопасността на пътя до
голяма степен е свързано с контрол на пътищата
чрез камера в съчетание със съответните информационни и електронни системи, с която се осъществява системата на контрол на автомобилния
транспорт за овладяване на ситуацията. В тази насока се налагат още усилия за излизане на страната от групата на най-зле осигурената безопасност
по пътищата в Европа.
Установиха се нови тенденции в стратегиите за
управлението на фирми, определени от спецификата на новите телекомуникационни технологии.
Аргументираха се очаквания за навлизане на нови
компании и разместване на позициите на водещите телекоми на пазара на телекомуникационни услуги в страната.
На 26.05.2016 г. бяха отличени с грамоти 13
души, а всички 34 допуснати до участие в сесията получиха сертификати. На 8.7.2016 г. НС
на ВУТП даде положителна оценка за провеждането на сесията и постигнатите резултати на
Oрганизационния комитет, модераторите, студентите и техните консултанти.

Развитие на административното
обслужване по електронен път *

Кристина Стоянова – студентка,
Висше училище по телекомуникации и пощи

Въведение
Електронното административно обслужване
може да осигури голямо разнообразие от ползи,
включително по-голяма ефективност и икономии
за правителството и бизнеса, по-голяма прозрачност и по-голямо участие на гражданите в политическия живот. Изпълнено добре, електронното
управление дава възможност на гражданите, предприятията и организациите да извършват своята
дейност с администрацията по-лесно, по-бързо и
на по-ниска цена.

1. Развитие на административното обслужване
Административното обслужване по електронен път в България има своя история. Разработването и въвеждането на система за е-управление
в публичния сектор на Република България с цел
постигане на интегрирано административно обслужване започва през 1985 г. с Указ № 2472 за
административно-правното обслужване на населението (ДВ, бр. 61 от 1985 г., отм., ДВ, бр. 95 от
1999 г.). Въпреки че неговото съдържание е създавано, когато интернет не е съществувал в днеш-

* награден доклад в секция „Управление на услугите“ на студентска научна сесия във ВУТП (25.05.2016). Научен
консултант: проф. д.ик.н. Росица Чобанова.
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ния вид или поне във вида на втората половина
на 90-те години на ХХ в., закрепените в разпоредбите на указа нормативни решения са актуални като идеи и предложения и в наше време.
Нормативната база за административно обслужване урежда дейността на държавните и обществените органи за предоставяне на интегрирани административни услуги с цел да се осигури бързо, достъпно, евтино и висококачествено
административно-правно обслужване на гражданите1.
Разработването на подобна нормативна рамка
пряко засяга системата за е-управление, защото
ще обхване всички дейности по предоставяне
на административни услуги от държавата към
граждани и бизнес, както и регламентирането
на достъпа до информация, нейното събиране
и систематизиране – необходими дейности за
предоставянето на тези административни услуги. Указът действа в периода 1985–1999 г., след
което е отменен със Закона за административното обслужване на физически и юридически лица
(ЗАОФЮЛ), обнародван в ДВ. бр. 95 от 1999 г.
Този закон урежда реда за организиране на административното обслужване на физическите и
юридическите лица, както и производствата по
извършване и по обжалване на отказите да бъдат
извършени административни услуги, доколкото
в друг закон не са установени особени правила2.
Началото на развитието на електронното
управление в България е поставено в
периода 2000–2002 г. с приемането на редица
документи като „Закон за достъп до обществена
информация“, „Закон за електронния документ
и електронния подпис“ и приетата през 2002
г. първа по рода си в страната ни „Стратегия за
електронно правителство“ и „План за прилагане
на Стратегията за електронно правителство“.
Стратегията за електронно правителство в
България е приета с Решение № 866 на Министерския съвет от 28 декември 2002 г. Този документ е стратегия за прилагане на информационните технологии в държавната администрация и
за постигане на приоритетните цели, залегнали
в съвременната концепция за електронно правителство.
Главната цел на стратегията е да се организира
и да се подкрепи на най-високо държавно равнище реализацията на е-правителство като дългосрочен процес. Пред българското е-управление
стоят две основни предизвикателства:

1. Оперативна съвместимост между системите –
да бъде позволено на IT системите автоматично да обменят данни под стриктни правила.
2. Гражданите да бъдат освободени от бремето
да бъдат посредници между администрациите.
Стратегията за електронното правителство е актуализирана с Решение № 369 от 19
май 2003 г. и Решение № 482 от 28 юни 2006 г.
на Министерския съвет.
Стратегията е заменена с Общата стратегия за електронно управление в Република България 2011–2015 г., приета с Решение № 958 на
Министерския съвет от 29 декември 2010 г.,
след което пак е заменена със Стратегия за развитие на електронното управление в Република
България 2014–2020 г.3. Основна част от документа са стратегическите цели, заложени в него:
1. Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите
и бизнеса.
2. Трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция
на информационните процеси.
3. Популяризиране, достъп и участие.
Текущата нормативна уредба в България на
електронното правителство включва редица документи като Закона за електронното управление,
Закона за електронния документ и електронния
подпис, Закон за електронните съобщения, Закон
за достъп до пространствените данни, Закон за
електронната идентификация, Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите, Наредба за електронните административни
услуги, Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност
и т.н.
Стратегията за електронното правителство е
актуализирана с Решение № 369 от 19 май 2003
г. и Решение № 482 от 28 юни 2006 г. на Министерски съвет. Стратегията е заменена с Общата
стратегия за електронно управление в Република
България 2011–2015 г., приета с Решение № 958
на Министерски съвет от 29 декември 2010 г.,
след което пак е заменена със Стратегия за развитие на електронното управление в Република
България 2014-2020 г.4
2. Използване на административното електронно обслужване от гражданите
За развитието на административното обслужване по електронен път в страната съдим по използването на интернет от отделните граждани и
фирмите за ползването на различен вид услуги,

http://ekspertis.bg/document/view/law/112590/20086/, посетен на 18.05.2016 в 21:08 ч.
http://ekspertis.bg/document/view/law/23084/23615/, посетен на 18.05.2016 в 21:14 ч.
3
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=558/, посетен на 18.05.2016 г. в 21:30 ч.
4
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=558/, посетен на 18.05.2016 г. в 21:30 ч.
1
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предоставяни от публичната администрация. Тук
ще се спрем на използването на интернет от отделните граждани за ползването на три вида услуги, предоставяни от публичната администрация.
За целта използваме данни от НСИ, които се

Фигура 1. Брой лица, използващи интернет с цел
взаимодействие с обществените институции по
признак пол

• за изтегляне на официални формуляри;
• за изпращане на попълнени формуляри.
От Фигура 2 се забелязва аналогичност на тенденциите в сравнение с предходната. За периода
2008–2015 г. жените доминират пред мъжете като
ползватели на електронна информация от интернет страница на публичната администрация.
Най-много са направените заявки през 2010 и
2012 г., като след този момент се наблюдава спад
с около 8,4% годишно.
Известно различие от общата тенденция има
при брой лица, изтегляли официални формуляри.
След 2008 г. се забелязва устойчив ръст на заявките за изтегляне на официални формуляри –
средно с 6,4 % годишно. Отново жените са по-активни от мъжете, като средното съотношение е
4:3 в тяхна полза. Тази тенденция продължава до
2010 г. От 2012 г. тези заявки се запазват на отно-

