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ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКАТА ТЪЛКОВНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ
И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА*
Проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова,
Институт за български език – БАН
За речниците на националния език се пише
рядко, почти само във връзка с някакъв юбилей.
А е нужно да се знае общественозначимата роля
на тези издания. Двата най-важни труда в българската национална лексикографска традиция,
които са особено социално значими, са Речник
на блъгарский язик на Найден Геров и академичният многотомен тълковен Речник на българския
език. Ако все пак е коментирана историческата
роля на Геровия речник при формиране на националната общност и установяване и кодифициране
на националния език, съвременното значение на
академичния речник за запазване на националната
идентичност е извън вниманието на изследователите и обществото. Ценностите наистина намират
адекватна оценка, когато са вече част от миналото.
В случая обаче обществената оценка е необходима днес.
Множество изследвания разкриват важната
роля в историята на народа и езика ни, която е изпълнявал Речник на блъгарский язик на Найден
Геров (т. 1-5, 1895–1904, допълнение т. 6, 1908)
(последният, шести том, е издаден от племенника
му Т. Панчев). Ще припомня най-важното.
Найден Геров създава своя речник по времето
на Българското възраждане. Шесттомният речник
е отпечатан в края на ХIХ в., но изработването му
е по времето на процесите на национално възраждане и изграждане на новобългарския книжовен
език, когато в условията на чужда държавност,
на политическо и духовно робство идеята за народност, народностна принадлежност, собствена
църква, история и език заема все по-сериозно място в живота на българите. Всъщност първите осем
коли от Речника са отпечатани през 1856 г. в Русия
в издание на Руската академия на науките.
И Просвещението в Европа е свързано със създаване на академични речници на основните европейски езици. Още през ХVII – ХVIII в. възниква
идеята да се създават такива речници – тезауруси
на националните езици. С такава идея са свързани

създадените академии на науките във Франция,
Италия, Англия, Русия, Швеция. Най-изтъкнатите
учени и писатели на епохата са създали първите
академични речници през периода ХVII – ХIХ
в. (Dictionnaire de l’Academie Française – 1694
г.; Словарь Академии Российской – 1789–1794;
Словарь церковно-славянского и русского языка –
т. I–IV, 1847; Oxford English Dictionary – 1882–1929.
Ще посоча един многозначителен факт: Френската академия на науките, основана от кардинал Ришельо през 1666 г., издава през 1694 г. посочения
по-горе Dictionnaire de l’Academie Française за
прослава на силата и властта на крал Луи ХIV и
на мощта на френския език. Това означава, че още
през тези векове се е оценявала силата на едно
издание на националното лексикално богатство.
Всичко това става в Европа много по-рано в сравнение с процесите и осъзнаването на такава нужда
в България. Закъснялото политическо и културно
съзряване у нас се дължи на историческите условия по това време. В България липсва институция,
която да бъде движещата сила на възродителните
процеси. Затова много важна е ролята на отделните книжовници.
Найден Геров е личността, която създава своя
лексикографски труд, изиграл ролята на академичните европейски речници, от една страна
– огледало на езиково-културната динамична
картина през ХIХ в., от друга страна – мощен
фактор за националното осъзнаване и консолидиране.
Възраждането е период в общественото развитие, свързан с дълбоки промени в различни
страни от живота на българите. Това е време на
социално-икономически промени, на политическо
съзряване на българите, на нарастване на българското национално самосъзнание. Възраждането е
процес и на духовен подем, когато се създава българска просвета и училище, развива се българското образование, формира се новобългарският книжовен език.

Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Международната годишна конференция на Института за български
език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН, посветена на 75-годишнина от основаването на Института (15 май 2017)..
1
Речникът е многократно преиздаван, като последното, девето издание е направено през 1992 г.
*
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ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ
Според възрожденските дейци езикът е
най-главният принцип за национална принадлежност и грижите, усилията за неговото опазване,
изследване, развитие и процъфтяване са основна
предпоставка за духовен растеж и обединение на
българския народ. Езикът е най-важното оръжие
в борбата за национално възраждане, символ на
националната идентификация [1, c. 450; 2, c. 232].
Чувството за национално самоопределение, тясно свързано с отношението към българския език,
намира израз и в осъзнаване на необходимостта
от изработването на голям тълковен речник, който да обхване и представи словното богатство на
езика, като същевременно служи за ръководство
за неговото правилно използване. „Идеята за създаване на речник до такава степен е владеела ума
на интелигенцията, че в него... може да се каже, е
изразен висшият идеал на епохата“ [3, c. 694, цит.
по 4, c. 13]. За съжаление до Освобождението на
България тази идея не се осъществява, въпреки
усилията на големи възрожденски книжовници
като Неофит Рилски, д-р Иван Богоров, Петко
Р. Славейков [5, c. 6]. Тя се реализира по-късно,
след Освобождението, от възрожденския просветител и книжовник Найден Геров. Ученик на друг
голям книжовник от епохата – Неофит Рилски, и
руски възпитаник (завършил Ришельовския лицей
в Одеса), той много преди това се заема с тази огромна, непосилна за един човек, задача. По това
време у нас почти не е имало книжнина, а старината, обичаите, обредите, вярванията, преданията
са живи. Геров, убеден, че народната устна реч е
изключително богата, се заема сам да събира материал за своя речник „из устата на народа“. Прави това в продължение на 50 години.
Речникът на Найден Геров представя народната лексика в цялото ѝ фолклорно-етнографско
богатство. Включва 78 600 заглавни думи, несъмнено изключително ценен източник на лексикален
и словообразувателен материал, подпомагащ книжовноезиковите процеси. Ще припомня някои
цифри: приведени са 32 000 примера за употребата на думите, 6000 цитата от народни песни, 15
000 пословици, поговорки, благословии, клетви и
под., 4300 фразеологизма, над 2200 лични имена.
Данните са посочени от племенника и съавтор на
Найден Геров – Т. Панчев [6, c. 634, цит. по 4, c.
18].
Кои са основните достойнства на Речника на
Геров? Ще се опитам да ги представя синтезирано:
1. Речникът включва огромно лексикално
богатство – разговорен и диалектен лексикален
материал – от всички краища на България. Той
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представя лексиката на целокупния български
език. С изработването на речника Геров предоставя събраната от устната реч лексика на своите
сънародници, за да служи като извор на лексикални средства в езиковото строителство. От една
страна, този Речник е помогнал в изграждането и
обогатяването на новобългарския книжовен език,
от друга – запазил е за бъдещите поколения това
неоценимо богатство.
2. Речникът представя езикова картина на
българския бит и българската душевност от ХIХ
в. [7]. В него не само е включена лексика, представяща българина от онова време, с природата,
която го заобикаля, с неговото облекло, храни,
бит, предмети на труда и домакинството, религиозни и митологични представи, обичаи, вярвания,
характерни дейности и признаци и мн. др., но и
изключително богато е отразено етнокултурното
богатство на народа ни. Представени са и богато тълкувани термини от традиционната народна
култура – названия на празници, обреди, ритуали,
ритуални лица и предмети. Описани са елементи
от народната семейна и християнска обредност, от
народните вярвания и митология. Разкрит е българският народен дух, очертана е самобитността
на нацията. Намерило е отражение националното
съзнание в езикови факти.
Самият Найден Геров заявява, че иска Речникът да бъде един „паметник“, от който да се вижда
„какъв е бил българският език в народа преди началото на новата българска книжнина“, но можем
да добавим, че той показва какъв е бил българинът
и какъв е бил неговият живот, бит, неговите мисли
и манталитет в края на ХIХ в. Богатите етноложки
и етнографски описания в изданието го правят неоценим принос в нашата култура, основен фактор
за българската национална идентичност.
3. Речникът представя многообразието от фонетични, морфологични и словообразувателни
варианти, характерни за периода на изграждане
на книжовния език (напр. гостенин и гостянин,
гражданец и гражданин, глезен и глезна, глиняв,
глинян, глинист ‘глинен’, вратник, вратница и
вратня ‘голяма врата’). Това дава възможност да
се уловят закономерностите, тенденциите, необходими за кодификацията и несъмнено е в полза
при езиковото строителство. Разкрива и най-характерните словообразувателни процеси и словообразувателни средства. Така напр. много богато
са отразени умалителните и увеличителните имена.
4. Изданието представя изключително богата синонимия, особено при названия на растения,
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птици и животни. Авторът е събрал като синоними названия с различна регионална и конотативна характеристика. С това богатите изразни и
стилистични въможности на нашия език стават
достояние за всички, които се нуждаят от по-нюансирано изразяване, от по-разнообразни езикови
средства.
5. Речникът на Геров е изиграл важна роля
при формиране на терминологичните системи на
националния ни език. Лексикографският принцип
на представяне на огромното количество народни
названия на растения, животни и птици, при който
с дефиниция се тълкува най-разпространеното, а
другите се тълкуват синонимно, подпомага нормативността и изграждането на съответни терминологични системи – ботаническа, орнитологична и
на животните [8, c. 176].
6. Речникът представя изчерпателно семантичния обем и конотативната характеристика на
лексикалните единици и устойчивите съчетания.
Удивително е как един книжовник, който по това
време много ограничено може да се ръководи от
теоретически указания и практически образци,
анализира тази лексика в духа на съвременната
семантика и прагматика. Напр. при Господ след
тълковната дефиниция са приведени 77 израза,
като се посочва значението и се посочват указания за ситуацията, при която се използват, както и
за участниците в тази ситуация (напр. Тука е друг
Господ. – Така казва дошъл някой нейде, дето времето, въздухът, растенията, всичко в естеството е
по-друго от каквото отдето е дошъл.).
7. Много голямо достойнство на Речника е
приведеният богат илюстративен материал. Това
са най-вече малки фолклорни форми в напълно автентичен вид – пословици и поговорки, благословии и клетви, гатанки и фразеологизми, народни
песни и под.
Интересна е съпоставката между Речника на
Найден Геров и сборника „Български притчи“ на
П.Р. Славейков (т. I – 1889, т. II – 1897 г.). Първият
започва да се отпечатва 6 години след изданието
на Славейков, но по двете издания е работено успоредно. Цялото богатство от пословици и други
афоризми на Славейков е включено в речника на
Геров. Сам Найден Геров заявява, че е събирал материал „от устата на народа и от народните творения“. Най-вероятно е допълнил своя материал
от сбирката на Славейков. Книжовното дело и на
двамата творци заслужава много висока оценка.
Именно благодарение на тях са запазени най-ценните народни умотворения, основна част на българската етнокултура.

Речникът има свои аналози в другите славянски страни. Подобен речник, включващ живия,
говоримия народен език, е речникът на В. И. Даль
Толковый словарь живого великорусского языка
(1863–1866). В началото на века издава своя речник сръбският възрожденец Вук Караджич – Српски рjечник истумачен њемачкиjем и латинскиjем
риjчима (Виена, 1818). Малко по-рано излизат
речниците на С. Линде за полския език – Sĩownik
języka polskiego (t. I–VI, Варшава, 1808–1814), на
Й. Юнгман – Slovnik česko-nĕmecký (t. I–V, Прага,
1835–1839). Геровият речник се отличава по редица показатели от тях – Речникът на Дал включва
и литературна лексика, а Речникът на Караджич
е преводен, на Юнгман е двуезичен. Общ е стремежът да се покаже богатството на родните езици,
да се повдигне националното самочувствие, да се
преодолее бариерата между закъснелите с развитието си поради чуждо владичество славянски народи и развитите европейски нации.
Речникът на Найден Геров е използван от
най-ярките творци на българската литература:
Иван Вазов, Пенчо Славейков, Елисавета Багряна, Емилиян Станев. От него те са черпили от богатството на изразителната народна лексика. Така
това крупно издание оказва влияние върху езика
на художествената ни литература и чрез нея, върху
нормализационните процеси в българската лексика през първата половина на ХХ в. Мощно влияние е оказал за културното развитие на страната
ни.
И днес този речник е търсено и високо ценено издание от писателите, поетите, езиковедите и
много други.
Скоро след излизането на последния том на
Геровия речник в Българската академия на науките постъпва предложение за изработване и издаване на Български тълковен речник. В обществото се чувства нужда от речник, който да обхване
освен народната, и книжовната лексика.
Началото на академичната българска лексикография бе поставено в средата на ХХ в. Еднотомният Български тълковен речник (1955) и
тритомният Речник на съвременния български книжовен език (1955–1959), изработени от сътрудници на Института за български език при БАН, показват, че в България тълковният речник не е вече
обект на интерес на отделни книжовници, посветили времето, силите си и живота си на тази кауза. Каузата тълковен речник става обществена,
става осъзната необходимост да се събере и опише лексикалното богатство на езика. В името на
тази кауза през 1942 г. се създава Служба за бъл-
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гарски речник, прераснала през 1945 г. в Институт
за български език. Основна задача на тази академична институция е изработването на Речник на
българския език (РБЕ) – многотомен тълковен
речник – тезаурус. Създаването на такъв речник
се осъзнава като национална необходимост. Такъв
тип издания имат всички цивилизовани държави.
Наличието на такъв академичен труд става белег
за националност и държавност. „Големият тълковен речник свидетелства за равнището на цивилизация, достигната от обществото, за развитието на
неговата научна мисъл“ [9, c. 190].
Големи тълковни речници на националните езици се изработват през 50-те – 70-те години
на ХХ в. във всички европейски страни – в Полша, Унгария, Италия, Франция, Югославия. У
нас мащабният академичен тълковен Речник на
българския език започва да излиза от 1977 г., но
предварителната подготовка трае 10–15 г. по-рано.
Замисълът е много мащабен. Ще посоча за сравнение аналогичните речници на славянските езици:
Първият завършен едноезичен речник на славянски език е чешкият Přiruční slovní jazyka českého
(1935–1957), издаден в 8 тома и Допълнение, съдържащ 250 000 заглавни единици. Следват:
- на руския език: Словарь современного русского литературного языка (1949–1965) в 17 тома и
120 000 лексикални единици;
- на полския език: SĨownik języka polskiego
(1958–1969) в 10 тома и Допълнение, със 125 632
думи ;
- на словашкия език: Slovnik slovenského jazyka (1959–1968) в 6 тома и Допълнение, съдържа
120 000 заглавни единици;
- на сърбохърватски език: Речник српскохрватскога књижевног jезика (1967–1976) в 6 тома
със 150 000 лексикални единици, издаден и в Загреб на латиница;
- на словенски език: Slovar slovenskega
knjižnega jezika (1970–1991) в 5 тома с Допълнение; съдържа 107 000 заглавни и подзаглавни единици;
- на украински език: Словник украïнськоï
мови (1970–1980) в 11 тома и 134 000 думи;
- на македонски език: Словарь македонского
языка с сербохорватскими толкованиями (1961–
1966) в 3 тома и 64 522 думи. А от 2003 г. излиза
Толковен речник на македонскиот jазик в 5 тома
и Допълнение. Нямам информация дали е завършен2.

Държа да отбележа, че авторите на посочените речници на руския и украинския език са получили високи държавни отличия.
До днес от Речника на българския език са издадени 15 тома – до буквата „Р“ включително. До
тук томовете включват 118 219 лексикални единици и обхващат 15 761 страници. Подготвя се ХVI
том и се очаква да бъдат издадени още четири
тома. Това означава, че Речникът на българския
език в крайния си вид ще включва около 150 000
думи. Съпоставката с другите национални речници показва, че речникът на българския език е замислен твърде амбициозно. Надминава по обем
всички останали. Тази огромна задача изисква и
по-голям срок за изпълнение. За съжаление, големите обществено-политически промени у нас забавиха завършването на Речника. А трябва да си
припомним каква е ролята на този речник.
Появата на Речник на българския език е събитие в обществения живот, тъй като той отговаря
на задължителни потребности на обществото. Той
е другият жалон, очертаващ облика и развитието на българския език и най-вече на българската
лексика от началото на ХIХ в. до днес. В нашето
съвремие той е основен стълб на националната
идентичност.
Концепцията на Речника на българския език е
в духа на лексикографията от 60-те години на ХХ
в. Основната задача на всички академични лексикографски издания от това време е да се събере и
съхрани националното езиково богатство.
Речникът на българския език има на първо
място дескриптивна функция. Той регистрира
и по този начин съхранява във времето езиковите факти цялостно, като представя лексиката на
българския език от времето на появата на „Рибния
буквар“ на Петър Берон (1824) до нашето време,
като тази лексика характеризира различно
историческо време, различни езикови стилове,
речта на различни комуникативни среди. Включва
лексиката на художествена, научна, научнопопулярна, специална литература, разговорна лексика,
лексика, характерна за най-известни творци на литературата.
Речникът на българския език се изработва на
основата на много богати езикови ресурси. Първоначално работата върху речника се основава на
богати лексикални картотеки – седеммилионен
архив с материали от съвременната художествена
литература, архив с материали от възрожденската

Данните са от Теория и история славянской лексикографии, Научные материалы к ХIV съезду славистов, Отв. ред.
М.И. Чернышева, Москва, 2008.
2
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литература, с материали от народното творчество,
картотека с терминологична лексика, архиви на
лексиката, използвана от Христо Ботев и Любен
Каравелов. Днес при изработването на Речника се използват електронни ресурси. Речникът е
корпуснобазиран. В изработването му освен традиционните източници се използва и Българският национален корпус и Електронният корпус на
Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език. Това дава
възможност мащабното лексикографско издание
да представи цялостното лексикално богатство
на българина – богатство на лексикални единици,
свързани синонимно и антонимно, богатство на
значения и нюанси, на фонетични и морфологични форми.
РБЕ отразява българската лексика от периода
на формиране на лексикалната система на новобългарския книжовен език през Възраждането.
Представя историята на българската лексика
от новобългарския период. Почти цялото богатство на Геровия речник е включено в големия академичен речник. Ето защо в него намират отражение лексикални единици от различни пластове,
употребявани от последователите на различните
книжовни школи от Възраждането: народна лексика, старобългарска лексика, достигнала до новобългарския период или чрез народните говори,
или чрез черковнославянски, турцизми и други
ориентализми, заемки от западните езици. Цялата тази разнородна лексика през този период на
формиране на новобългарския книжовен език е в
процес на кодификация и в отношение на конкуренция са фонетични, словообразувателни и граматични варианти, които са представени в цялото
им богатство в РБЕ. Илюстративният материал е
от възрожденските писатели и книжовници, които създават и оригинални произведения, и подражателски, а много често правят преводи на произведения от западни автори. Наред с класиците
Христо Ботев и Любен Каравелов, учените Иван
Богоров, М. Дринов, се срещат имената на Ил.
Блъсков, Д. Войников, С. Доброплодни, Кр. Пишурка, Е. Васкидович, Н. Бончев, Й. Груев, Ан.
Кипиловски, З. Княжески, Д. Подвързачов, Хр.
Павлович, Ив. Момчилов и мн. др.
Събрана е и отразена голямо количество диалектна лексика. В изданието е включена лексика
от пограничните български райони – от западните
райони и Беломорска Тракия. В РБЕ присъстват
сборниците с народни умотворения на Кузман
Шапкарев, на Васил Стоин, на братя Миладинови,
изцяло е отразен Сборникът с народни умотворе-

ния, издаван от БАН. Това означава, че в Речника е
отразено лексикалното богатство на целокупното
българско население.
РБЕ отразява и лексиката на ХХ в., когато
новобългарският книжовен език е вече формиран.
Редица кодификационни проблеми все още не са
решени, но най-важното е, че това е периодът на
обогатяване на българската лексика от творчеството на великолепните български писатели и поети от това време: Иван Вазов, К. Величков, Й.
Йовков, Елин Пелин, П. Ю. Тодоров, Пейо Яворов, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Елисавета Багряна,
Дора Габе, Гео Милев, Н. Вапцаров, Хр. Смирненски, Блага Димитрова, Св. Минков, Й. Радичков,
Н. Хайтов и др.
РБЕ откликва и на най-новите промени и изсквания на епохата. Лексикографията през ХХI в.
е подчинена на характерни за времето промени и
явления, свързани с науката, културата и езика. В
академичния речник намират отражение характерните за езика и лексикалната му система тенденции.
През последните десетилетия рязко се засилват езиковите контакти на българите с носителите
на чужди езици, което несъмнено води до небивало нахлуване на чужда лексика в общуването на
българите, в българския периодичен печат, в езика
на медиите и политиците, в езика на образованието. Характерна тенденция в областта на езика е
интернационализацията. Интернационализацията
е явление, присъщо за съвременните европейски
езици. Най-изявена е в областта на лексиката. Тя е
резултат на извършващата се европейска и световна глобализация.
В българския език, както и в останалите езици на континента, навлиза и се налага нов тип
международна културна лексика – за разлика от
международната лексика от миналия век, която е
от френски, немски и английски с първоначален
гръцко-латински произход, днес интернационалната лексика е почти само от английски език.
Навлизащата интернационална лексика има
най-вече терминологичен характер. Терминологизацията е характерна черта на съвременния език.
РБЕ отразява в необходимата пълнота новата културна и терминологична лексика.
Макар че идеята да се изработи речник на
националния език в цялата му пълнота носи отпечатъка на 60-те години на ХХ в., Речникът на
българския език представя българската лексика,
като я характеризира всестранно от гледна точка на съвременните достижения на българското езикознание – семантика, словообразуване,
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стилистика, граматика, етимология. В Речника
се представят от съвременна гледна точка характерните морфологични форми и характеристики
на отделните лексико-граматични категории – характерни форми за род, число и членуване при
имената, представителна част от парадигмата при
глаголите и т.н. Дава и справка по отношение на
произхода на заетите думи. Всъщност Речникът
съвместява в себе си указанията на правописен и
правоговорен речник, както и на речник на чуждите думи.
Речникът на българския език представя и
достиженията на българската теоретична лексикография. Цялостното описание в него
всъщност е подчинено на лексикографска теория,
създадена у нас на базата на изследвания от тази
област в нашето и чуждото езикознание. Речникът
е основан на строги принципи, последователно
спазвани при формиране на словника и на речниковите статии.
Основен лексикографски принцип в изданието е системното описание на лексиката – описание на макроравнище, при което се проследяват
връзките и отношенията между лексикалните
единици (синонимни, антонимни и словообразувателни връзки, тематични и семантични групи),
и на микроравнище, изразяващо се в представяне
на семантичната структура на лексикалните единици. Анализът на семантичният обем на думите
е съпроводен от характеристика на конструктивната обусловеност на значенията и представяне на
типичната съчетаемост. В духа на съвременната
фразеология се представя фразеологичното богатство на българския език. В специални зони са
представени форми от традиционната българска
култура, фразеологизми, пословици, поговорки,
благословии и клетви, поздрави.
Големият академичен Речник на българския
език включва лексика от различни пластове на
езика, защото такава е концепцията на Речника –
да се представи лексиката в цялото богатство. Но
в изданието е приета система от квалификатори,
чрез която се определя функционалната, хронологичната, териториалната и конотативната характеристика на всяка единица. Чрез тази система
Речникът представя функционалната и стилистична стратификация на езика.
Посредством прилаганите квалификатори
Речникът осъщестява и нормализаторска, и кодификационна функция. Така, въпреки че изданието отразява хронологично нееднородна лексика
– лексика от близо 200 години, квалификацията
от съвременна гледна точка дава възможност той
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да бъде използван за изготвянето на различни по
жанр съвременни речници и различни по своя характер теоретични изследвания. Това означава, че
Речникът има, макар и по-слабо застъпена, прескриптивна характеристика.
Част от тази характеристика е фактът, че в Речника не се отразяват думите еднодневки, случайните, използвани еднократно и чужди на системата ни лексикални единици. Всъщност днес много
често си задаваме въпроса заплашват ли нахлуващите чужди думи националната самобитност
на езика ни. Смятам, че не представляват такава
заплаха, защото националният език има защитни
механизми. Влязлата чужда дума много скоро е
подложена на адаптация и асимилация. Чрез родни словообразувателни средства често се създава
цяло словообразувателно гнездо. Така заемането
като начин за номинация веднага е последвано от
афиксално словообразуване. Словообразуването
изпълнява адаптираща и интегрираща функция.
Това много ясно се вижда при компютърната лексика, където тези нови процеси са ярко изявени. Ще посоча като пример множеството глаголи
със суфикси -вам/-на и -ирам, образувани около английски компютърни термини (ъпдейтвам/
ъпдейтна, сърфирам, даунлодвам / даунлодна и
под.).
Прескриптивният характер на РБЕ се изразява
и в лексикалния принцип, наследен още от речника на Н. Геров: тълковна дефиниция да се прилага при основния, по-разпространения синоним
или вариант, а другият или другите да се тълкуват
синонимно. По този начин Речникът се придържа
към нормата и създава правилни езикови навици.
Макар че Речникът на българския език не е завършен, може да се обобщи, че неговата основна
задача – да представи българската лексика в пълнота – е изпълнена. Събраното (макар и не изцяло)
и представено в съвременен лексикографски вид
словно богатство на българския език дава възможност да се изработят и издадат редица специални
речници. Този следващ етап в развитието на лексикографията е свързан с по-детайлна обработка
на българската лексика и това е задачата на ХХI
век.
Двата основни крупни лексикографски труда „Речник на блъгарский язик“ на Найден Геров
и академичният многотомен тълковен Речник на
българския език дават основание да се направи следният извод: Лексиката, отразена в двата
речника, показва запазване на идентичността на
българския език. Нашият език е запазил своята са-
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мобитност, своя национален колорит. Богатството
от народни думи в Геровия речник съществува
в основната си част и днес. Основният лексикален фонд, многобройните названия на растения,
животни, народни празници, болести, фразеология, пословици, поговорки, народни песни продължават да са част от общонародната българска
лексика. Лексиката в Геровия речник притежава
богатството на системни отношения, познато и
днес: синонимия, антонимия, омонимия. Многозначността на семантичната структура на редица
думи, като глава, вятър, е налице и през ХIХ в., и
днес. И в двата речника е представено голямото
глаголно богатство на българския език. За езика
и от ХIХ, и от ХХ в. са характерни огромен брой
префигирани глаголи с една, две или три представки, напр. при буква „И“ такива са глаголите с
изпо-, изпона-, изпоза-, израз-, изпре-, изпри-, изпро-, изна-, изза-.
И двете мащабни издания изпълняват важна
обществена роля в запазването на богатството и
чистотата на българския език. А именно езикът е
основна част от националната идентичност.
За съжаление, трябва да направим и една неприятна констатация. Докато във всички европейски
страни работата по многотомните академични
речници тезауруси от типа на академичния Речник на българския език е привършена, изданията

са изпълнени в цялост, нашият речник не е завършен.
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BULGARIAN EXPLANATORY LEXICOGRAPHY AND NATIONAL
IDENTITY AND CULTURE
Lilia Krumova-Tsvetkova

Abstract
The paper outlines the significance for collecting and preserving the Bulgarian word-stock of the most
representative dictionaries of Bulgarian language: Naiden Gerov’s Dictionary of Bulgarian Language and
multi-volume academic explanatory Dictionary of Bulgarian Language. It describes the importance of these
dictionaries for the development of Bulgarian culture and preservation of Bulgarian national identity.
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МЕЖДУНАРОДЕН ЕКИП ОТ УЧЕНИ ОБОСНОВА
СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ НАЙ-ДРЕВНИЯТ ХОМИНИН Е
ЖИВЯЛ ПРЕДИ 7,2 МЛН. ГОДИНИ НА БАЛКАНИТЕ
Проф. д-р Николай Спасов,
директор на Националния природонаучен музей – БАН
На 22 май 2017 г. едно от най-авторитетните научни списания „PLOS ONE“ публикува две
тематично свързани помежду си статии, представящи нова гледна точка за времето и мястото,
откъдето древните човекоподобни са направили
първите стъпки в еволюцията към човека. Статиите са резултат от работата на международен научен колектив от Германия, България, Гърция, Канада, Франция и Австралия, ръководен от проф.
Мадлен Бьоме (Зенкенбергския център за човешка еволюция към Университета в Тюбинген) и от
проф. Николай Спасов (Национален природонаучен музей при БАН), който обосновава твърдението, че еволюционната линия, водеща към човека,
се заражда на Балканите преди 7,2 млн. години.
Най-близкият съвременен родственик на човека е шимпанзето. Кога е започнало отделянето
на човешката линия от тази на шимпанзето и къде
е живял последният им общ предшественик, е въпрос, широко разискван в палеоантропологията.
Според съвременните теории разделянето е станало преди около 5-8 млн. год. и това се е случило
в Африка.
Двете изследвания, публикувани в „PLOS
ONE“, представят днес друг „сценарий“ относно началото на човешката история. Новата гледна
точка се базира на изкопаеми останки, открити в
Гърция (край Пиргос Василисис, на юг от Атина)
и в България (местността Азмака край Чирпан).
Научният колектив анализира две останки от
грекопитека: долна челюст от Гърция (открита
през 40-те години на миналия век) и горен предкътник от България (описан преди 5 години като
най-късния европейски хоминид). Използвайки
компютърно-томографско сканиране, те проникват във вътрешността на челюстта и установяват,
че корените на зъбите са силно сраснали. Докато
човекоподобните маймуни имат силно раздалечаващи се към върховете си, разделени корени, то
тези на грекопитека са по-прибрани, успоредни и
сраснали в основата си (към коронката). Тези белези са характерни за съвременния човек и редица
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Фотос 1. Грекопитекът (Graecopithecus freybergi),
наречен от изследователите „Ел Греко“, е живял преди 7,2 млн. год. в саванни условия: изглед на палеосредата, в която е живял, според мястото на намиране на долната челюст (Пиргос Василисис, край Атина). В далечината се виждат и днес съществуващите
възвишения Химетос и Ликабетос. Виждат се саванните видове животни, установени според намерените фосили: мастодонта ананкус, предтечата на белия
африкански носорог, трипръсти коне (хипариони),
жирафите болиния, газели. Над саваната се носи
червеният прах, идващ от Сахара.
Възстановка на Велизар Симеоновски (Чикагски
музей по естествена история), под научното
ръководството на проф. Николай Спасов и проф.
Мадлен Бьоме.