отнасят до общия брой лица във възрастова група 16–74 години, отнасящи се за периода 2008–
2015 г. (Фигура 1).
Фигура 1 показва устойчивото нарастване на
общия брой на лицата, използващи интернет за
административни услуги през 2012 г. От тогава
до 2015 г. (последната наблюдавана година) има
тенденция на намаляване на този брой. Тази тенденция се отнася както за броя на мъжете, така
и на жените. В абсолютен брой жените по-често
използват интернет за административни услуги.
Към 2015 г. общо 986 529 души използват интернет за взаимодействие с обществените институции. Това са 17,8% от населението на страната във
възрастова група 16–74 г., ползващи интернет за
административни услуги. Средното за ЕС по данни на Евростат е 46%.
Наблюдаваните използвани по интернет административни услуги са:
• за получаване на информация от интернет
страница на публичната администрация;

сително постоянни нива.
За периода 2008–2012 г. е отчетен устойчив
ръст на изпратените попълнени формуляри – от
100–150 000 през 2008 г. до 250–350 000 през
2012 г. И тук предимство имат жените, като съотношението е подобно. След 2013 г. се забелязва
известен отлив от тази услуга, като това се запазва
постоянно до 2015 г. През 2015 г. изпратените попълнени формуляри са на нивата от 2011 г.

Фигура 2. Брой лица, използващи интернет с цел
получаване на информация от интернет страница
на публичната администрация

Фигура 4. Брой лица, използващи интернет с цел
изпращане на попълнени формуляри
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Фигура 3. Брой лица, използващи интернет с цел
изтегляне на официални формуляри
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Сравнението на състоянието на електронните
административни услуги в България показва, че те
най-често се ползват в страната ни за получаване
на информация от интернет страница на публичната администрация. На второ място е изтеглянето на официални формуляри. Въпреки удобството
за обратна кореспонденция, българите предпочитат след попълването им да ги отнесат на място
в съответната администрация. Този факт показва
една от разликите при употребата на административното обслужване по електронен път между нашата страна и повечето страни в Европа, където
гражданите предпочитат всичко да се извърши по
Интернет.
Изводи
Направеният анализ дава основание да се изведат следните тенденции за периода 2008–2015 г.:
• България изостава значително от ЕС по използване на интернет административни услуги. За
2015 г. само 17,8 % от населението на страната
се възползват от тези услуги, докато в ЕС средното е 46 %.
• Тенденцията за получаване на информация от
интернет страница на публичната администрация не е еднопосочна. След период на увеличаване следва спад от 2012 г. насам. До голяма
степен тази тенденция се повтаря и при изпращане на попълнени формуляри.
• Най-често използваната административна услуга е изтегляне на официални формуляри.

• Има известна особеност при изпращане на попълнени формуляри, защото от устойчив ръст
на услугата след това се забелязва известен
спад, като това се запазва.
• Жените по-често използват интернет за електронно-административни услуги.
Направените изводи показват, че държавата
трябва да обърне сериозно внимание на проблемите, свързани с административното обслужване по електронен път. Чрез пролагането на ИКТ
следва да се осигури по-голяма ефективност и
прозрачност, по-голямо участие на гражданите
в обществения, политическия и икономическия
живот.
Литература
1. Кискинов, В. Електронно правителство. Изд.
СИБИ, С., 2003.
2. Указ № 2472 за Административно-правното
обслужване на населението (http://ekspertis.bg/
document/view/law/112590/20086).
3. Закон за административното обслужване на физически и юридически лица (ЗАОФЮЛ)
(http://ekspertis.bg/document/view/
law/23084/23615).
4. Стратегия за електронно правителство –
Решение № 866 на Министерския съвет от
28 декември 2002 г. ( (http://www.strategy.
bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bgBG&Id=558)
5. http://www.nsi.bg/
6. http://ec.europa.eu/eurostat

Development of Administrative Services Electronically
Kristina Stoqnova

Abstract
The combination of Internet and information technology is an essential prerequisite for the creation and
development of e-government, an important feature of the new knowledge economy. In this regard, the report
traces the development of the legal framework for administrative services in the country. Then based on NSI
data are analyzed and displayed trends in administrative services electronically to citizens for the period
2008–2015.
Key words: Administration, Internet, government, service, electronic
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Моето бъдеще на специалист – мечти, планове
и реалност
Виктория Георгиева* – студентка V курс,
Медицински университет – София
Медицина. Това е моето бъдеще, моето настояще и моето минало. Още от ранна детска възраст
знам, че искам да отдам живота си на медицината. Никога не съм имала колебания каква ще бъде
моята професия. Всичко, което съм правила, е
било насочено към развитието ми в тази насока.
За мен медицината не е професия, а начин на
живот. Тя ме направи такава, каквато съм сега, научи ме на дисциплина, на отдаденост, на съпричастие, даже и на любов.
Във всяка свободна минута чета статии, за да
разбера кои са новостите. Така от четене на статии
започнах да се интересувам не само от клиничната медицина, а също от научната работа и проучванията. Търсех къде мога да правя това в моя
университет – Медицински университет – София,
и най-накрая намерих двама човека, на които се
възхищавам: доц. Хаджимитова от Катедрата по
физика и биофизика и проф. Кунева от Катедрата
по професионални болести. Те ми дадоха шанс и
ми предоставиха работа, научиха ме как се оформя идеята, как се осъществява самото проучване,
как се пишат и публикуват статии, как се презентира на конгреси. Всичката тази допълнителна
работа ми помогна да спечеля една от най-престижните стипендии на света за проучвания – Amgen Scholars Summer Program, и то не където и да
е, а бях избрана от Кеймбриджския университет.
Прекарах там два месеца – от 12.07 до 09.09.2015
г. Тези два месеца се оказаха едни от най-важните
в моя живот.
В Кеймбридж работех в лабораторията на д-р
Николас Ктистакис върху автофагия и омегазоми
(частички, участващи в активирането на автофагията). Прекарвах там по 12 часа на ден, работех
също събота и неделя. Това не се изискваше от
мен, но аз исках да получа отговор на въпросите,
които си задавах. Исках да успея да направя необходимите експерименти и да стигна до необходимото заключение. Но от това заключение произлизаха нови въпроси. Не винаги експериментите
даваха резултати, които очаквахме. Не винаги
работата беше успешна. Но най-хубавото чувство
на света е, когато успявах сама да разбера къде се