предчовеци (хоминини) – ардипитека и австралопитека. Долната челюст на грекопитека (наречен от изследователите за краткост с прякора Ел
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Греко (El Graeco)), показва и други зъбни белези,
които дават основание да бъде отнесен към линията на човека.
В първата статия (http://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177127)

на от тази на световно известното Пикермийско
палеонтологично находище (Гърция). На основата
на биохроноложките данни, прилагането на метода на палеомагнетизма допринесе за впечатляващо прецизиране на времето на съществуването

Фотос 2. Долната челюст на грекопитека (Graecopithecus freybergi), наречен от изследователския екип
Ел Греко, от Пиргос Василисис (край Атина) с възраст 7,175 млн. години. Челюстта е открита от фон
Фрайберг през 1944 г. и описана като маймуна. Преопределена като хоминид и наречена Graecopithecus
freybergi през 1972 г. от известния палеонтолог Кьонигсвалд. След 1990 г. челюстта е изгубена в музейните хранилища и бе намерена наскоро от проф. М.
Бьоме. Поради лошата си съхраняемост, до преди
настоящото изследване, направено с най-модерни
методи, грекопитекът имаше неясно място в семейството на хоминидите. Фотограф: Волфганг Гербер

Фотос 3. Горният предкътник от м. Азмака, край
Чирпан, отнесен към грекопитека (Graecopithecus
freybergi). Настоящото изследване прецизира възрастта му на 7, 24 млн. год., което прави грекопитека
по-стар от досегашния най-древен предчовек – сахелантропа от Чад (6–7 млн. год.). Зъбът е намерен от
семейството на Петър Попдимитров (Чирпан). През
2007 г. проф. Николай Спасов и проф. Дени Жераадс (Denis Geraads) от Парижкия музей разглеждат
колекцията на П. Попдимитров и установяват принадлежността му към семейството на хоминидите.
Това става повод за интензивни палеонтологически
разкопки в местността, при която е намерена богата
фауна, даваща биохронологично основание зъбът да
бъде описан през 2012 г. като най-късният хоминид
на Европа. Фотограф: Волфганг Гербер

авторите показват, че и двете останки принадлежат
към един и същи вид – изкопаемия хоминид (представител на човешкото семейство) Graecopithecus
freibergi, както и че неговите белези дават основание да бъде смятан за пряк представител на еволюционната линия, водеща към човека.
Втората статия (http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0177347) изчислява възрастта на грекопитека, като използва биохронологични и геофизични методи. В нея се
представя и природната обстановка, в която е живяло това същество.
Посочените резултати са наистина учудващи,
тъй като изкопаеми хоминини до този момент бяха
намирани само в Африка на юг от Сахара. Проучването на изкопаемата фауна даде възможност за
локализиране на времевия интервал, в който грекопитекът е съществувал, в доста тесни граници.
Присъствието на мастодонта Anancus sp., на чифтокопитното Tragoportax macedoniensis и на някои
други видове в тази фауна показва също, че възрастта на Азмака и Пиргос Василисис е по-къс-

на грекопитека – между 7,24 и 7,175 млн. години.
Датирането показва, че грекопитекът е с поне няколко стотин години по-древен от сахелантропа
(Sahelanthropus), открит в Чад. Възрастта му бива
определяна на 7–6 млн. год. и това даваше основание до момента да бъде считан за най-стария хоминин (предчовек).
Природните промени – движещи сили в
еволюцията на предчовеците
Грекопитекът е живял в самото начало на месинския (понтския) стадий от миоценската епоха,
при която постепенно засушаване води до почти
пълното пресъхване на Средиземно море. Седиментоложките анализи, направени в настоящето изследване, показват, че по това време, преди
7,2 млн. год. Сахарската пустиня вече е съществувала: фините червеникави отложения, в които
биват намерени останките на грекопитека, представляват пустинен прах с високо съдържание на
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соли. Сравнението сочи, че този прах по произход
е от Северна Африка. Червеникавият прах от пустинята е бил транспортиран много хиляди години
чрез ветровете към северните крайбрежия на тогавашното Средиземно море. Този процес може да
се види в Южна Европа, вкл. и у нас, и в днешно
време, но с многократно по-малка сила.
Природната обстановка на Грекопитека:
саванна растителност и естествени пожари
Изследователите установяват, че по времето
на развитието на тогавашната Сахара саванни пейзажи се разпростират на Балканите. Прецизното
изследване на седиментите показва наличието на
микроскопични овъглени частици, както и т.нар.
фитолити (микроскопични силикатни образувания), остатъци от древни растения. Много от фитолитите сочат наличието на тревиста растителност
– и то на такава, в която са разпространени т.нар.
C4-растения. Те са характерни за тропичните тревисти пространства и показват приспособяване
към силна, пряка слънчева светлина. Смята се, че
този вид растителност, характерна и за днешната
африканска савана, се появява преди около 8 млн.
години в Индия и до момента не беше намирана
в Европа. Наличието на подобна растителност е
индикация за сериозни засушавания, а овъглените растителни частици показват присъствието на
периодични естествени пожари, каквито има днес
в африканската савана. Намерените фосили от жи-

рафи, носорози, хоботни, газели и трипръсти коне
– хипариони, допълват представата за тогавашната природна обстановка. Между тях са установени
животни, които не са съществували малко преди
това в гористата савана на Балканите. Те показват
рязка промяна във фауната с миграции на видове
от изток, в една все по-засушлива и открита саванна обстановка.
В резултат от тези две изследвания се предлага хипотезата, според която характерните особености на грекопитека и неговата геоложка възраст
дават основания той да бъде приеман за най-ранния човешки предтеча, т.е. за най-ранния хоминин (в тази категория влизат представителите на
човешкия род и неговите преки предшественици,
след отделянето им от човекоподобните маймуни).
С това най-ранният етап от развитието на човешкото родословно дърво би трябвало вече да се
свързва с Балканите и източното Средиземноморие, а не с екваториална Африка, както се приемаше до момента.
Преди почти 25 години прочутият френски
палеонтолог Ив Копенс (Yves Coppens) изтъкна
ролята на засушаването на източноафриканските ландшафти за еволюцията и изправянето на
предчовеците, като нарече този процес East Side
Story. Днес имаме повече основание да свържем
тази еволюция с една „North Side“ Story.

AN INTERNATIONAL SCIENTIFIC TEAM PRESENTS EVIDENSES THAT THE FIRST
HOMININS AROSE IN THE EASTERN MEDITERRANEAN 7,2 MILLION YEARS AGO
Nikolai Spassov
Abstract
An international scientific team from Germany, Bulgaria, Greece, Canada, France and Australia, presents
evidences that the first hominins (first pre-humans) arose in the Eastern Mediterranean 7,2 Ma ago. The presentday chimpanzees are humans’ nearest living relatives. Researchers have assumed up to now that the lineages of
chimps and humans diverged five to eight million years ago and that the first pre-humans developed in Africa.
The recent research published in two papers (PLOS ONE, May 22.2017) presents another scenario about the
origin of the humankind. The new view point is based on two fossil remains, discovered in Greece at (at Pyrgos Vassilissis
near Athens) and in Bulgaria (the area of Azmaka near Chirpan). Both finds must be referred to one and the same
species, the fossil hominid Graecopithecus freibergi. Its dental features give ground to consider Graecopithecus a
pre-human (hominin).
The determined remains of the mastodont Anancus sp., the bovid Tragoportax macedoniensis
and several other newcomers in the local fossil fauna indicate that the age of the Graecopithecus localities
is younger that the one of the well-known paleontological locality of Pikermi in Greece. The precise
analyses show an age of 7,24 million years for the find from Azmaka and respectively 7,175 for the one
from Pyrgos Vassilissis. The rather dry savannah paleoenvironment of this pre-human is also restored.
All this characterizes Graecopithecus the oldest potential hominin, whose age exceeds by several hundred years that
of Sahelanthropus, found in Chad and considered until now to be the oldest hominin.
Thus, the chimpanzee-human lineage split and the appearance of pre-humans most probably occurred in
the Eastern Mediterranean and not – as customarily assumed – in Africa.
In 1994 the eminent French paleontologist Yves Coppens emphasized the role of droughting of the East
African landscapes for the evolution of the pre-humans and calling it East Side Story. Today we have more reason
to relate this process with a North Side Story.
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НОВА ТЕОРИЯ1 ЗА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА
НА ПРОФЕСИИТЕ
Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова,
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН
гл. ас. д-р Милена Ангелова,
Институт за икономически изследвания – БАН
проф. д-р Стефан Петранов,
Софийски университет
1. Актуалност и разработеност на предметното поле
Изследването на привлекателността на професиите е типичен пример за прилагането на
комбинация от индуктивни и дедуктивни подходи към изучаването и обяснението на социално–
икономическите реалности. Концептуализирането на тази проблематика черпи вдъхновение от
„дневния ред“ на живия живот, като разработва и
предлага теоретични решения на серия от предизвикателства, извиращи от стопанската практика и
създаващи реални трудности пред функционирането на българската икономика.
Проблематиката за привлекателността на професиите бе поставена в центъра на дневния ред на
българското общество през годините на прехода
(след 1989 г.) към политически полипарадигмално, поликултурно, пазарно ориентирано и с доминирането на неолиберални икономически подходи общество. Прегледът на стратегическите и
оперативни документи2, разглеждащи проблемите
на пазара на труда, тенденциите в развитието на
работната сила, нивата и коефициентите на безработица, политиките за създаване на заетост, политиките за обучение и образование показва, че в последните 10 години все по-често и по-настойчиво
са извежда проблемът за постепенното, но упори-

то спадане на привлекателността на редица важни
за българската икономика професии, немалка част
от тях с ключово значение за функционирането на
балансирана и конкурентоспособна икономика.
Проблемът през последните 5-6 години се
комплицира до такава степен, че Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ), като
водеща национално представителна работодателска организация, настоя адекватното адресиране
на диспропорциите в търсенето и предлагането на
труд да бъде изведено като един от националните
приоритети. В частност, проектът бе провокиран
тъкмо от съществуващите сериозни структурни
дисбаланси между търсенето и предлагането на
работна сила на пазара на труда.
Работодателите са разтревожени от засилващите се тенденции за разрив между търсене и
предлагане на труд и невъзможността да се наемат
квалифицирани специалисти с ключови за българската икономика професии. При това се обърна внимание3, че професионалното образование
в България е неадекватно на реалната структура
на българската икономика и вместо да подготвя
специалисти с професии, необходими за конкурентоспособното функциониране на ключови
отрасли от икономиката, ежегодно бълва кадри с
професионално-квалификационни характеристи-

Настоящият текст е разработен на основа на документи, изготвени за целите на проект BG05M9OP0011.011 - 0002
„Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване на привлекателността на професии...“,
споменаван по-нататък в текста като „проекта“, с бенефициент АИКБ. Ръководител на проекта е д-р Милена Ангелова,
а проф. д.ф.н. Емилия Ченгелова и проф. д-р Стефан Петранов са ключови експерти по проекта.
2
Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020;
Европа 2020: Национална програма за реформи; Национална програма за младежта 2016-2020; Национална програма
за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015; Актуализирана
стратегия по заетостта на Република България 2013-2020; Оперативна програма за развитие на Човешките ресурси,
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
3
Тези въпроси са детайлно анализирани в два поредни документа: 1) Доклад. Анализ на състоянието на предприятията
в България с оглед развитието на човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда
в България, поръчител МТСП, юли 2015 г. и 2) Доклад. Анализ на пазара на труда. Актуализирани краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България, поръчител МТСП, октомври 2015.
1
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ки, за които няма търсене. В опит да се прекъснат тези деструктивни практики и да се предложат реални и ефективни действия за повишаване
привлекателността на професиите в сектори със
слабо предлагане на пазара на труда, в началото
на 2017 г. стартираха целенасочени проектни дейности, фокусирани върху четири ключови сектора
в българската икономика, изпитващи сериозен недостиг от квалифицирани специалисти.
Анализът на достъпните литературни източници показа, че в специализираната социологическа, икономическа и социално-психологическа
литература има сравнително малко научно обосновани примери за изследвания на привлекателността на отделни професии. В световен мащаб
могат да се отбележат изследването на привлекателността на академичните професии във Великобритания и извън нея [34], изследването на
привлекателността на академичните професии
в Австралия [32], изследвания на професията на
учителя в различни страни от света [2, 8, 31, 36],
изследвания на привлекателността на публичния
сектор [28], изследване на привлекателността на
професията на физиотерапевта [33]. Сред най-новите европейски изследвания в тази област е изследването4 на привлекателността на учителската
професия, оповестено в доклад на ЕК от април,
2013 г. Изследването заслужава внимание – както
поради своята мащабност, така и поради разработените методологически подходи за изследване
на привлекателността на учителската професия.
Друго актуално изследване е по проект, оценяващ
и повишаващ привлекателността на професиите в
португалските железници.
В България към момента публично достъпни
са единствено някои съвременни изследвания на
професията на сухопътните войски [7], както и някои изследвания на теориите за мотивация на персонала5. Друг е въпросът, че в електронните медии
се тиражират и забавни класации на привлекателните за двата пола професии, като тези класации
са основани на медийни анкетни допитвания и без
да претендират за научност, насочват вниманието
към различни фактори, които в своята съвкупност
формират позитивните нагласи и привличането на