корени проблемът, какво е обяснението на резултатите, как мога да подобря условията на експеримента и какво всъщност ми казват получените
данни. Работата в лаборатория ме впечатли силно
и със сигурност искам освен с клинична медицина, да се занимавам и с лабораторна работа.
Винаги съм знаела, че искам да се занимавам
с клинична медицина, с работа в болница. Искам
да помагам на хората със своите знания и умения.
Но подготовката ми преди и особено самият ми
престой в Кеймбридж ми показаха, че работата в
болница не е единственият начин, по който мога
да допринеса за благополучието на хората. Защото ако работя като лекар в болница, ще помагам на
човека като индивид, а ако се занимавам с научна
работа, ще помагам на човечеството като цяло. А
моята мечта е да правя и двете.
За съжаление, в днешната реалност не знам доколко тази мечта е осъществима. Бих искала да
остана да живея в България, защото обичам нашата държава. А и какво е дърво без корени? Ще направя всичко по силите си, за да остана. Но ако не
мога да намеря начин да съчетая двете ми мечти,
тогава ще ида в чужбина. Там, където това, което
искам, е подкрепяно, а не осъждано. Там, където
трудът се цени. За разлика от България, в Кеймбридж винаги имах подкрепа във всичко, което
правех, а отдадеността ми беше забелязана и вече
имам предложения от три лаборатории да ида да
правя докторантура там, след като завърша.
За да постигна целите си, трябва да уча и да
работя невъзможно много. Благословена съм, че
обожавам да уча и да се занимавам с медицина. За
мен е удоволствие да се развивам и да се трудя, да
знам все повече и повече, да се усъвършенствам.
За мен медицината е най-страхотната наука. Имам
късмет също, че обожавам лабораторната работа.
А когато човек обича нещо, винаги успява да се
справи и да постигне целите си.
Най-голямото щастие за мен е да уча и да се занимавам с медицина. Искам да стана най-добрият
специалист, но не за слава и овации. Причината е,
че за мен животът е равносилен на медицина.

* Носител на стипендията на фондация „Еврика“ за постижения в овладяването на знания в областта на медицината и
биологията на името на акад. Методи Попов“ за уч. 2015/2016 г.
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ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

Проф. д.фз.н. Иван Лалов,
Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Възпитанието е по-важно от обучението
Образованието във всичките си степени има
една основна задача – да подготви учениците и
студентите като съзнателни, пълноправни и квалифицирани членове на човешкото общество.
Тази задача се изпълнява чрез сложен комплекс
от дейности в училището, семейството, университета, които създават общи и специализирани
знания и умения, но също – формират мисленето и характера на личността. В най-общ план се
смята, че образователният процес има две страни – обучение по учебни предмети и дисциплини,
което позволява да се изложат и усвоят идеите и
съдържанието на науката или дейността, и възпитание на качества, необходими на гражданина и
специалиста през по-нататъшния му жизнен път.
Разбира се, такова разделяне е условно, т.е. обучението и възпитанието се извършват паралелно
и взаимно се преливат. Процесът на обучението
по-лесно се поддава на алгоритмично и тематично
програмиране и затова е по-общ за големи групи
ученици и студенти. Но авторът няма съмнение,
че именно възпитателната страна на образованието е по-важна за личността, а – следователно, и за
обществото. През целия си път на преподавател и
изследовател съм се стремил да предавам съдържателната страна на физиката като наука и знания
за света. Но с годините у мен нарасна и се утвърди убеждението, че значителна част от фактите се
забравят, а остава мисленето и подходът към заобикалящия ни свят, формирани от заниманията с
физиката – една точна и природна наука. Следователно, именно възпитаването на такъв подход
към явленията в науката и обществото е по-важна
част от работата на преподавателите по природни
науки.
Тази статия представлява опит да се анализират възпитателните ефекти, които се наблюдават и
заслужават да бъдат преследвани при преподаването на природните науки в средното училище и
в университетите. На мнозина може да изглежда,
че във висшето образование доминират задачите,
свързани с преподаването и усвояване на знания.
Уверен съм, че и при подготовката на бъдещите
висококвалифицирани специалисти по-важна е
възпитателната страна, която ще направи ефективно бъдещото прилагане на придобитите ком-