хората към едни или други професии.
В световен мащаб теоретичното осмисляне
и концептуализиране на проблематиката за привлекателността на професиите се прави най-вече
в две направления: 1) разработване на теории и
концептуални модели за професионалното ориентиране (избора на професии) и управлението
на човешките ресурси и 2) теории за кариерното
развитие. Трябва да се отбележи, че и двата типа
теории до голяма степен стъпват или намират рационални основания в теориите за потребностите
и мотивиране на индивидите, т.е. мотивационните
теории. Тези теории биха могли да бъдат предмет
на отделен анализ, но тук ги споменаваме само за
да отбележим тяхната релевантност при изследването на привлекателността на професиите:
• В обобщение на мотивационните теории [22,
20, 12, 14, 6, 9 10, 25, 29, 35] следва да посочим, че
всяка теория има своите инструментални плюсове
и минуси, затова тяхното прилагане трябва да се
прави критично и с оглед конкретната ситуация в
стопанската организация/компания. Съществено
важното обаче е, че независимо от това какви теории и подходи ще бъдат избрани за мотивацията
на служителите, трябва да се изхожда от базисната презумпция, че индивидите имат специфични
личностни и характерологични характеристики,
специфични индивидуални цели и специфични
представи за реализацията им на пазара на труда.
В съответствие с това, поведението на индивидите
е подвластно на различни мотиватори и това, което е мотив за един индивид (например, финансов
мотив или заемане на властова позиция), може да
има слаба или никаква мотивираща сила по отношение на друг индивид. Затова мотивирането
на служителите изисква предварително обстойно
изследване на техните личностни потребности и
очаквания и на тази основа могат да се предприемат адекватни мерки за тяхното ефективно мотивиране.
• Резюмирайки теориите за професионално
развитие и избор на професия [6, 16, 3, 4, 29, 35],
следва да подчертаем, че получилите най-висока
популярност теоретични и практически подходи
се основават на доброто познаване на личностни-

Изследването е проведено през 2008 г., като в него са обхванати 90000 учители от 18 държави. Изследването е известно
като OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS).
5
В българската социологическа практика са малко примерите за изследване на привлекателността или социалния статус
на професиите. Заслужава да се спомене едно изследване от 1974 г., реализирано от проф. д.с.н Кръстьо Петков и доц.
д-р Саша Тодорова, Институт по труда, което се оказва до голяма степен прогностично по отношение на бъдещето на
социално- психологическите нагласи спрямо професиите в България. Изследването показва, че през 1974 г. на върха на
пирамидата за социално престижни професии населението поставя професиите на съдиите, спортистите и учителите.
Други по-съвременни изследвания на привлекателността на професиите в българското общество не са правени до
момента.
4
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те и характерологични особености на индивидите,
като се акцентира върху необходимостта от постигане на съвпадение между личностните черти,
дадености и наклонности, от една страна, и спецификите на отделните професии, от друга страна (характер и предмет на труда, производствени
процеси, произвеждани стоки или услуги и др.). В
теориите изрично се подчертава, че индивидите,
макар и различни според личностните си и психофизиологическите си характеристики, все пак
могат да бъдат класифицирани в основни типове
и на тези типове да бъдат съпоставени релевантни
професии. Разработените на тази основа практически помагала и въпросници за професионална
ориентация на индивидите дават чудесни възможности за предварителна самооценка на способностите и очакванията на индивидите спрямо труда,
който биха изпълнявали с желание и с успех. Тук
ще напомним една древна максима: „Избери си
работа, която да обичаш, и повече няма да се налага да работиш нито ден“ (Конфуций).
• По отношение теориите за кариерното развитие [3, 6, 16, 17, 29, 35] трябва да се подчертае,
че макар разгледаните теории да поставят акценти върху различни фактори и процеси, в крайна
сметка практическите ползи от тях са в това, че те
улесняват процесите по управление на човешките
ресурси, като показват, че възможностите за професионално развитие са множество и зависят от
фактори, поддаващи се на управление. Теориите
за кариерното развитие са ценни с това, че представят различни модели за разбирането на факторите, влияещи върху кариерното развитие, предлагат собствена интерпретация на процесите, под
чието влияние индивидите правят своя професионален избор и се насочват към точно определен
тип кариерно развитие.
Прегледът на наличните теории, модели, техники и практически подходи за мотивация на индивидите, за професионално ориентиране и избор
на професии, за управление на човешките ресурси
и кариерното развитие позволи сред множеството
от концептуални схеми да откроим тези теории и
модели, които биха могли да се използват при анализа на привлекателността на професиите в 4-те
пилотни сектора от цитирания проект. Като отчитаме спецификите на съществуващите теории,
техните познавателни и обяснителни ограничения, инструментални плюсове и минуси, от гледна точка на изследването на привлекателността
на дадена професия най-подходящо изглежда
да се приложат следните теории: 1) Теорията на
Ейбрахам Маслоу за йерархията на потребности-

те [24]; 2) Теорията на потребностите на Дейвид
МакКлилънд [25, 26]; 3) Двуфакторната теория на
Фредерик Хърцбърг ]14, 15]; 4) Теорията на Джон
Холанд за избор на професия [16, 17]; 5) Теорията за мотивацията на Л. Портър и Е. Лоулър [10];
6) Теорията за личностните черти и факторите [3,
6]; 7) Моделът на социалните човешки отношения
[3]; 8) Моделът за обогатяване на длъжността [9,
10]; 9) Моделът за заплащане (монетарни стимули) и немонетарни стимули [3, 10].
Изброените теории са съдържателно съвместими, като паралелно с това акцентират
върху различни фактори и дават възможност
за разгръщане на цялото разнообразие от изследователски, аналитични и други видове
дейности, необходими за изследването на привлекателността на професиите. Същевременно,
изброените теории, освен безспорно рационални
идеи, съдържат някои концептуални ядра за доразвиването и обогатяването на изследователските подходи за изучаване на привлекателността на
професиите.
2. Необходимост от конструиране на нова
теория за привлекателността на професиите
Независимо от множеството съществуващи
теории, до момента няма изградена и консенсусно възприета теория или методологически
подходи за измерване/установяване привлекателността на професиите. Известните и популяризирани подходи са разработени във връзка с
провеждане на отделни изследвания за измерване
привлекателността на някои професии, като тези
подходи стъпват на детайлно описание на характера на труда в рамките на съответната професия
(обект и предмет на труда) и идентифицират различни фактори, повишаващи или понижаващи
привлекателността на съответната професия. Проведените изследвания се основават на различни
теоретични и концептуални подходи, съответно
интерпретацията на емпиричните данни се прави
в контекста на избраните/ предпочетените теории.
Прави впечатление също така, че при откритите в литературата изследвания за привлекателността на професиите се поставя знак за тъждественост между привлекателност на професията и
фактори / модели / техники за мотивация на служителите и тяхното кариерно развитие. В част от
теориите се коментират факторите, влияещи върху професионалното ориентиране на индивидите
и избора на конкретна професия.
Според нас обаче, когато се говори за привлекателност на професиите, трябва да се обхване це-

НАУКА – кн. 4/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

15

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

лият процес и да се анализира цялата съвкупност
от фактори, влияещи върху привлекателността на
професиите. Тук става дума най-напред за това
как чрез управлението на определени фактори
да се създадат позитивни трайни нагласи и желание да се овладее определена професия. На втори
план, предмет на анализ би следвало да бъде как
чрез управлението на определени фактори да се
изградят достатъчно силни нагласи за упражняване на овладяната професия. И на трето място,
специални усилия след това да се насочат върху
изучаването на трета група фактори, които оказват
влияние върху създаването на нагласи за кариерно
развитие в рамките на избраното професионално
поле. Според нас, от методологическа гледна точка това е една от новите и уникалните страни на
цитирания проект, който се концентрира върху 4
пилотни сектора и в тях ще се търсят интерпретационните рамки, обясненията, моделите и техниките, чрез които може да се повиши привлекателността на професиите с ключово значение
за конкурентоспособността на предприятията от
тези 4 сектора. Предварителните изследвания, на
които стъпи подготовката на проекта, откроиха
поредица от сериозни проблеми, един от които е
нежеланието на младите хора, безработните лица
и заетите лица да се ориентират към ключови за
4-те сектора професии. Така например, оказа се,
че разкрити нови паралелки по машиностроене не
могат да бъдат запълнени поради липса на интерес от страна на младите хора.
Други лица, след като са овладели дадена
професия, търсят пътища за преквалифициране
и развитие в друго професионално направление.
Анализите на браншовите камари показват6, че
проблемите започват още от училищната скамейка
и се мултиплицират в процеса на професионалното обучение, включително и във висшите училища, а резултатът е дълбоки диспропорции между
търсене и предлагане на работна сила в ключови
за българската икономика сектори. Извършените
изследвания обхващат най-вече безработните и заетите лица, като по отношение на тези две целеви
групи се търсят подходи за повишаване привлекателността на ключови за 4-те пилотни сектора
професии.

3. Мултифакторна теория за привлекателността на професиите
Макар че привлекателността е една от популярните теми на ежедневните разговори, в специализираните издания могат да се намерят сравнително малко научни дефиниции за това що е
привлекателност по принцип. Най-често привлекателността се дефинира като специфично възприятие на определени черти – физически, психологически или др., които доставят удоволствие
или удовлетворение. Практически в литературата
липсва дефиниция за това какво трябва да се разбира под привлекателност на професиите.
Като стъпваме на акумулирания социологически опит в изучаването на нагласите на работната сила за упражняване на различни професии
и имайки предвид практическия опит на браншовите организации, ангажирани в изпълнението на
проекта, по отношение управлението на човешките ресурси предлагаме следната дефиниция: привлекателността на професиите е способността
на определен вид занятия или дейности да създават траен интерес, позитивно отношение и
активни поведенчески нагласи за овладяването на този род дейности чрез подходящо обучение и за тяхното продължително изпълнение с
цел трудова реализация и получаване на доходи.
Тук следва изрично да се подчертае, че привлекателността на професиите трябва да се интерпретира като съвкупно, сводно свойство на
дадено професионално занятие, което е функция от взаимодействието на редица обективни
и субективни фактори, най-важните от които
са обектът и предметът на труда, целта и задачите на труда, средствата на труда, условията
на труд, резултатите от труда, заплащането за
труда, изискванията към степента на образование, към здравето и професионално важните
качества на субекта на труда.
В този контекст следва да се тълкува и въпросът за факторните влияния върху привлекателността на професиите към определен исторически
момент. Според анализа на съществуващите мотивационни теории и теориите за управление на
човешките ресурси, върху привлекателността на
дадена професия най-значимо влияние оказват
съдържанието на труд и характерът на труда, сте-

В работата по проекта участват следните браншови камари: Българска браншова камара „Машиностроене“, Камара
на електротехниката в България, Национално сдружение на българските спедитори, Асоциация на българските
авиопревозвачи, Българска асоциация на корабните брокери и агенти, Национално сдружение на частните болници,
Национално сдружение на МСП за красота и здраве, както и редица браншови федерации към КТ „Подкрепа“ и КНСБ
от съответните браншове. Техните виждания бяха събрани и анализирани посредством провеждането на фокус –
групови дискусии.
6
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пента на технологично обновление на труда, условията на труд, рисковете за здравето и безопасността, изискванията към здравето и психиката на
работната сила, заплащането за положения труд и
представите на работната сила за социалния престиж на съответната професия.
Имайки предвид разгледаните теории и
концептуални модели, с най-висока степен на
релевантност изглежда двуфакторната теория
на Хърцбърг [14, 15, 35], която разграничава
два вида фактори – поддържащи (външни) и
мотивационни (наричани още вътрешни или
хигиенни). Но внимателният анализ показва, че
могат да се издигнат редица аргументи за целесъобразността от обогатяване на предложената от
Хърцбърг таксономия на факторите за мотивиране към труд в определена професионална сфера.
Стъпвайки на двуфакторната теория на Хърцбърг и обогатявайки я, предлагаме собствена
концептуална рамка, която ще наречем Теория на
екзогенната и ендогенната детерминираност на
привлекателността на професиите7. Накратко
теорията би могла да се нарича Мултифакторна
теория за привлекателността на професиите. В
основата на тази теория поставяме презумпцията,
че привлекателността на професиите се детерминира и управлява чрез две категории фактори: 1) екзогенни и 2) ендогенни. Разграничението на факторите на екзогенни и ендогенни
се прави по отношение на индивида, който се
възприема като централен субект и носител на
определени нагласи, предпочитания, очаквания и амбиции за трайна реализация в рамките на определена професионална област:
1) Екзогенни фактори: това е съвкупността от обективни и субективни по своята природа
фактори, общото за които е това, че те се явяват
външни по отношение на същинската мотивация
на индивида за труд и професионална реализация
и в този смисъл те са външни и по отношение степента на привлекателност на дадена професия.
2) Ендогенни фактори: това е съвкупността
от обективни и субективни (в т.ч. социално-психологически) по своя характер фактори, които се
явяват вътрешни по отношение мотивацията, нагласите и очакванията на индивида. Ендогенните
фактори, от своя страна, се подразделят на обективни и субективни. Субективните влияят върху
личното възприятие за привлекателност поради
някакви лични, специфични причини. Например

професията лекар ще бъде привлекателна за даден младеж и по-привлекателна за друг младеж,
чийто родители са лекари. Това прави оценката
на привлекателността обективно невъзможна, защото зависи от конкретния човек, който преценява. А целта на проекта е да установи, доколкото
е възможно, обективната привлекателност на професиите. По тази причина, към субективните ендогенни фактори ще се подхожда с изключително
внимание.
Тук представяме двата типа фактори последователно, като за всеки отделен фактор
формулираме една или повече основни изследователски хипотези по отношение на посоката
на влиянието му върху привлекателността на
професиите:
Първо, екзогенни фактори, отразяващи:
1) въздействието на обективно съществуващи
обстоятелства, създавани от компаниите и по-общо от външната за индивида среда и 2) възвръщаемостта на вложените индивидуални усилия за
придобиване на професионална квалификация и
реалните условия за практическото упражняване
на придобитата професия. Към тази група фактори се отнасят:
Съответствието на професията с професионалната квалификация на лицето, което я
упражнява: хипотезата е, че колкото по-тясно
е това съответствие, толкова по-висока ще бъде
привлекателността за упражняващото я лице. В
процеса на овладяване на дадена професия индивидите формират големи и амбициозни очаквания
по отношение на това, какво ще получат в замяна
на вложените усилия по овладяването на дадена
професия. Затова колкото по-големи и реалистични са възможностите за получаване на конкретни
личностни ползи от упражняването на дадена професия, толкова по-привлекателна е тя за упражняващото я лице;
Обектът и предметът на труда: в теориите за мотивиране на служителите и управлението
на човешките ресурси често се акцентира върху
обекта и предмета на труда, а систематизирането на тезите в това отношение ни позволява да
формулираме следната изследователска хипотеза: колкото обектът и предметът на труда са
по-стойностни в системата от ценностни ориентации на даден индивид, толкова по-висока е
привлекателността на съответната професия
за този индивид. Измерването на степента на цен-