петентности.
По-нататъшното изложение се съсредоточава
върху три основни пункта:
а) възпитаване на професионални качества
чрез природните науки;
б) възпитаване на общочовешки добродетели
чрез тях (не само у бъдещите професионалисти);
в) някои особености на интердисциплинарния
подход в природните и обществените науки.
Възпитаване на професионални качества
чрез природните науки
В тази точка се разглеждат онези професионални качества, необходими на бъдещи инженери, техници, специалисти по природни науки, бъдещи медици и др. За тях заниманията с природни
науки могат да бъдат особено полезни при формиране на интелектуалния им подход, а именно:
• Възприемане на природонаучния подход към
явленията. Той се изразява в единството на изследванията чрез експерименти (наблюдения),
т.е. т.нар. феноменологично третиране, и на теоретичните модели на явленията. От успешното съчетаване на двете лица на съответната наука (експеримент и теория) зависи прогресът в
областта.
• Изграждане на стил на мислене – логично и
последователно разбиране на фактите, основните характеристики на явленията, техните
причини и следствия.
• Изграждане на система от базисни познания за
фундаментите на съответната природна наука.
Възпитаване на интерес към основните идеи и
методи, не към подробностите, които се забравят и след училището, и след университета, ако
не се използват.
• Изграждане на система от критерии за научната истина, по-скоро възпитаване на усета
на професионалиста, който отделя вероятната
истинност от вероятните заблуждения. Мислещият човек може да осъзнае и отхвърли ненаучните догми, суеверия и предубеждения.
• Като част от тези критерии е възпитаването на
критично отношение към научните идеи и утвърдените в науката, които след време се преоценяват, и принципно новите, които понякога
са плодотворни, но могат да бъдат и лъжлива
следа в познанието.
• В духовния арсенал на професионалиста влиза и разбиране за взаимовръзката между при-
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родните науки, духовното и идейно родство с
обществените и хуманитарни науки, а също –
разбиране за ролята на философските основи
на познанието. Тази концепция за взаимното
проникване на науките се възпитава чрез природните науки.
Възпитаване на общочовешки добродетели
чрез природните науки
Природните науки са важни не само за бъдещите професионалисти, които ще имат допир с
тях по време на своята кариера, а за всички. Причината е проста – в процеса на тяхното изучаване се формират качества на личността, които са
необходими за всеки и за обществото като цяло,
ако то се стреми към прогрес. Тук ще изложим изграждането на такива добродетели чрез природните науки в средното училище и университетите.
• При изучаване на природните науки се инвестират значителни усилия и затова те възпитават в труд. Нищо в този свят не идва даром.
• Историята на природните науки и проследяването на учебния процес демонстрира, че тези
усилия трябва да бъдат целенасочени и систематични. Несъстоятелни са две български поговорки: Залудо работи – залудо не стой – каквото и да работиш, трябва да се стремиш към
резултат, а не залудо; Не ми трябва на баир
лозе – известно е, че най-хубавото грозде се
ражда на баир, независимо от трудната обработка на лозето.
• Природните науки ярко илюстрират необходимостта от сериозна аргументация на собствената позиция, естествено не само по въпроси
на науката.
• Чрез природните науки се възпитава глобален
подход към явленията и проблемите, с индуциране на интелектуални възможности да се
разграничи най-важното, най-същественото,
от маловажното.
• Такъв глобален подход включва аналитичност
и критичност към обществените явления и
личностите (не само към природните явления).
• От друга страна, чрез природните науки се възпитава у индивида и толерантност към „другата гледна точка“, което включва стремеж към
разбиране и рационална оценка на убежденията на опонента, дори когато не си съгласен с
него.
• Чрез природните науки се стимулира и изгражда усет към работата в екип, например, при лабораторни експерименти.
• Един от движещите фактори на човешкото познание е любопитството към света и към мястото на човека в заобикалящата ни Вселена.
Именно природните науки събуждат и стиму-
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лират това любопитство у всеки и всред обществото.
Иска ми се да завърша този параграф с един
основен резултат от съвременната космология и
от съвременното състояние на естествознанието:
Вселената няма център и никой от нас не е
център на света!
Интердисциплинарен подход в точните
и обществените науки
В предишните две точки скицирахме ролята на природните науки при възпитаването на
личности. Но човешкото познание е единно, то не
включва само естествознанието, а е много по-всеобхватно. Затова и във възпитанието много важна
е интердисциплинарната гледна точка. Именно
някои аспекти на взаимната връзка между науките
ще отбележим по-нататък.
• Математика и физика
Според прочутият хуманист, художник и учен
Леонардо да Винчи, нито едно човешко изследване не може да претендира да представлява
истинска наука, ако не използва математически
доказателства и няма никаква увереност там,
където не може да се приложи математична наука. Това съждение, изказано през Възраждането,
в зората на съвременната математика и физика, е
толкова по-вярно сега и се отнася до всички природни, пък и обществени, науки. Но математиката сама за себе си не е самодостатъчна, колкото и
еретично да звучи това за математиците. Математиката се прилага в цялата съвременна физика и е
важен инструмент, включително чрез компютрите, в изследването на природата. Чрез методите
на природните науки, от които именно физиката е
най-математизирана, се съпоставят теоретичните
изводи с характеристиките и закономерностите на
природните явления. Така непряко се проверяват
и математичните теореми и методи, довели до теоретичните резултати. Заедно с това, пак непряко,
се изпитват и проверяват основите на математиката. Тази „царица на науките“ също не е център
на света.
• Въпросът за редукционизма
Всред самите природни науки съществува
взаимно проникване на идеи и методики. Това
поставя проблема за тяхната обща идейна база.
Няма съмнение колко съвършено съвременната квантова физика описва явленията в света на
атомите и молекулите – предмет на химията, и в
молекулярната биология. Но отношенията квантова физика – биология не са лишени от драматизъм. Биологичните системи са много сложни, а
процесите в тях – силно неравновесни (затова са
и бързи). Проблемът е дали законите на електро-
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динамиката, статистиката, квантовата механика
са достатъчни за описание на процесите в живата
материя или в биофизиката действат и други закони, специфични само за функциониращи биологични среди. Ако известните от физиката закономерности са достатъчни за описание на явленията
в по-сложни системи като биологичните, тогава
говорим за редукционизъм (свеждане на сложно
към по-просто). Засега науката не дава окончателен отговор на въпроса за валидността на принципа на редукционизма. Но няма научни аргументи
за неговото отхвърляне – като че ли известните
ни природни закони са достатъчни за описание на
биологичните явления. Остават обаче биологични проблеми, които тепърва трябва да се обяснят
чрез нашите знания. От тях ще споменем два. Как
животът на Земята се е развивал и достатъчно ли
е цялото време от повече от четири милиарда години, през които съществува планетата, за да достигне развитието от аминокиселините до живите
организми от съвременен тип? И вторият – как
действа „компютърът“ на човешкия мозък, какво
представлява висшата нервна дейност?
• Връзки между природни и обществени науки
Природните науки са изградили в значителна
степен единна методика при изучаване на природата и единни критерии при установяване на научната истина. Взаимното влияние на природните
науки е изключително плодотворно.
А другите клонове на човешкото познание?
Как те са повлияни от взривното развитие на естествознанието и съгласуват ли се техните основни структури с природните науки? В този смисъл,
единно ли е човешкото познание? Що се отнася до
обществените науки – отговорът е положителен.

В тях методите и критериите на точните науки все
повече определят научните резултати (независимо от важната роля на субективните фактори, които действат в човешкото общество). Разбира се,
всяка наука използва и развива собствена методология, но никоя не може да пренебрегне подхода и
резултатите на другите клонове на науката.
Заключение
Ще използвам в това заключение два абзаца
от моето академично слово „Революциите в оптиката“, произнесено на Патронния празник на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“
на 25.11.1996 г.
Пред всички, които се занимават с образование и възпитание на млади хора, стои подобен проблем – от коя област, рационалната или
емоционалната, трябва да са нашите средства,
за да мотивираме студентите или учениците
да видят света, неговата реалност, да гледат
трезво проблемите и недостатъците му. Как да
ги накараме да се занинтересуват от науката,
да почувстват „светлината“ ѝ и науката като
тежка професия. Собствен морален проблем на
учителя е дали си струва да мотивира силно учениците да прогледнат и с какви средства да прави това.
Мое убеждение е, че по-добре е човек да е зрящ
за проблемите на светлината и на тъмнината.
А средството да мотивираш човека, когото
уважаваш, е едно – истината. Само истината
може да бъде единственото средство за мотивиране на широки социални слоеве да „прогледнат“
за реалните проблеми – трудни и неизбежни – на
изгражданото у нас гражданско общество.

Natural Sciences as a Factor of Education
Ivan Lalov

Abstract
In this paper we analyze the role of natural sciences in the complete process of secondary education. The
education of the person and thinking of scholar is more productive than exposition of pure scientific knowledge.
The following topics have been considered: a) nurture of professional qualities of the future engineers, medical
specialists and the future professionals in natural sciences; b) the role of natural sciences in the education of
intellectual approach of everybody to the human knowledge. There is no center of the Universe and nobody is the
center of the world; c) education of interdisciplinary approach, especially, the relations physics – mathematics;
the role of reductionism in natural sciences and the connections between natural and social sciences.
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НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2016
с международно участие
Организираният от секция „Биология“ към Съюза на учените в България и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)
– БАН Семинар по екология – 2016 с международно участие се проведе за девета поредна година.
Научният форум се състоя на 21 и 22 април в Заседателната зала на ИБЕИ – БАН.
Семинарът беше открит с приветствено слово
от председателя на секция „Биология“ към СУБ
проф. д-р Стефка Чанкова. Поздравления към
участниците бяха поднесени от директора   доц.
д-р Анна Ганева и от научния секретар проф. д-р
Снежана Грозева на ИБЕИ – БАН, както и от член
на Управителния съвет на СУБ и председател на
секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“ проф. д.б.н. Диана Петкова. Беше изпратен и поздравителен адрес от научния секретар
на направления „Биомедицина и качество на живот“, „Биоразнообразие, биоресурси и екология“
към БАН проф. д.б.н. Димитър Иванов.
Трайният интерес към семинара и тази година
беше засвидетелстван от около 100 участници.
За пореден път специалисти, млади учени, докторанти и студенти представиха своите резултати
на високо научно ниво. Участниците проведоха
задълбочени дискусии, касаещи съвременни екологични проблеми, размениха знания, опит и информация. Научният форум отново спомогна за
създаването на нови контакти.
По време на шестте тематични заседания на
Семинар по екология – 2016: „Биологично разнообразие и консервационна биология“, „Биотични
и абиотични въздействия върху живата природа и
механизми на адаптация“, „Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие“, „Ландшафтна екология“, „Екология и образование“ и
„Други кореспондиращи направления“ бяха изслушани 52 доклада, от които 10 пленарни, както
и представени 48 постера.
На тазгодишния семинар отново бяха представени редица университети, научни организации; министерства и ведомства – СУ „Св. Кл.
Охридски“, ПУ „П. Хилендарски“, Медицински
университет – Пловдив, Лесотехнически университет, Нов Български университет, ШУ „Епископ
К. Преславски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Университет по библиотекознание
и информационни технологии, както и различни
институти на БАН: ИБЕИ, Национален природонаучен музей, Институт по физиология на растенията и генетика, Институт по микробиология,
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Институт по органична химия с център по фитохимия, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Институт по експериментална
морфология, патология и антропология с музей;
Институт по невробиология; Институт по молекулярна биология „Академик Р. Цанев“, Институт
за гората; Институт по информационни и комуникационни технологии, Централна лаборатория по
слънчева енергия и нови енергийни източници,
Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика, Национален институт по метеорология и
хидрология, Национален институт по геофизика,
геодезия и география, Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, Агробиоинститут, Институт по земеделие
– Кюстендил, Институт по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, Институт по рибарство и
аквакултури – Пловдив, Национален център по
обществено здраве и анализи – МЗ, Българска
агенция по безопасност на храните, Природен
парк Витоша, Модерни технологии за управление
на дивата природа ЕООД – София, СИ Еко Консулт ООД, Сдружение за дива природа „Балкани“,
Bio tree, БУЛГАП ЕООД, Центърът за изследване
и развитие „Биоинтех“ – София.
В семинара взеха участие и колеги от Р.
Македония – Университета „Гоце Делчев“ в Щип
и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в
Скопие; от Р. Сърбия – Института за биологични
изследвания „Синиша Станкович“, Университета
на Белград и Института за обществено здраве на
Белград; от Университета на Прищина, Косово.
Голяма част от представените пред аудиторията доклади са съвместни разработки на български
учени и учени от чужбина – Албания, Италия,
Република Македония, Република Сърбия, Румъния, Русия, САЩ, Турция, Унгария, Швейцария,
Швеция.
Специално определено жури отличи двама
млади колеги за „Най-добър“ доклад и постер. Наградата – грамота и трите тома на Червена книга
на Република България: „Растения и гъби“, „Животни“ и „Природни местообитания“ (съвместно издание на БАН и МОСВ, София, 2015) бяха
връчени на редовния докторант Невена Малакова
от Югозападния университет „Неофит Рилски“
– Благоевград и на Доналтина Вила – студент в
Аграрния университет на Тирана, Албания, специализант по програма „Еразъм“ на доц. д-р Доля
Павлова от Биологичния факултет на СУ „Св. Кл.
Охридски“.
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Успешното провеждане на Семинара по екология – 2016 с международно участие беше подкрепено от ИБЕИ – БАН. Организаторите благодарят
на ръководството на Института за безвъзмездно
предоставените за ползване зала, мултимедия и
екземпляри от Червената книга на Република България. Благодарни сме на ЦУ на БАН за конструкциите, необходими за провеждане на постерните
сесии. Семинарът беше реализиран и благодарение на финансова подкрепа на фирмите БУЛГАП
ЕООД и LKB-България ЕООД. За съжаление ръководството на СУБ не подкрепи във финансово
отношение тазгодишния научен форум.
Прожекцията на научно-популярния филм „В
хармония с природата“ с автори проф. д.б.н. Бойко Георгиев и инж. Иван Янчев от ИБЕИ – БАН
беше част от церемонията по закриване на семи-

нара.
Участниците и гостите благодариха на организаторите за положените усилия, ентусиазъм,
перфектна организация и предоставената възможност за участие. Те се присъединиха към идеята
за ежегодното провеждане на Семинара по екология. Взе се решение след рецензиране докладите
да се публикуват в сборник „Семинар по екология
– 2016“.
Доц. д-р Анна Ганева – директор на
ИБЕИ – БАН,
проф. д-р Стефка Чанкова – председател,
гл. ас. д-р Петя Първанова – секретар
на Организационния комитет

събрание на суб – клон плевен по повод
24 май
На 20 май 2016 г., се проведе общо събрание на СУБ – клон Плевен по повод 24 май – Ден на
славянската писменост и култура.
Кратко слово за двамата братя Кирил и Методий изнесе проф. Атанас Кирилов. Бяха представени
интересни и непознати данни за двамата братя, създали нашата азбука.
„Селища и селищни имена в Плевенския край – справочник от турските архиви до днес“ и
„Терорът“ – нови книги.
Накрая бяха приветствани и следните членове с кръгли годишнини:
По случай 80-годишнината: д-р Ана Попова, д-р Стефка Вителова, доц. Донка Нанева и Теодора
Ковачева.
По случай 70-годишнина: доц. д-р Венета Шопова, доц. Хрисанта Енчева, Любомир Пенков и
Венцислав Гергов.
По случай 60-годишнината: доц. д-р Павлина Лалева, доц. Искра Петкова, Емилия Зорнишка,
д-р Ирина Никова, Мариана Найдова, доц. Христо Йонков, доц. Марин Райков и доц. Ваньо Хайгъров.
							