Тази теория отчита съществуващите мотивационни и други теории, но предлага по-различен поглед и
интерпретация на факторните влияния върху привлекателността на професиите.
7
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ност на дадена професия в системата от ценностни ориентации подлежи на измерване чрез 11-степенна Ликертова скала.
Целта и задачите на труда: субектът на
труда очаква в процеса на упражняване на дадена
професия да постига стойностни и социално значими цели. Тази постановка се появява почти във
всички предходно разгледани теории за мотивиране на индивидите и за управление на човешките
ресурси. Формулираме следните три хипотези:
Поставянето на конкретни, интересни и
даващи възможност за лично професионално развитие задачи повишава мотивацията на служителя и респективно, прави упражняваната професия по-привлекателна.
Възможността за постигане на видими и
реални цели в рамките на компанията повишава
привлекателността на упражняваната професия.
Възможността за кариерен ръст в резултат от качественото изпълнение на поставените задачи увеличава личностната мотивация и
повишава привлекателността на полагания труд.
Средствата на труда: упражняването на дадена професия е до голяма степен свързано с възможността да се използва технологичния прогрес
и достиженията на съвременните технологии. Хипотезата ни в тази връзка е, че колкото в по-голяма
степен дадена професия е технологично обновена
и използва съвременни технологии, толкова по-висока е нейната привлекателност за работната
сила.
Резултатите от труда: хипотезата ни в
това отношение е, че постигането на конкретни
резултати, съответстващи на целите и мисията
на компанията, доказват професионалните компетенции на служителя и създават чувство за
пълноценност и полезност.
Заплащането за положения труд: макар
да се спори дали е първостепенен фактор, заплащането за положения труд е един от обективните
фактори с относително висока личностна значимост. Моделите за монетарните стимули разглеждат много обстойно ролята на фактора „заплащане“. По отношение на фактора „заплащане за
положения труд“ формулираме две хипотези:
• Първата хипотеза се състои от две части: 1)
колкото по-високо е заплащането за положения труд, толкова по-голяма е вероятността
тази професия да бъде с по-висока привлекателност, при равни други условия (обем и
сложност на труда, условия на труд, рискове
за здравето и безопасността, социален прес-
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тиж). Тази хипотеза се очаква да е валидна
за позициите в по-ниските нива на служебната йерархия, но паралелно с това може да се
издигне хипотезата, че 2) колкото по-високо в
йерархичната стълбица се намира служителят, толкова повече факторът „заплащане“
намалява своята първостепенна сила, тъй
като се измества от други фактори като
справяне с предизвикателствата, личните
по стижения, поемане отговорности за екипа
и за развитието на компанията и др.
• Втората хипотеза е пряко свързана с първата и
пояснява нейното приложно поле: по-високото заплащане за положения труд не е достатъчното и необходимото условие за по-висока привлекателност на дадена професия, тъй
като заплащането за положения труд е само
един от компонентите, които работната
сила цени и спрямо които ориентира своето
поведение като активен субект на пазара на
труда.
Други разновидности на монетарните
стимули: редица мотивационни модели (7) коментират и препоръчват използването на пакети
от социални придобивки, като например застраховка живот, гарантиран платен годишен отпуск,
повишение в длъжност, гарантирана пенсия, предоставяне на фирмени жилища, ваучери за храна, ваучери за транспорт, организиран транспорт,
служебни автомобили, мобилни телефони, разходи и помощ при отглеждане на деца, покриване
на разходи за медицински прегледи и лечения, в
това число стоматологични, осигуряване на възможности за спортуване (в собствени зали или в
специализирани центрове), организиране на фирмени партита и тийм билдинг и др. В усилието си
да спестят повече лично време на служителите
си някои от компаниите предлагат да извършват
определени услуги вместо тях, например пощенски услуги, химическо чистене, храна за вкъщи,
проявяване на снимки, правни услуги, планиране
на почивки. Хипотезата е, че колкото по-широк
пакет от социални придобивки предлага дадена
компания, толкова по-привлекателна е тя за служителите, тъй като освен гарантираното базово заплащане за положения труд служителите
получават придобивки, имащи значително монетарно изражение и създаващи силна личностна
мотивация за работа в тази компания.
Немонетарните стимули, като развитие
и обогатяване на длъжностите, даване на повече
свобода на служителя и повече автономност при
изпълнението на поставените задачи, делегиране-
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то на отговорности, включването на служителите
в планирането на дейностите на компанията, „споделяне“ на работата от две сходни позиции, членство в професионални организации, изказването
на похвали за постигнати резултати, обявяването
на конкурси за най-добър служител на седмицата
(месеца, или годината), възможности за широко
медийно разгласяване на постиженията на компанията и конкретни нейни служители и др.:
Хипотезата е, че когато монетарните стимули са допълнени от немонетарни стимули,
това рязко повишава привлекателността на дадена професия.
Може да се изкаже и друга хипотеза: в някои
браншове, поради спецификата на труда и производството, немонетарните стимули могат да
се окажат фактор с по-високо влияние за създаването на позитивна мотивация на персонала и
повишаването на привлекателността на упражняваните професии.
Професионалното обучение и тренинги,
под формата на семинари и конференции: отделяме възможностите за професионално усъвършенстване и повишаване на квалификацията и
усвояването на нови знания като отделен фактор,
защото все повече изследвания сочат, че служителите държат на този тип фирмено общуване и
го разглеждат не като специфичен стимул, а като
необходимост. Хипотезата е, че ако компаниите в даден бранш предлагат качествени форми
за професионално обучение и тренинги, това ще
създаде предпоставки за повишаване привлекателността на професиите в този бранш.
Условията на труд и рисковете за здравето и безопасността: Когато индивидът избира
бъдещата си професия, той ранжира съвкупност
от личностно значими фактори, между които с
висока значимост е факторът „условия на труд“.
Немалко професии са си спечелили слава на трудни и неблагоприятни професионални поприща поради това, че са известни с относително тежките
условия на труд, като например прекомерен шум,
високи или ниски температури, отровни изпарения и др. В тази връзка могат да се формулират
поне три хипотези:
• Първата хипотеза е, че колкото повече рискове
за здравето и безопасността на субекта на
труд крие дадена професия, толкова по-ниска
е нейната привлекателност.
• Втората хипотеза е, че привлекателността
на една такава професия би могла да се повиши чувствително, ако субектите на труд са
предварително запознати с реалните условия

на труд, защото нерядко рисковете са предмет на преувеличение и неправомерна екстраполация.
• И третата хипотеза е, че привлекателността
на дадена професия би могла да се повиши
значително, ако потенциалните рискове от
упражняването на съответната професия са
сведени до минимум в резултат от прилагането на съвременни производствени технологии
и съвременни техники/средства за колективна и лична защита и безопасност на заетите
лица.
Гарантиране на нормална работна седмица: макар и да изглежда очевидно, но професиите
и компаниите, които гарантират спазване на законово регламентираната работна седмица са предпочитани от хората. Хипотезата е, че колкото
по-голяма е вероятността професията да гарантира 40 часова работна седмица, без полагане на
извънреден труд, толкова по-привлекателна ще е
тя за хората.
Възможност за гъвкаво работно време:
предвид динамичното съвремие, все по-привлекателни стават тези професии, които дават възможност за гъвкаво работно време. Изследвания
показват, че младите хора са в по-висока степен
отколкото по-възрастните поколения склонни да
предпочетат професии, които им дават възможност за гъвкаво работно време. Хипотезата е, че
ако дадена професия създава възможности за
гъвкаво работно време, съобразено със семейните ангажименти на заетите лица, ще бъде с
по-висока привлекателност при равни други условия.
Работа от разстояние (teleworking): все
повече професии позволяват редица дейности да
се извършват без непременно присъствие в производствени помещения или офиси. Тази опция е
примамлива както за млади майки, така и за заетите лица в редица професии, при които работата е
свързана с използването на електронни средства.
Хипотезата е, че колкото по-висока е възможността за ползването на този фактор (ако дадената професия го позволява), толкова по-привлекателна ще е тя.
Близост на работното място до местоживеенето: изследователите обръщат внимание на
факта, че често пъти решението за упражняване
на дадена професия се взема под влияние на фактора „близост на работното място“. Слабата мобилност на работната сила в България е доказвана
в поредица от изследвания и макар да има позитивни практики, когато работодатели организират
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транспорт за извозване от едно населено място до
друго, все пак този фактор си остава силно въздействащ. Това е чисто психологически фактор,
който има силно влияние върху решението на индивида за упражняване на дадена професия. Хипотезата тук е, че по-младите и несемейни индивиди в по-голяма степен ще са склонни да приемат
работа в населено място, различно от тяхното
родно място, докато за семейните хора с деца
упражняването на дадена професия в друго населено място ще е проблем и те във висока степен
ще са склонни да приемат друго предложение,
дори в различно професионално направление, което им дава възможност да работят в желаното
от тях населено място.
Фирмена репутация: колкото по-авторитетна и утвърдена е една компания, толкова
по-привлекателна ще бъде тя за упражняването
на определена професия.
Наличие в дадена населено място на обучителна инфраструктура в определена професионална област: нерядко професионалният
избор на младите хора е предопределен от наличието в съответното населено място на професионално училище в дадена област, например машиностроене или електротехника. Изследванията от
последните 10 години сочат обаче обратна тенденция. Хипотезата е, че под влияние на желанието
да бъдат уникални и различни, е много вероятно
индивидите да избягват обучение в съществуващите в техните населени места образователни
институции и вместо това да предпочитат да
овладеят други професии, които са свързани с работа в друго населено място. Тази хипотеза е до
голяма степен валидна за малките населени места и за тези областни градове, за които е типична емиграцията на работна сила към по-големите
български градове.
Структура на местната икономика: често
пъти изборът на една или друга професия зависят до голяма степен от това каква е браншовата
структура на локалната икономика. Ако например
регионалната икономика има специализация в областта на машиностроенето или транспорта/спедицията, много е вероятно редица индивиди да се
ориентират към избор на тази професия, с оглед
на бъдещите им планове да се реализират в съответното населено място. В това отношение може
да се формулира хипотезата, че семейните хора,
особено тези с деца, е много вероятно да потърсят реализация в рамките на селището, в което
живеят, и затова за тях по-привлекателни ще
бъдат тези професии, които дават възможност
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за трудова реализация в съответното населено
място. И обратното: много е вероятно младите
хора, които желаят да се откъснат от съответното населено място, съзнателно да се ориентират към обучение по професии, различни от тези,
които се търсят в съответното населено място –- респективно, за тази категория индивиди
по-привлекателни ще бъдат професиите, които
не са развити в родното им място.
Второ, ендогенни фактори, отразяващи
личностните нагласи, възприетите стереотипи
и моделите за професионално развитие, както и
възприемането и осъзнаването на ползи, които
професията носи на лицето, което я упражнява.
Обективни ендогенни фактори:
• Актуалност на професията: всяко време има
своите актуални професии и тези обществени
перцепции са динамични и променливи, като
до голяма степен зависят от социално значимите ценности и представите на обществото
за това, какви са модерните тенденции по отношение на професиите. Ако например през
60–80-те години на 20-ти век в българското общество модерни и социално значими са били
професиите в тежката и леката промишленост,
то в началото на 21-ви век модерни и значими
са професиите на юриста, икономиста, управлението на човешките ресурси, по-идеологическите професии. Хипотезата в това отношение е, че модерността на професиите е
кумулативна и динамична величина, която се
създава целенасочено и подлежи на моделиране.
• Пазарна стойност на резултатите от труда:
в контекста на хипотезите за обекта, предмета и целите на труда, тук изказваме хипотеза,
че колкото по-стойностни в пазарен смисъл
са резултатите от труда, толкова по-голяма е
вероятността съответната професия да е привлекателна. Резултатите от труда имат различна форма и обективизация – те могат да бъдат
както строго материални, така и да приемат
идеална форма. Но тук трябва да се направи
следното съществено допълнение: привлекателността на дадена професия до голяма
степен се детерминира от нейната социална
значимост и поради това може да се приеме,
че ако продуктите/ резултатите от една
професия са високо ценени, то и съответната професия се счита за социално значима
и тъкмо поради своята социална значимост
тази професия става привлекателна или не.
Така например, в най-ново време в българско-
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то общество се тиражираха и утвърдиха
стереотипи за висока социална значимост
на икономическите професии, юридическите
професии, професиите, свързани с управлението на обществото и социално-политологическите професии. В резултат на това не
само младите хора, но и немалко заети лица
масово се насочиха към тези професии, тъй
като в тяхната психология това вече са привлекателни и желани професии.
Възприеман социален престиж, който професията носи, т.е. начинът, по който обществото оценява извършването на дадена
професия по скалата „престижно-непрестижно“. В основата на социалния престиж на
дадена професия стои система от социалнопсихологически матрици и обществени стереотипи спрямо отделните професии от гледна
точка на тяхната значимост за функционирането на обществото. Социалният престиж
на дадена професия е в пряка зависимост от
оценката на обществото за значимостта на
тази професия за нормалното функциониране на обществото. Основната хипотеза тук е,
че колкото по-значима за функционирането
на обществото е дадена професия, толкова по-висока е нейната социална значимост
и респективно, толкова по-висока е нейната
привлекателност за индивида.
Възможност за доказване и себереализация
в контекста на обществото: немалко индивиди имат изострена потребност да развиват
личностния си потенциал, като се доказват
пред очите на обществеността. Респективно,
те избират професии, които им дават възможност да спечелват обществена популярност и
обществена видимост. Хипотезата е, че колкото повече дадена професия дава възможности за публична и социално видима реализация
на личностните качества в полза на обществото, толкова по-привлекателна е тази
професия за съответните индивиди.
Възможност за самостоятелна и творческа
работа: за редица индивиди изборът на професия е до голяма степен свързан с психологическото им усещане за възможност да работят
самостоятелно и да творят. Тези индивиди се
ориентират към професии, които дават относителна свобода и гъвкаво работно време, като
ориентират своите усилия към създаването на
социално значими резултати. Хипотезата е, че
колкото повече дадена професия предпоставя прилагане на творчески и самостоятелен