							Проф. дсн Атанас Кирилов – председател,
							
д-р Райна Гиндева – научен секретар
на СУБ – клон Плевен

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

Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския университет, на която редакцията изказва
благодарност!
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КНИГОПИС

ПОЛЕЗНО ХРИСТОМАТИЙНО ЧЕТИВО
Васил Гюзелев. Бях в три страни, които и трите се казват България. Географско-пътеписни съчинения за България и българите от ХV век. Изд.
Фондация „Българско историческо наследство“,
Пловдив, 297 с.
Книгата на акад. Гюзелев напомня за една
слабост на днешното образование. Това е липсата на христоматиите по литература, география и
история. Продължаващото вече трето десетилетие кризисно състояние на нашето образование
поставя въпроса за христоматийните четива като
необходимост и за средното, че и за възрастното
поколение. Особено при възможността сега да се
узнае истината, често премълчавана или деформирана в миналото.
Един от древните литературни прийоми, усвоени от античните учени, е да опознаваме себе си
чрез мнението на другите. В това отношение определена информация се явява полезна за няколко
близки науки. Такива са историята и географията.
За тях и днес е спорно не какво им е близко, а какво и как ги разделя. Затова книгата на проф. Гюзелев ще бъде грешно да се сложи в лоното само на
една от двете древни науки.
Споделям написаното от автора в увода, че
предложените в този том „исторически съчинения, документи, писма, сметководни бележки и
поетични творби… не принадлежат по форма на
географско-пътеписната книжнина“. Това важи
за днешните ни „изчистени“ разбирания. В този
смисъл е и провокативното привлекателно заглавие, което е отдавна изречено изречение. Тук то е
поставено много правилно. Заглавието е на подходящ за целта автор – Йоханес (Ханс) Шилтбергер,
участник в злополучното сражение на унгарския
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крал Сигизмунд при Никопол през 1396 г. След
пленяването му в продължение на над три десетилетия той служи при турци, монголи и татари, докато най-сетне се прибира в родните немски земи
и описва преживяното. Геополитически почти
всички подбрани материали засягат отношението
и по-точно географските представи на християните от Централна Европа за новосъздадената Османска империя и нейните мюсюлмански съседи.
Историческите факти са смес от лични виждания
на авторите на съответния документ, знания, придобити от образованието им и пресъздадени знания от Античността и Ранното средновековие.
В системата на географските науки най-голяма е ползата за историческата география, но и за
онези раздели, които изучават различни елементи на природата и обществото днес: климатология, хидрология, почвознание и геоморфология,
икономическа, църковна, военно-политическа
география на населението и селищата. И докато
сведенията от полето на хуманитарната география
се срещат по-често в издания на историци, литератори и други хуманитаристи, то конкретни сведения за природата на средните векове по нашите
земи са изключителна рядкост. По тази причина
те дори не се подозират. Например и днес на историческите карти, съставяни по правило без географско участие, релефът и бреговата линия на
българските земи се прекопират от съвременните
географски карти. А в книгата пише за „два Дунава“, за пет или дори повече ръкави на делтата
на реката, докато от днешните карти ни „гледат“
познатите три ръкава. Тъжно е съществуването на
плавателния канал Варна – Девня или римското
морско пристанище Дебелт / Деултум, което обаче днес е на 3 км от сладководното крайречно езеро Мандра, а черноморският бряг е на 20 км на
изток. И при това разминаване много съвременни
автори направо „забравят“ да пишат, че селището
е било пристанище. А ако го посетите, в центъра
ще намерите исторически музей с котви и много
други морски атрибути на някогашното пристанище.
Разбира се, своята много висока стойност имат
и материалите от географската хуманитаристика.
Споменатите „три Българии“ и други различия с
настоящето помагат на читателя да обогати географската си култура, вкл. с намиране отговорите на въпроса какво се е променило, как и защо.
Проф. Гюзелев си остава историк, с исторически
намерения, но неговата книга клони повече към
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историческата география и се явява задължително
четиво за учителите и студентите по география.
Той остана и в тази книга педантичния автор, който изпипва работата си с най-малки подробности.
Затова книгата не е обикновен сборник. В нея има
изключително богат справочен апарат аналитични пояснения. Те я правят ценен информационен
източник за различни изследователи, специалисти по история, география, топонимия. Намираме изключително ценни данни и за селищата и
транспортната система.
През ХV в. все още новата информация е малко и пътеписите, както и географските карти, я
допълват със знанията на античността. Така до
ХVІІІ и дори до ХІХ в. се използват физико-математическите понятия „горе“ и „долу“ вместо „юг“
и „север“; на картите Марица сече Родопите или
градове от Предбалкана са на юг от Стара планина. И днес съществува понятието Горнотракийска низина, географите не могат да се преборят
вместо Подбалкан да се говори за Задбалкан. А
как да пренебрегнеш Вазов с измислената от него
Розова долина! Затова при едно евентуално преиздаване с удоволствие бих помогнал за уточняване на топонимията на геоморфоложки обекти,
хидроними и др. – например, съществуването и
на река Камчия, и на река Варна, разположението
на Змийския остров (с. 7). Ликостомо е милетски
град в устието на р. Дунав, която „прави много
острови и устия“ ( с. 20). Според румънеца Петре Дякону негов пряк наследник е днешният град
Килия Веке. След Х век окончателно в пиринейските езици, а далеч преди това и в гръцкия език,
„нашите“ Б и В си разменят местата. Така се появява Вулгария, Волгария, Волгари като писмена
форма, но тя се е произнасяла „правилно“ – като
оригиналното Б.
Книгата се чете бавно, но не заради недостойнства. Напротив – тя е светофар, който във всички посоки дава „зелено“. Всеки от несвързаните
тематично или териториално материали предизвиква много размисли. Крайният резултат е задоволство от прочетеното и новонаученото или преговореното. Христоматийният замисъл е реализиран напълно. След тази полезна книга българите
стават пó българи и по-добре осмислят днешния
си ден чрез богатото си минало.
Проф. д-р Веселин Бояджиев,
СУ „Св. Климент Охридски“

Константин Косев.
Априлското въстание
и възникването на
Княжество България.
Издателство „Захарий
Стоянов“, С., 2016,
222 с. с илюстр.

Монографията на Константин Косев обобобщава основните аспекти, съвързани с Априлското въстание от 1876 г., като го разполага като централно
събитие в българската история през възрожденската епоха. Няколко са основните тези на автора. На
първо място, той представя въстанието като един
неразривен момент от цялостното развитие на българското общество през Възраждането, като продукт от просветното движение, църковните борби,
демографския растеж, стопанския просперитет, оформянето на българска интелигенция и на български
градски заможни среди и обществени елити. Косев
категорично отхвърля тезите за въстанието като резултата от „тежкото“ положение на населението и
за неговия селски, едва ли не плебейски характер.
Също така той предупреждава за опасността от деформации при представяне на въстанието чрез акцентиране върху слабата подготовка, жертвеността
на въстаниците и други аспекти, взети изолирано.
На второ място, събитията от пролетта на 1876 г.
са в пряка връзка с развитието на освободителните
идеи, въстанически и други опити за освобождение.
Тук основни акценти са поставени върху превръщането на идеята за всенародно въстание в политическа стратегия и съответно върху дейността на
Гюргевския революционен комитет. Представена е
и политическата обстановка в навечерието на въстанието – политическата криза в Османската империя и ролята на политиката на германския министър-председател Бисмарк като катализатор за Източната криза.
При анализа на хода на въстанието авторът подчертава, че то е организирано за сравнително кратко
време, избухва преждевременно, не разполага с никаква солидна бойна сила и опит и във военно-техническо отношение е един провал. То обаче, особено
след бруталната реакция на османските власти при
потушаването му и извършените зверства, предизвиква бурна реакция на световното обществено
мнение – във Франция, Русия, Германия, Великобритания,Чешките земи, Италия. Това обществено
мнение, както и становищата на различни политици в Русия, Англия и Германия, извеждат българския въпрос до неговото международно признаване
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чрез Цариградската посланическа конференция от
1876/1878 г., а след нейния провал – и до фактор
за военната намеса на Русия при фактическото съгласие или липса на противодействие на другите
европейски велики сили.
Така, неуспяло като военна акция, Априлското
въстание изпълнява блестящо своите политически
цели и в крайна сметка донася през 1878 г. създаването на новата българска държава – Княжество
България.
Изложението е много добре структурирано,
поднесено ясно, в логичния ход на събитията.
Изключително богатата илюстрация по същество
дава визуална представа за основните дейци на
въстанието, както и за основни събития и обекти,
свързани с него.
Написана съобразно академичните изисквания,
книгата същевременно е ориентирана към значителна читателска аудитория. Нейната поява в юбилейна за въстанието година запълва съществена
празнина от обобщаващо изложение върху едно от
най-забележителните събития в новата българска
история. Тя същевременно е знак за интелектуалния потенциал на автора и за възможностите на
българската историческа наука.
Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