•

•

•

подход, толкова по-вероятно е тя да бъде избрана от индивиди с изявени наклонности към
творчество и иновативно мислене.
Възможност за развиване на умствените
способности и интелекта: в методиките за
професионална ориентация се акцентира върху необходимостта при избора на професия да
се прецени дали нейното упражняване дава
възможност за постоянно умствено и интелектуално развитие. Хипотезата в тази връзка е,
че професиите, даващи възможност за умствено и интелектуално развитие, ще бъдат
силно привлекателни за тези индивиди, които
изпитват вътрешна потребност от постоянно интелектуално развитие и които разглеждат своята професия като възможност
да учат и да се развиват всеки ден.
Възможност за свободен избор на работодатели и организационни мрежи: част от мотивационните теории и теориите за управление
на човешките ресурси подчертават, че в редица случаи привлекателността на професиите
се детерминира от възможността за развитие
на т.н. свободен или гъвкав професионализъм,
която предполага постоянен преход от една
към друга организационна структура и изпълнение на поредица от временни задачи в определена професионална област. Хипотезата е,
че в динамиката на съвременното общество
редица професии стават по-привлекателни
по силата на това, че предлагат възможности за гъвкаво изпълнение на поредица от дейности, за целите на различни организационни
структури. При този модел индивидът има
относително по-висока степен на свобода при
избор на работодатели в рамките на определено професионално поле.
Способност за изпълнение на рутинни дейности при липса на радикални промени:
разновидност на горната категория е способността за изпълнение на рутинни и монотонни
дейности. Европейските изследвания на условията на труд обръщат внимание, че далеч не
всички индивиди са способни продължително
време да изпълняват безаварийно монотонни, повтарящи се дейности. Хипотезата е, че
колкото повече дадена професия е свързана с
изпълняването на рутинни действия, толкова
по-ниска ще е нейната привлекателност като
цяло, затова за нейното упражняване трябва
да се подбират индивиди с определен физически и психологически профил. И обратното:
ако индивидът е настроен творчески и креа-
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тивно, професиите с еднообразни и монотонно повтарящи се действия ще бъдат за него
слабо привлекателни.
Възможност за стабилност и сигурност на
заетостта: противоположно на описаната
по-горе категория индивиди, други хора предпочитат да работят при ясно поставени задачи, с усещането за стабилност и сигурност
на заетостта. Тези индивиди не се плашат от
рутината и са способни да изпълняват задачи,
изискващи постоянство и методичност. Хипотезата в това отношение е, че с висока привлекателност ще бъдат тези професии, които
дават възможност за изпълнение на постоянни, повтарящи се задачи, изискващи умения
за концентриране върху относително постоянни дейности и гарантиращи сигурност на
заетостта.
Работа, която не крие рискове от прекомерна физическа или умствена умора: психолозите ни съветват да не пренебрегваме фактора
„физически комфорт“ и „психологически комфорт“ и да си даваме сметка, че когато индивидите избират своята професия, отчитат също
така и риска от физическо претоварване. Хипотезата е, че професиите, криещи опасност
от прекомерно физическо претоварване, се
ползват с ниска привлекателност сред индивидите.
Технологично насищане на труда: отнасяме
този фактор към групата на ендогенните фактори, тъй като насищането на производствените процеси с техника и технологични новости
се възприема много различно от индивидите
– за едни това е стимул за по-качествено и
по-бързо справяне с трудовите задължения, а
за други е рестриктивен фактор, затрудняващ
изпълнението на непосредствените ангажименти. В тази връзка хипотезата е, че колкото
по-силно наситен с технологични новости е
производственият процес, толкова по-силно
привлекателна ще бъде тази професия, при
условие, че индивидите са от типа изследователи, предприемачи, инженерно настроени и адаптивни. И обратното: високото насищане на дадена професия в технологични
новости може да се окаже пречка и фактор,
понижаващ нагласите и готовността за изпълняване на този вид труд.
Субективни ендогенни фактори:
Личностни оценки за възможностите за растеж в кариерата: редица психолози обръщат
внимание, че за индивидите е изключително

•

•

•

важно да знаят, че упражняването на избраната от тях професия дава възможност за растеж
в кариерата. В различните професионални поприща професионалният растеж в кариерата
има специфичен профил, но общата идея е
индивидът да вижда, че в процеса на упражняване на професията получава признание за
положения труд и за резултатите от този труд,
и това признание се материализира под формата на повишения в йерархичната стълбица.
Хипотезата тук е, че професиите, които имат
потенциал за по-висок и по-социално значим
растеж в кариерата, имат по-висок коефициент на привлекателност в сравнение с други
професии, за които се знае, че възможностите за кариерен ръст са по-незначителни.
Друг значим фактор е семейството. Хипотезата е, че влиянието на семейната среда върху
избора на професия варира значително според
конкретния случай, но като цяло може да се
твърди, че семействата с по-висок образователен и социокултурен статус оказват силно
насочващо влияние при избора на професия на
техните деца. Практиката показва, че е много вероятно под влияние на семейната среда
младите хора да се ориентират към социално
престижни и модерни професии. Също така
трябва да се отчете тенденцията към запазване
на приемственост в професионалния статус на
семейството. Например много често децата на
лекари, юристи, учители и др. се ориентират
към същата професия.
Влияние върху избора на професията оказва и т.нар. неформална среда (приятели,
близки, значими за индивида лица). Хипотезата в тази връзка е, че много често изборът на професионално поприще се повлиява
от стереотипите и клишетата, които се
споделят на ниво неформална група (съученици, съмишленици, хора със сходни интереси и
сходна житейска философия). Тенденцията
при неформалните, приятелските групи е да
толерират и уважават в по-висока степен тези
професии, които към даден момент са социално престижни и социално значими. Бидейки
част от дадена формална група, носеща своя
специфична субкултура, индивидите могат да
направят професионалния си избор в полза на
професия, която при равни други условия не
биха избрали.
Личностни качества, в т.ч. здравословни
и професионално важните качества на субекта на труда: редица професии поставят
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специфични изисквания към физическите
и психическите качества на потенциалните
заети лица. Тези особености на професиите
трябва да бъдат предварително разяснявани на
потенциалните кандидати за съответната професия. Хипотезата в тази връзка е, че колкото
по-рано лицата се запознаят със специфичните изисквания, които дадена професия поставя към физическия и психическия статус
на евентуалните кандидати, толкова по-голяма е вероятността към тази професия да
се ориентират точно тези индивиди, които
действително притежават търсените качества. Може дори да се прогнозира, че колкото по-ясно са дефинирани изискванията към
дадена професия в ключови за икономиката
отрасли, толкова по-висока ще бъде нейната
привлекателност сред индивидите, желаещи
стойностна личностна и професионална реализация.
Описаната съвкупност от екзогенни и ендогенни фактори създават обективни предпоставки, силни обществени нагласи и оценъчни
матрици, които ранжират в народопсихологията отделните професии и им отсъждат различни относителни тегла в рамките на личностното и професионалното развитие на отделните
индивиди.
Екзогенните фактори обхващат редица същностни характеристики на професията и заетостта, както и характеристики на организацията и
процесите по полагане на труд. Този вид фактор
до голяма степен се контролира и управлява от
компаниите, затова от гъвкавото и умело управление на екзогенните фактори зависи дали професиите от даден бранш ще повишат или ще понижат
своята привлекателност.
Ендогенните фактори отразяват публичните нагласи, стереотипи и клишета, които действат
на ниво индивид и определят оценките на този
индивид за привлекателността на дадена професия. Към тази група фактори отнасяме също така
и някои елементи от организацията на производствения процес и някои характеристики на полагания труд, които оказват силно влияние върху
субективните самопреценки на индивида за привлекателността на даден труд, респективно за
привлекателността на дадена професия. Екзогенните фактори само частично се поддават на управление от страна на компаниите и ръководителите
на предприятията. В по-голямата си част тази група фактори се повлияват от държавните политики
за създаване на кадри и заетост в съответната ико-

номическа дейност, от битуващите в обществото
нагласи и стереотипи, от наслагванията в народопсихологията и от степента, в която индивидът
е склонен да възприеме обществените стереотипи
и да ги превърне в своя лична житейска философия.
Съвкупността от екзогенни фактори (Фигура
1, F1-F17) оказва силно влияние върху решението на субекта на труда за избор на професионално
поприще за реализация (конкретна професия), но
този процес също така е силно повлиян от въздействието на съвкупността от ендогенни фактори върху субекта (Фигура 1, L1-L14), които на
свой ред детерминират окончателното решение на
субекта за избор и реализация в конкретна професионална област.
Управлението на екзогенните и ендогенните фактори позволява да се контролира степента на привлекателност на професиите по
икономически дейности. Успешното управление
на екзогенните фактори до голяма степен зависи
от компаниите, предприятията, фирмите и държавата. Що се отнася до ендогенните фактори, то
тяхното управление изисква целенасочена синергия на цялото общество и съзнателни, добре премислени политики от страна на държавата, образователните и културните институции.
Графичното представяне на описаните фактори е направено във Фигура 1.
4. Заключение
Мултифакторната теория за привлекателността на професиите отразява творческите търсения на част от екипа на проекта. Конструирането на мултифакторна теория бе инспирирано
от критичния анализ на мотивационните теории
(съдържателни и процесуални теории и мотивационни модели), както и от теориите за избор на
професии и управление на човешките ресурси и
теориите за кариерно развитие. Мултифакторната
теория черпи теоретично вдъхновение от двуфакторната теория на Хърцбърг, но като я доразвива и
обогатява, конструира собствена изследователска
и интерпретационна матрица, в която привлекателността на професиите се изследва и обяснява
със съвкупност от екзогенни и ендогенни фактори.
В зависимост от спецификата на труда и производствените отношения, е логично и очаквано
екзогенните и ендогенните фактори да се проявяват с нееднаква сила в различните икономически
дейности. Така например, екзогенните и ендогенните фактори, които се очаква са имат най-силно влияние за повишаване привлекателността на
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професиите в машиностроенето, ще са различни
от факторите, които биха имали най-силно позитивно въздействие върху професиите в здравеопазването.
Силата и посоката на действие на екзогенните
и ендогенните фактори ще бъдат емпирически верифицирани чрез серия от изследвания в рамките

на цитирания проект. Първият изследователски
етап включва провеждане на дълбочинни интервюта с представители на 16-те основни професии
в 4-те пилотни за проекта браншове: 1) Машиностроене и металообработване; 2) Електротехника
и електроника; 3) Транспорт и спедиция и 4) Медицина и услуги за красота и здраве.

Фигура 1. Екзогенни и ендогенни фактори на привлекателността на професиите
Легенда:
Екзогенни фактори
F1=съответствие между професия и квалификация
F2=обект и предмет на труда
F3= цел и задачи на труда
F4= средства на труда
F5=резултати от труда
F6=заплащане за положения труд
F7=други монетарни стимули
F8=немонетарни стимули
F9= професионално обучение и тренинги
F10=условия на труда и рискове пред здравето,
безопасността
F11=гарантиране на нормална работна седмица
F12=възможност за гъвкаво работно време

F13= възможност за работа от разстояние
F14= близост на работното място до
местоживеенето
F15=фирмена репутация
F16=налични образователни структури в
населеното място
F17= структура на местната икономика
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Ендогенни фактори
LO1=актуалност на професията
LO2=пазарна стойност на резултатите от труда
LO3=социален престиж на професията
LO4=възможност за доказване и себереализация
в обществото
LO5=възможност за самостоятелна и творческа
работа
LO6=възможност за развитие на умствените
способности и интелекта
LO7=възможност за свободен избор на
работодатели или организационни мрежи
LO8= рутинни дейности и липса на промени
LO9= стабилност и сигурност на заетостта
LO10= работа без рискове от прекалена и
физическа/умствена умора
LO11=технологично насищане на труда
LS12=личностни оценки за възможностите за
кариерен растеж
LS13=семейството като фактор
LS14=неформалната среда (приятели, близки)
като фактор
LS15=личностни качества, в т..ч. здравословни и
професионално важните качества за упражняването
на съответната професия
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Резултатите от дълбочинните интервюта ще бъдат
предмет на задълбочен социологически и икономически анализ и на тази основа ще се проектират конкретни мерки за повишаване привлекателността на 16-те основни професии в 4-те пилотни
за проекта браншове.
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MULTIFACTOR THEORY TO PROFESSIONS’ ATTRACTIVENESS
Emilia Chengelova, Milena Angelova, Stefan Petranov

Abstract
Despite the variety of theories discussing people’s motivation, choice of profession and career development,
so far, no theory of professions’ attractiveness has been created in European research practice. The current text
presents an innovative multifactor theory that explains the attractiveness of the professions with a set of endogenous and exogenous factors. Different in nature, factors have heterogeneous effects on the choice of profession
and on the satisfaction of its exercising. The presented multifactor theory will be implemented as a methodological basis for conducting a series of survey studies focused on increasing the attractiveness of the professions in
4 key sectors for the Bulgarian economy: 1) Machine building and metalworking; 2) Electrical engineering and
electronics; 3) Transportation and forwarding; and 4) Health care and beauty and health services.

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ
ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ „ФРИТЬОФ НАНСЕН“ – БАН
ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ,
СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ“ – БАН
„МЕСЕЦ НА НАУКАТА“ – ВАРНА 2017
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„НАУКАТА В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО – 2017“
27.10.2017 г.
Адрес за кореспонденция:
Съюз на учените – Варна
ул. „Васил Друмев“ №73
9026 Варна
email: zhelyazko_nikolov@abv.bg
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Направления на докладите: педагогически науки;
хуманитарни науки; икономически науки; социални,
стопански и правни науки; природни науки; математика и
информатика; технически науки; здравеопазване; изкуства.
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Адрес: София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8
Тел: (+ 359 2) 965 25 72
Факс: (+ 359 2) 868 6719

Научноизследователският сектор (НИС) към Технически университет – София е
самостоятелно звено, в което се извършват научни изследвания на международно равнище и с
признато в световен мащаб качество, доказателство, за което са редица съвместни проекти с
партньори като Siemens, Ericsson, Microsoft, Daimler/Chrysler, AREVA „SPIRAL-2“, DESY, Airbus,
Lufthansa, ABB, Liebherr и др. В НИС се предлагат и консултантски и образователни услуги на
местния, националния и международния бизнес.
Основните области на експертиза са:
 Автоматика
 Информационни и комуникационни
технологии
 Електроника
 Електроинженерство
 Енергетика и енергомашиностроене
 Топлотехника и ядрена енергетика
 Топлинна и хладилна техника
 Хидроаеродинамика и хидравлични
машини
 Текстилна техника и технологии
 Компютърни системи и технологии, Комуникации и комуникационна техника
 Машиностроене
 Мехатроника
 Материалознание и теория на
материалите
 CAD/CAM и технология на
машиностроенето
 Транспортна техника и технологии,
Аеронавтика
 Приложна математика и приложна
физика
 Индустриален мениджмънт
 Бизнес администрация
 Индустриален дизайн.
Научноизследователският сектор към найголемия технически университет в България има
добре развита научна инфраструктура, която е
концентрирана в 4 центъра за върхови
постижения и над 40 лаборатории. Това
позволява да се осъществява трансфер на
наукоемки продукти и технологии на национално и
международно ниво. Привлечените средства от
научноизследователска дейност за последните 5
години превишават 30 млн. лв.
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БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „КЛИМЕНТОВИ ДНИ“

FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education
16 и 17 ноември 2017 г.
Биологически факултет, бул. „Драган Цанков“ №8

В рамките на конференцията на 17.11.2017 год. ще се проведе
FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education
Съпътстващи прояви:
• Кръгла маса „Кариерно развитие“
• Кръгла маса „Тенденции в електронното обучение - технологични и педагогически решения“
Тематични направления:
• Биоразнообразие и биологично образование
• Молекулярна биология и биотехнологии
• Екология и устойчиво развитие
За контакти с организационния комитет: klimentovi_dni_bf@biofac.uni-sofia.bg

ПОКАНА
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ“, ФИЛИАЛ – СМОЛЯН
за участие в
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:

„ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“
(27-28 октомври 2017 г., град Смолян)
ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
Педагогически науки, Хуманитарни науки, Природни науки, Технически науки,
математика и информатика, Социални, стопански и правни науки
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНФЕРЕНЦИЯТА:
https://smolyan.uni-plovdiv.bg
e-mail: pusmolyan2017conf@gmail.com
Тел.: 0301 623 39
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ИНЕРА – ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
МАТЕРИАЛИ НА БЪДЕЩЕТО
Доц. д-р Радостина Камбурова,
ИФТТ – БАН
В края на 2013 г. в Института по физика на
твърдото тяло (ИФТТ) – БАН стартира проектът
„Повишаване на научния и иновационния капацитет в областта на многофункционалните наноструктури“ по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз. Проектът бе с продължителност
42 месеца и имаше за цел да се повишат и консолидират съществуващите знания и опит в Института, както и в други институти на БАН и на
Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ в
областта на науката и технологиите на тънкослойни магнитни, диелектрични и полупроводникови
материали и структури на тяхна основа.
При неговото изпълнение проведените експерименти за получаване на наноматериали за
приложение в наномедицината, акусто- и микроелектрониката, слънчевата енергетика, екосензорна техника и др. бяха подкрепени с теоретични
изследвания и математическо моделиране. Едно
от големите предизвикателства на проекта бе закупуването и пускането в действие на модерна
научна апаратура за получаване, структуриране
и охарактеризиране на тънкослойни материали,
която не само че бе успешно овладяна и бяха получени първите резултати, но бяха реализирани и
7 патента за иновативни продукти. С това учените
от ИФТТ привлякоха вниманието не само на колегите, работещи в областта на нанотехнологиите,
но и на малкото български фирми от този бранш.
За успешното изпълнение на основната задача на проекта – повишаване на научния и иновационен потенциал на служителите в ИФТТ, важна роля изиграха привлечените от чужбина и от
български организации експерти и специалисти с
опит, заредените с ентусиазъм млади учени и предоставената помощ от 8-те научни партньорски
институции от Европа. Наред с това бяха проведени редица обучителни семинари по овладяване на
новите техники в Института, организирани бяха
международни конференции и уоркшопи, семинари по трансфер на технологии и иновации, кръгли
маси и срещи, дни на отворените врати и информационни форуми, отпечатани бяха информационни
бюлетини, книжки, листовки и публикации, с кои-

то да се демонстрират изследователските възможностите на ИФТТ както пред научната общност в
България и чужбина, така и пред бизнес организациите и административните органи, търсейки
сътрудничество и взаимодействие на вътрешно и
международно равнище за продължаване на дейността след приключване на проекта.
Оборудване и Център по нанотехнологии
Проектът ИНЕРА допринесе за увеличаване на капацитета и инфраструктурата на ИФТТ
в областта на науката за многофункционални наноструктури в резултат на закупените, инсталирани и пуснати в експлоатация нови експериментални системи: система за атомно послойно отлагане
(ALD) – TFS 200 Beneq; изследователски реактор
за химично отлагане от пари (PECVD) – Oxford
Nanolab PlasmaLab System 100; фемтосекундна
лазерна система на Spectra-Physics; мембранна
филтрираща система – MaxMem, компактна електрохимична работна станция – SP200; автоматична микрофлуидна платформа CellASICтм ONICS и
автоматичен ръчен цитометър – Specter 2.0; автоматичен спектрален елипсометър – M2000D на
Woollam Co.
С реактора Beneq TFS 200 за последователно
отлагане на атомни слоеве, който разполага с 6
различни газови линии и резервоари за 4 течни и
3 нагреваеми източника, могат да бъдат получавани разнообразни по химичен състав тънки слоеве.
Той е подходящ за отлагане на Al2O3, ZnO, ZnO:Al
и много други слоеве с приложение в микро- и
оптоелектрониката, за фотохромни покрития,
прозрачни проводящи електроди, сухи смазващи
покрития, полупропускливи мембрани и т.н. Системата за плазмено стимулирано химическо отлагане от пари Oxford Nanofab Plasmalab System 100
се използва за получаване на графен и въглеродни
нанотръбички. Двете апаратури са инсталирани в
Бялата стая на ИФТТ, клас 10 000 с площ около
40 м2 (Фотос 1).
Получените слоеве се охарактеризират с
единствения по рода си в България автоматичен
елипсометър тип M2000D, който осигурява анализиране на проби с дебелина под 1 nm (Фотос 2).
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Фотос 1. Бяла стая

Фотос 2. Автоматичен елипсометър M2000D

Фемтосекундната лазерна система (Фотос 3),
състояща се от 5 модула, позволява извършването
на наблюдение на свръхбързи процеси и динамични измервания; изучаване на живи структури, без
те да бъдат увредени, и модификации в обема и
на повърхността на материали в наноразмерната
скала с прецизен контрол на топлинните дефекти.

Фотос 3. Фемтосекундна лазерна система

Автоматизираната микрофлуидна платформа
CellASIC™ ONIX дава възможност за изследване на кинетиката на различни биологични обекти. С компактния ръчен цитометър Scepter 2.0 се
осигурява бърз и прецизен метод за преброяване
и характеризиране на частици и живи клетки с
различни размери. Двете установки създават условия да се провеждат експерименти върху вза-
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имодействието на меката материя с наноструктури от различен вид, а с филтриращата мембранна
MaxMem система могат да се осъществят всички
мембранни процеси, задвижвани от разликата в
налягането. Със системата SP-200, която се състои от потенциостат и галваностат, могат да се
извършват изследвания в областта на фундаменталната електрохимия, нано- и биотехнологиите,
електролизата и електросинтеза, горивните клетки, фотоволтаиците и др.
Обновените лаборатории в ИФТТ с ново
свръхмодерно оборудване стоят в основата на
създадения към Института Център по нанотехнологии, който беше открит от кмета на община
София, г-жа Йорданка Фандъкова на 16 октомври
2015 г. В резултат на възможностите, предоставени чрез закупените по проекта ИНЕРА апаратури,
с изследователската си дейност, която е фокусирана върху няколко перспективни теми, ИФТТ може
не само да провежда изследвания на високо научно ниво, но и да даде своя принос за реализиране
на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на София.
Научен капацитет
Още със стартирането на проекта ИНЕРА за
изпълнение на планираните задачи бяха създадени пет интердисциплинарни изследователски групи, които през целия тригодишен период включваха около 70 учени от ИФТТ, ИЕ и ЦЛ СЕНЕИ
при БАН, от Техническия университет – София,
ХТМУ и ФзФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Основното ядро в тях представляваха привлечените от чужбина и България опитни специалисти в
областта на нанофизиката, като двама от тях бяха
бивши служители на ИФТТ. Те бяха подбрани след
публикуване на Европейските портали обяви за
работа с високи изисквания за кандидатите. Главната целева група при наемането на учени по проекта бяха постдокторантите. Трима от тях започнаха работа с доставянето на първите апаратури.
Те бяха стимулирани от иновативната тематика и
възможността за работа с оборудване на световно
ниво, перспективата за кариерно развитие и – не
на последно място, от заплащането по ставките за
месечно възнаграждение на програмата „Мария
Кюри“. Оптимистичен е фактът, че 8 от 12 наети
учени са назначени в ИФТТ на постоянни позиции след приключването на проекта, когато единственият действащ стимул вече е задоволяване на
любопитството, използвайки модерни изследователски инструменти.
В проекта ИНЕРА бяха включени 61 изследователи от научния състав на ИФТТ, като някои от
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тях участваха в повече от една изследователска
група. 14 от тях получиха дългосрочно обучение
в партньорските организации. Сред тях са 3-ма
докторанти, които по време на престоя си в чуждестранните изследователски лаборатории успяха
да подготвят значителна част от необходимия им
дисертационен материал. За успешната работа на
изследователските екипи и усвояването на новите технологии допринесоха също дългосрочните
гостувания на 6-мата учени от партньорите. Особено ползотворни бяха организираните семинари,
включващи цикъл от лекции, на Марюка Гартнер,
Хермине Строеску (Румъния) и Енцо Казанели
(Италия), чрез които те предадоха своя опит и знание, разшириха тематиката и повишиха качеството на изследванията.
Специалистите, присъединили се към изследователските групи, които не са служители на
ИФТТ, са много известни експерти в своята изследователска област, с което дадоха своя принос
за подобряването на иновационния потенциал на
Института и биха могли да играят важна роля при
бъдещата съвместна експлоатация на осъвременената посредством проекта ИНЕРА инфраструкту-

ра и при създаването на проектни предложения,
насочени към нови актуални технологични области с финансиране от местни, регионални или
европейски органи/ програми. Увеличеният изследователски капацитет допринесе също за увеличаване на научната продукция на ИФТТ като брой
публикации, цитирания, разработки и приложения.
Основни резултати
В рамките на проекта ИНЕРА, използвайки
модерното технологично оборудване и съдействието на учените от партньорските организации,
бяха получени забележителни резултати в областта на нанотехнологиите и новите материали.
С реактора Beneq TFS 200 за последователно
отлагане на атомни слоеве (ALD) бяха разработени рецепти и оптимизирани условията за получаване, а също и изследвани свойствата на тънки
слоеве от Al2O3, ZnO, ZnO:Al, отложени върху Si
подложка и върху екзотични подложки като порест анодиран алуминиев окис и др. с цел приложението им за прозрачни проводящи електроди,
пасивиращи и други функционални слоеве в оптоелектронните прибори (Фотос 4). Извършени бяха

Фотос 4. Отлагане на тънки филми ZnO:Al2O3 чрез ALD
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предварителни опити за синтез на наноструктури
от ZnO. Нанослоевете и покритията, получени с
реактора Beneq TFS 200, могат да се използват за
фотоволтаични елементи. Те могат да участват и
в създаването на литиево-йонни батерии, на високоефективни газови и биологични сензори. Отложените слоеве са висококачествени, без дефекти,
плътни и равномерни. Апаратурата има възможност и за нанасяне и на тънки прозрачни износоустойчиви покрития върху бижута, юбилейни монети и инструменти.

Фотос 5. (а) Графен

(b) Раманов спектър на графен

Получените монослоеве от AlN, AlO, ZnO и
др., α-C слоеве, тънки Au и Ni слоеве, отложени
върху Si, сапфир или стъклени подложки, както
и многослойните структури ZnO/GaN/сапфир,
W0.92Mo0.08O3/ITO/стъкло (за направата на интелигентни прозорци), WO3/ITO/стъкло, ZnO/Al2O3/
Si и свръхрешетки от Al2O3/HfO2 бяха изследвани с автоматичния спектрален елипсометър тип
М2000D.
Използвайки PECVD реактора Nanofab
PlasmaLab System 100, учените в ИФТТ израснаха графен върху активирана подложка от медно
фолио при ниско налягане от метанов прекурсор.
Образците бяха характеризирани с оптична микроскопия и с Раманова спектроскопия (Фотос 5
(а) и (б)). Изследванията показаха, че полученият
графен е във вид на еднослойни зърна със среден
размер от порядъка на десетки μm, а също и на
двуслойни и няколкослойни зърна с приблизително същата площ. Установено беше, че ключът за
успешното израстване на графен е в педантичното
почистване и термична обработка на подложката,
тъй като това улеснява образуването и подбора на
медни зърна с ориентация <111> чрез твърдофазна рекристализация.
След трансфериране, полученият върху медна
подложка графен може да се използва за проводящ
прозрачен електрод в различни видове течнокристални дисплеи, слънчеви клетки и като защитно
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покритие на чувствителни към корозия повърхности. Освен това той има висока подвижност на
токоносителите, от 4 до 10 пъти по-висока от тази
на силиция, използван в съвременните интегрални схеми. Ето защо полеви транзисторите на основата на графен превключват съответно толкова
пъти по-бързо.
Получените въглеродните нанотръби бяха израснати от прекурсор C2H2 газ в смес от Ar, H2, и
NH3 при температури в диапазона 850–900°C и 1,5
Torr налягане в камерата, като е поддържано по-

(c) Въглеродни нанотръби

стоянно съотношение между NH3:C2H2:H2 и е използвана радиочестотна плазма в пространството
между газовия душ и носача на подложката. Подложките са полупроводникови силициеви пластини с отложени дифузионна бариера от TiN и 5
nm Ni катализаторен слой. Получени са два вида
въглеродни нанотръби: с 1– 1,5 µm дължина и със
среден диаметър около 100 nm, които са прави и
успоредни; вертикално подравнени по отношение
на подложката (Фотос 5 (с)) и с 3 µm дължина и
със среден диаметър около 50–70 nm, но не идеално прави. Графенът, въглеродните нанотръби и
тяхната комбинация като нови наноструктурирани материали са особено подходящи за електроди
на суперкондензатори и електролитни клетки на
батерии с голям капацитет.
Изследванията с фемтосекундната лазерна
система Spectra-Physics бяха планирани в няколко
насоки: лазерна обработка на материали – обработка на тънки слоеве, микро- и наноструктуриране на различни материали (Фотос 6), модификация
и наноструктуриране на повърхности (Фотос 7);
квантова и нелинейна оптика и плазмена физика.
До момента са получени резултати от лазерна обработка на различни материали и от повърхностни модификации.
Оборудването CellASIC™ ONIX и електрохимичната модулна система SP-200 позволиха да се
извършват изследвания с партньорството на Ита-
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лия и Швеция в областта на електрохимичната
импедансна спектроскопия (EIS) и на микрофлуидите. Изследванията със SP-200 бяха фокусирани
върху охарактеризиране на наноструктурирани

приложение като екстракция и концентриране
на растителни субстанции за фармацевтичната
индустрия, пречистване и обезсоляване на ценни
продукти, мембранна филтрация в големи продук-

Фотос 6. Микрообработка на различни материали

Фотос 7. Модификация на повърхности: (а) на поликапронова матрица; (b) на желатинов слой

материали, като полимери, анизотропни течности и многослойни твърди структури. Сред тях
бяха: наноструктурирани течнокристални гелове за фотонни устройства, твърди електролити
за следващото поколение акумулаторни батерии,
електродни структури за електрохромни интелигентни прозорци, полупроводникови FET структури и слоеве от ZnO, получени в ALD реактори
(Фотос 8). Друга област, в която ще продължи
провеждането на изследвания, е приложението на
графена за създаване на нанопори.
Микрофлуидната система CellASIC™ ONIX
се използва за провеждане на динамични изследвания на моделни биологични обекти (като везикули1), като за тези цели системата е интегрирана с обърнат микроскоп. С нея беше проведено
морфологично изследване на липидни везикули в
присъствието на Amphotericin (Фотос 9).
Модерната филтрационна установка MaxiMem предоставя разнообразни възможности за
1

тови обеми, третиране и рециклиране на отпадъчни потоци и др. Качествата на апаратурата за алтернативно сепариране на топлинно и химически
неустойчиви вещества я правят уникална за тази
цел. Получените с MaxiMem резултати показват,
че плазменото усилено химическо паро-газово отлагане (PECVD) при определени условия има позитивен ефект върху мембранното действие и то
се изразява в подобрена селективност без намаляване на пропускливостта. Проведените анализи,
използвайки различни методики, дават информация за промени, дължащи се на модификация на
активния мембранен повърхностен слой. Заключението от проведените тестове беше, че може да
се извършват успешни плазмени модификации на
мембрани (Фотос 10) за отделни конкретни практически случаи.
MaxiMem-филтрационната система беше успешно използвана за мембранно сепариране на
филтрат и концентрат от кафе, като бяха тествани

малки мехурчета, изпълнени с течност, с които се моделират биологични клетки (бел. авт.).