Милко Аспарухов. СЛАВА – ПАМЕТ. Изд.
IVKO Ltd. Pleven, Плевен, 2015, 173 с. + 162 ил.
Книгата доразвива проект, участвал през 2013
г. в открития творчески конкурс за присъждане
на Общоруската историко-литературна премия
„Александър Невски“, Руска федерация. Проектът
е отличен с трета награда и с бронзова статуетка
на „Свети Благоверни Княз Александър Невски“
за съхраняване паметта за героите, загинали при
Плевен по време на Руско-турската война 1877–
1878 г., за обективната оценка на ролята на личността в нея, за мемориализацията на бойните
полета, дейността на Военноисторически музей

78

Плевен за опазване историческото и културно наследство, за местата на паметта и нарастване интереса към историята.
Източната криза от 1875–1878 г., Руско-турската война 1877–1878 г. и Берлинският конгрес,
проведен през лятото на 1878 г., са най-мащабните
събития в историята на балканските народи през
ХІХ век. За тях е създадена огромна по обем научна литература на различни езици от автори с нееднакви политически убеждения и професионална
компетентност. По-голямата част от изследванията са повлияни от промените на руската политика
на Балканите през ХІХ–ХХ в., поради което наред
със солидно аргументирани и задълбочени проучвания се срещат и монографии, в които преобладава емоционалният тон и избирателното подбиране
на основните факти. Но като неписано правило
всички автори, както историците от Югоизточна
Европа, така и техните руски, американски и западноевропейски колеги, са единодушни за значимата роля на Руско-турската война в историческата съдба на балканските народи. Безспорно всяко
поколение историци от Източна Европа ще се връща към тези важни събития, за да ги анализира,
осмисли и оцени.
В самото навечерие на 138-та годишнина от
мъчителното, но успешно приключване на драматичната Плевенска епопея, излезе от печат луксозно оформената монография на доц. д-р Милко
Аспарухов, много сполучливо озаглавена „Слава
–Памет“. Тази книга ще заеме достойно място в
нашата национална историография за Освободителната руско-турска война 1877–1878 г. не само
защото нейният автор е директор на Военноисторически музеи в град Плевен, а много повече заради извършената от него и сътрудниците на музея родолюбива дейност за запазването в националната памет на уважението, признателността и
спомена за героизма на онези руснаци, румънци и
българи, които с храбростта и жертвоготовността
си обезпечиха победата във войната и българската свобода. Като един от първите читатели на тази
вълнуваща за всеки родолюбец книга се убедих,
че моите колеги от музеите и техният директор са
работили през годините със съзнанието, че изпълняват професионална и национална мисия – прослава на освободителите и героите на българската
свобода пред своите съвременници, както и съхраняването на паметта за тях. В този смисъл заглавието на монографията е най-точният израз на
разностранната работа на компетентния колектив
на Военноисторическите музеи в град Плевен.
Още в предисловието доц. д-р Милко Аспарухов пророчески констатира: „Времето е неумолим
съдник – не спира своя ход, отнася събития и личности, променя мирогледа, понякога дава различен оттенък на миналото, носи забвение или веч-
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на слава. За Руско-турската война 1877–1878 г. то
е отредило дълга и славна памет, непреходен блясък, неподправена бойна слава и признателност от
народ, за който тази война става ден първи от дълго мечтаното и скъпо платено Възкресение“. Напълно споделям тези твърдения на автора, защото по силата на редица обективни обстоятелства
именно в Плевен през втората половина на 1877
г. трябваше да се реши успеха във войната. Тежките, кръвопролитни няколкомесечни сражения
при Плевен се следят със затаен дъх от българи,
руснаци и румънци, с подчертан интерес от съседните балкански страни и привличат вниманието
на цяла Европа. Английските и френски печатни
издания обособяват специални рубрики „Обсадата
на Плевен“, а тази тема заема първите страници
на всички големи вестници в САЩ. От 15 юли до
31 декември името Плевен е споменато 219 пъти
на страниците на вестник „Ню Йорк Таймс“. Телеграмите и цялата информация на английски език
са дело на 17 кореспонденти на „Дейли Нюз“, които са натоварени да следят военните действия по
целия Дунавски фронт.
Новините за падането на Плевен изпълват колоните на европейския печат в средата на декември
1877 г., продължителната обсада и превземането
на града от руските войски правят името на града
известно в целия свят. Дори в САЩ има селища,
които и до сега носят името Плевен. В общественото съзнание обсадата на Плевен и руската победа във войната остават трайно закотвени като едни
от най-кръвопролитните събития през тази епоха.
В този смисъл с пълно основание доц. д-р Милко
Аспарухов отбелязва: „Плевен е град – паметник и
град – музей“, но неговата монография не е само
конкретно описание на сраженията и обсадата на
Плевен. Той си поставя амбициозната цел да представи паметниците, музейните сбирки и мавзолеи,
както и всички онези места на памет, които признателната българска нация е издигнала като проява на почит към загиналите герои в околностите
на Плевен. Средствата за първите паметници на
славата в района събират и изпращат у нас близките на загиналите руски войници. Според автора, по молба на плевенската общественост изработеният с тези дарения Паметник на свободата е
поставен в центъра на града като вечен символ на
Освобождението.
В книгата е отделено заслужено внимание на
Стоян Заимов, възрожденец и сподвижник на
Христо Ботев, който е инициатор в началото на ХХ
в. за изграждането на къщите музеи и паметници
на народната признателност в Плевен, Пордим,
Бяла и Горна Студена. През 1903 г. започва строежът на Мавзолея, а след това и на Скобелевия
парк с костница, както и десетки мемориали край
Гривица, Згалево, Горни Дъбник и Телиш. Доц.

Аспарухов с основание констатира, че всички тези
паметници на признателност са всъщност „местата на паметта“, които допринасят за единството на
нацията. Това единство трябва да бъде утвърждавано с общите усилия на семейството, училището
и обществото. Като опитен и ерудиран професионален историк той си дава сметка, че всеки млад
човек трябва да знае своята национална история и
да предава знанията си на следващите поколения –
деца и внуци, защото родната история е съществен
компонент от националната идентичност. Приема
се дори, че обществото, което не се интересува от
своето минало и не е загрижено за неговото опознаване, рискува да загуби своята идентичност.
От 450 паметника в България, свързани с Руско-турската война 1877–1878 г., в Плевенския
район са разположени 238 паметника – 166 исторически обекта и 72 землени укрепления, от които
207 със статут на „паметници на културата с национално значение“. Това е показател за мястото
и ролята на Военноисторическите музеи – твърди
доц. Аспарухов – в националната музейна мрежа
и отговорността им по опазване и популяризиране
на културно-историческото наследство. Заслугата
на автора е, че като директор е ръководен от амбицията да превърне Военноисторическите музеи и
град Плевен в национален център на духовността
и патриотизма на нацията. Той е успял да включи символа на града Панорама „Плевенска епопея
1877 г.“ и ръководените от него музейни структури в световните музейни институции. Установени
са партньорски отношения със Скобелевия комитет в Москва, с Руското гвардейско обединение в
Париж, с Военния музей в Хелзинки.
Едва ли е възможно при това официално представяне да се посочат адекватно всички параграфи
в монографията на доц. д-р Милко Аспарухов. Бих
искал да подчертая, че той предлага на вниманието на читателя – любител на историческо четиво,
полезен и добросъвестно подготвен труд за историята и организацията на Военноисторическите
музеи в Плевен. Книгата има пълен текст на руски
език и резюме на английски език, което ще допринесе за разширяването на читателската аудитория.
Отпечатани са и 162 снимки на паметници, мавзолеи, посещения на български, руски и европейски общественици, на чужди дипломати, офицери, известни певци и инструменталисти, иконата
на Божията майка от град Владимир, Русия. Още
от първата страница Ловчанският Митрополит Гавриил оценява книгата на доц. д-р Аспарухов като
христолюбиво дело и благославя нейните читатели. Похвални думи към автора отправя и председателят на Съюза на руските писатели проф. Валерий Николаевич Ганичев.
Доц. д-р Милко Аспарухов е възпитаник на
Историческия факултет във Велико Търново и от
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КНИГОПИС
името на моите колеги сърдечно го поздравявам
с успешно осъществената идея да представи постиженията на ръководената от него институция и
желая успешен път на новата му книга.
Проф. Христо Глушков,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Shared Pasts in Central and Southeast Europe,
17–21 centuries. Hungarian and Bulgarian Approaches. Eds. G. Demeter, P. Peykovska. Sofia-Budapest, 440 p. [Серия Помощни исторически дисциплини / Auxiliary Historical Disciplines, VIII]
Сборникът „Споделено минало в Централна
и Югоизточна Европа, ХVІІ–ХХІ в.: унгарски и
български подходи“ е издание на Българо-унгарската историческа комисия и е творчески резултат
на български и унгарски историци, работили по
съвместния българо-унгарски проект „Споделено
минало в Централна и Югоизточна Европа: нови
исторически извори, нови методи на изследване“.
Томът включва 24 статии и студии, в по-голямата
си част изнесени като доклади на международна
научна конференция, състояла се на 13–14 май
2014 г. в Будапеща. Изследванията имат интердисциплинарен характер и са подредени хронологически. В тях авторите разглеждат проблеми
от политическата и военната история на народите
от Централна и Югоизточна Европа с акцент върху социалната, демографската и икономическата
проблематика, проучват културните връзки между
българи и унгарци. И за да добием по-добра представа за съдържанието на сборника, ще споменем
накратко разработените в него конкретни теми – в
хронологически ред:
За периода на Османското владичество: механизмите на запазването на паметта за войните
на Османската империя с европейските държави
от края на ХVІ–ХVІІ в. (Ст. Първева), ролята на
италианските наемници (кондотиери) в борбата за
освобождение на Унгария и Трансилвания от османска власт в края на ХVІ и началото на ХVІІ в.
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(М. Молнар), сравнителен анализ на етническите
характеристики на няколко балкански и анадолски
градски общества в Османската империя от епохата на Танзимата (Г. Деметер), политическата
активност на Кошутовата емиграция и унгарската
общественост във връзка с Руско-турската война
от 1877–1878 г. (П. Пейковска).
За междувоенния период: демографски и миграционни аспекти на българите в Турция (В. Стоянова), брачност сред руската емиграция в България, принципите и реалностите при решаване на
граничните проблеми между словаци и унгарци
след Първата световна война (Т. Готовска–Хенце),
действията на словашките политици във връзка
със създаването на „Словашкото кралство“ (И.
Янек), интегрирането на Македония в Югославия (Л. Биро), взаимоотношенията на Турция с
Балканската Антанта (А. Хорняк), политиката на
България в областта на авиацията (Т.–Й. Минкова), обучението на унгарски език в Браила (А. Шереш).
За социалистическия период: характеристика
на „държавния социализъм“ в България (Й. Мицов), отразяването на югославския „ревизионизъм“ в съветската преса от края на 50-те години на
ХХ в. (А. Стикалин), взаимоотношенията между
държавите-членки на СИВ (Н. Филипова), ролята
на Франция в българо-югославските отношения
през 70-те години на ХХ в. (И. Григорова).
За периода след 1989 г.: спецификите на политическия преход в България (В. Стоянов), декомунизацията на БАН през призмата на първото
Общо събрание на учените (И. Марчева), причините за демографския срив в посткомунистическа
България (М. Кьосеги).
Отделна тематична група представляват разработките, посветени на българо-унгарската проблематика, като: развитието на Международната организация на труда с фокус към Унгария и България (А. Ембер), езиковите връзки между българи и
унгарци (И. Вишоградска), националната цветова
символика на българи и унгарци от лингвистична гледна точка (Л. Лесничкова), ролята на Петър Миятев за развитието на българо-унгарските
лингвистични връзки (Н. Николова).
Сборникът заслужава специални адмирации,
тъй като чрез обнародването му на английски език
прави достояние на международната научна общност най-новите постижения на унгарската и българската историческа наука.
Д-р Чавдар Ветов,
ИИстИ – БАН
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ФОНДАЦИЯ

София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1

Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.
Фондацията осъществява пет програми:
Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на специализирани школи и летни университети и др.
Научни изследвания
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие.
Информация, издания, изяви и международно сътрудничество
Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се
организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и
разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането
на изяви за наука, техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари,
кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава
международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им
контакти със сродни организации в други страни.
Насърчаване на стопански инициативи
Чрез програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ се насочва и координира
дейността на фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научнотехнически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и
търговски дружества на млади хора, както и на отделни младежи на възраст до 35 години.
Развитие
Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности на
програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации
и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на фондацията.
За делови контакти:

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

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

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

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

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

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

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