НАУКА – кн. 4/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

33

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Фотос 8. Импедансни спектри на слоеве от n-ZnO и Al2O3 nm, нанесени в ALD реактор

Фотос 9. Фазовоконтрастна микрограма на липидни везикули в присъствие във водното им обкръжение
на: a) 10 µg/L AmB; b) 1 mg/L AmB; c) глюкозен разтвор

условията за съхранение на мембранно-обработени растителни екстракти по отношение на температурно влияние, присъствие на въздух и време.
Изброените резултати са докладвани на редица международни конференции и публикувани
в реномирани научни списания с висок импакт
фактор, като Nature Communications, 2D Mater,
Physical Review B, Composites Part B: Engineering,

(a)

Applied Surface Science, Journal of Alloys and
Compounds.
Когато проектът ИНЕРА стартира, ИФТТ се
състоеше от 17 изследователски лаборатории и
групи, обединени в 8 направления: теория; физика на материалите; нанофизика; микро- и акустоелектроника; нискотемпературна физика; физическа оптика и оптични методи; физика на меката

(b)

(c)

Фотос 10. Нетретиранa полимерна подложка (а) и подложка с полимерен слой, получен от пентан
(C5H12), за 5 (в) и 20 мин. (с) в плазма. Увеличението е 100 000х.
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материя; лазерна физика и физика на атомите, молекулите и плазмата. Новите условия, настъпили
под въздействието на проекта, доведоха до обединяването на трите направления „Нанофизика“,
„Микро- и акустоелектроника“ и “Нискотемпературна физика“ в направлението „Функционални
материали и наноструктури“ и изследователските
лаборатории и групи бяха намалени до 12. Разработена беше също и Стратегия за научни изследвания в ИФТТ.
Обмен с европейски организации и организирани научни събития в България
В проекта ИНЕРА участваха като партньори
учени от 8 европейски научни организации: Университетът в Упсала (Швеция), Университетът по
приложни науки в Билефелд (Германия), Националният институт по лазерна и плазмена физика
(Румъния), Университетът в Калабрия (Италия),
Институтът по физика при ПАН и Международната лаборатория по силни магнитни полета и
ниски температури (Полша), Техническият университет в Айндховен (Холандия) и Империал
Колидж (Великобритания). Учените от партньорските научни организации съдействаха при усвояването на работата с новата апаратура, във връзка
с реализиране на мобилността за повишаване на
квалификацията на българските специалисти и в
търсенето на изследователски ниши. Така наред с
дългосрочните посещения бяха разменени около
110 кратки визити и българските учени участваха
в над 70 научни събития, на които с устни доклади и постери представиха постиженията по ИНЕРА. В резултат на научния обмен бяха публикувани 35 статии (10 в реномирани научни списания
и 25 доклади на конференции), представени бяха
35 устни доклада и 55 постера. Това допринесе за
международното разпространение и огласяване на
дейността по проекта ИНЕРА.
Като членове на Консултативния съвет учените от партньорските организации съдействаха с
неформалната си оценка и съвети за изпълнението
на проекта ИНЕРА. Всяко заседание на Консултативния съвет беше съпроводено с провеждането
на работни срещи, на които бяха дискутирани в
каква насока да се развиват съвместните изследвания на основата на изградената високотехнологична база в ИФТТ и по какъв начин те да бъдат
финансирани след края на Проекта. Това доведе
до подписването на 6 международни договора: с
Факултета по инженерство при Университета по
приложни науки в Билефелд (Германия) и Лабораторията по течни кристали към Националния изследователски център и Университета в Калабрия

(Италия), с Департамента по приложна физика на
Техническия университет в Айндховен (Холандия), Лабораторията по лазерно и плазмено взаимодействие с повърхности при Националния институт по лазери, плазмена и радиационна физика
(Румъния), с Центъра за енергийно изследване на
Унгарската академия на науките и с Направлението по физика на твърдото тяло към Департамента
по инженерна физика на Университета в Упсала
(Швеция).
С подкрепата на проекта ИНЕРА бяха организирани у нас 2 международни конференции: „Light
in Nanoscience and Nanotechnology“ (LNN 2015),
която беше посветена на обявената от ЮНЕСКО
Международна година на светлината и на светлинните технологии, и „Vapor phase technologies
for metal oxide and carbon nanostructures“. Материалите от конференциите бяха публикувани в електронното издание Journal of Physics:
Conference Series на английското издателство
Institute of Physics Publishing, което е със свободен достъп и това осигури популяризирането на
научните постижения на учените, участвали във
форумите. Бяха организирани и 3 международни семинара („Transition Metal Oxide Thin Films
– Functional Layers in Smart Windows and Water
Splitting Devices: Technology and Optoelectronic
Properties“, Варна, 2014; „Laser and Plasma Matter
Interaction“, Пловдив, 2015; „Membrane and Liquid
Crystal Nanostructures“ (MELINA), Варна, 2016).
Проведените през 2014 и 2016 г. международни
семинари бяха организирани като сателити на
Международната школа по физика на кондензираната материя, която води началото си от 1980 г. и
материалите от тях бяха публикувани също в електронното издание Journal of Physics: Conference
Series.
Трансфер на технологии и иновация
Една от задачите на проекта ИНЕРА бе повишаване на интелектуалния потенциал на ИФТТ и
проучване на условията за неговата реализация и
комерсиализация посредством изработването на
стратегия за защита на интелектуалните права и
обучение на изследователите относно използването и управлението на трансфера на знания. За
тази цел беше написан Правилник за създаване,
регистрация, защита и управление на обектите
на интелектуална собственост в Института по
физика на твърдото тяло – БАН, който бе приет
на заседание на Научния съвет в началото на 2015
г. и бяха проведени 3 обучителни семинара, като
лекторите бяха водещи специалисти в областта от Италия, Великобритания, Холандия, Белгия
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и България. В резултат на това за периода 2015–
2016 г. бяха подадени 6 патента, докато за периода
2000–2014 те са само 8.
Още след доставянето на първото оборудване
започна провеждането на обучителни курсове за
учените от българските партньорски организации на ИФТТ, работещи в областта на нанотехнологиите. По време на проведените 6 обучителни
семинара с над 150 участници бяха представени
възможностите на закупеното по проекта ИНЕРА оборудване и получените в изследователските
групи резултати. Целта на семинарите бе създадената изследователска база в обновените лаборатории да бъде използвана от научната общност на
територията на София и България и да послужи
като основа за създаването на смесени колективи
и консорциуми при кандидатстването по обявената от МОН програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и по проектите на Фонд „Научни изследвания“.
За ефективно разпространение на информацията относно резултатите от изследванията на
учените от ИФТТ, за да се ангажират инвеститори, правителствени структури, агенции и фирми
с изследователския процес на Института, бяха
организирани 3 срещи на заинтересованите страни, един семинар по трансфер на технологии, 2
кръгли маси и една пресконференция. Целта на
тази дейност беше да се срещнат учените с представители на водещи фирми в бранша в България
и други потенциални крайни потребители и да се
осигурят средства за продължаване на дейността
в областта на многофункционалните наноструктури след края на проекта ИНЕРА.
В момента учените в ИФТТ работят по 4 договора, финансирани по европейски програми, и
по 7 договора с обща стойност 274 500 евро на
Фонд „Научни изследвания“. Намирането на фирми, които да проявят интерес към експлоатацията
на оборудването и провеждането на изследванията в ИФТТ беше една доста трудна задача за ръководителите на ИНЕРА и на този етап са подписани
5 договора с частни инвеститори, а два са все още
в процес на договаряне.
Социалноикономическо значение на проек
та ИНЕРА
Информацията за новото оборудване, обновените лаборатории и постигнатите резултати беше
актуализирана непрекъснато на сайта на проекта
ИНЕРА (www.inera.org). Редовно бяха издавани на
български и английски език и разпространявани
тримесечни информационни бюлетини, в които се
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отразяваше всеки един етап от дейност по ИНЕРА,
отпечатани бяха двуезични брошури и диплянки.
Информацията в тях бе адресирана към научните организации у нас и в чужбина, към малките
и средни предприятия и имаше за цел да послужи като платформа за бъдещи съвместни проекти
и изследвания. За да достигнат постиженията по
проекта до по-широка аудитория, бяха използвани средствата за масово осведомяване на национално и регионално ниво. Организираните Дни
на отворените врати традиционно се провеждаха
всяка година в средата на месец октомври и бяха
посещавани от български и чуждестранни учени,
студенти и ученици. Бяха проведени 3 информационни дни и ИФТТ бе домакин на изнесеното заседание на Експертния съвет за „Наука, технологии и иновации към Кмета на Столична община“,
на което бяха представени дейностите по изпълнението на проектите с европейско финансиране.
След приключването на ИНЕРА беше организирана и изложба в Административната сграда на БАН
„ИФТТ§ИНЕРА: оборудване и резултати“.
В цялата тази дейност една от основните целеви група бяха учениците от средните училища
и студентите от Физическия факултет и от техническите университети. Лекциите на водещи специалисти в ИФТТ и възможностите за посещения
на обновените лаборатории привличаха все повече студенти и ученици и с всяка измината година
техният брой се увеличаваше. По време на Деня
на кариерата, който се провежда от 2015 г. във
Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, студентите бяха запознати с магистърските
и докторантските курсове, предоставящи възможността за обучение чрез използване на оборудване
на високо научно ниво на евентуално следващото
поколение учени в Института.
За създаването на общество на високите технологии в България и за неговото развитие беше
важно постигнатите резултати по проекта ИНЕРА
като оборудване и изследвания да бъдат демонстрирани и пред ръководните органи на административни, научни и бизнес организации като
Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, на Фонд „Научни
изследвания“, на Българската стопанска камара и
БАН, на национално и регионално ниво. Те бяха
канени да вземат участие в различни събития, организирани в рамките на дейността по ИНЕРА.
Оценка на комисията от външни експерти
В края на проекта Европейската комисия назначи екип от трима външни експерти, които да
оценят развитието на ИФТТ под въздействие-
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то на ИНЕРА. Те установиха неоспоримия факт,
че новата структура на ИФТТ е адаптирана към
подобрената инфраструктура, повишен е капацитетът на Института; научният състав има опит в
областта на иновациите и в развойната дейност,
в която са включени и докторанти, а 8-те назначени специалисти ще подпомогнат по-нататъшното
развитие на получените вече с новото оборудване
резултати. Изпълнението на дейностите в рамките
на проекта ИНЕРА рефлектира също върху подобряването на качеството на изследователската работа, което се изразява с повишаване на броя на
публикациите и на проявения интерес към тях под
форма на цитирания. Установяването на сътрудничество с малки и средни предприятия е индикация за интереса на националната индустрия към
подобрената инфраструктура на ИФТТ, а международните договори с университети и организации от европейските страни са демонстрация за
успешната му интеграция в Европейското изследователско пространство (in European Research
Area – ИНЕРА). Оценителите са убедени, че на
национално равнище ИФТТ като академична организация е достигнал нивото на център за върхови постижения в областта на изследванията на
наноматериалите.
Заключение
В краткосрочен план финансирането, получено по проекта, доведе до подобряване на качест-

вото на работа, измерено в брой публикации и
цитирания, генерирането на нови идеи и тяхното
патентоване. То имаше и социалноикономически
ефект като разкриване на нови работни места
и по-добри възможности за кариерно развитие,
което спомогна за привличането на докторанти и
пoстдокторанти.
В дългосрочен план проектът има непряко
въздействие върху дейността на ИФТТ на европейско, национално и местно равнище, имайки
предвид осигурените предпоставки за сътрудничеството на Института с други публични, академични и индустриални партньори и значението
му за бизнес средата и иновациите. Това сътрудничество му донесе по-добро позициониране в
рамките на националните научни приоритети и
при изпълнението на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация на Република България (RIS3).
Но голямото предизвикателство, пред което е
изправен Институтът по физика на твърдото тяло
след приключването на проекта, е да запази качество и обхвата на постигнатите резултати и да
успее да привлече не само национални, но и международни индустриални партньори в областта
на иновационните изследвания и технологиите на
многофункционалните наноматериали и тяхното
приложение за устройства.

INERA – A PROJECT TO CREATE MATERIALS FOR THE FUTURE
Radostina Kamburova

Abstract
INERA acronym (IN European Research Area) points out the ambition of the Institute of Solid State
Physics, part of the Bulgarian Academy of Sciences (ISSP-BAS) for integration in ERA. The INERA project
has contributed to enhancing the research infrastructure of the Institute, to attract experienced scientists, to
strengthen research innovations, and exchange of knowledge and experience with European partners, with
the aim to increase its visibility in Europe and the world. The project is an important platform to enhance the
research and innovation strategy of ISSP and for its active participation in emerging advanced materials and
nanostructures sciences.
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ХТИ ЮБИЛЕЕН „СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2017“
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

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

На 27 и 28 април в Заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ – БАН) се проведе Хят
„Семинар по екология – 2017“ с международно
участие, организиран от секция „Биология“ към
СУБ и ИБЕИ – БАН.
Тържественото откриване на научния форум
беше направено от председателя на секция „Биология“ към СУБ проф. д-р Стефка Чанкова. Поздравления към организаторите и присъстващите
поднесоха проф. д.б.н. Диана Петкова – председател на СУБ, и проф. д.б.н. Димитър Иванов –
научен секретар на БАН. Директорът на ИБЕИ
– БАН, доц. д-р Анна Ганева също приветства с
добре дошли всички гости и участници. С кратка
презентация тя запозна аудиторията с дейността
на ИБЕИ – БАН.
Приблизително осемдесет авторски колектива взеха участие в шестте традиционно залегнали
в тематиката на семинара направления: „Биологично разнообразие и консервационна биология“,
„Биотични и абиотични въздействия върху живата
природа и механизми на адаптация“, „Екосистемни изследвания и услуги и екологично земеделие“, „Ландшафтна екология“, „Екология и образование“, „Други кореспондиращи направления“.
Бяха представени 32 доклада, от които 7 пленарни и 43 постера от участниците от различни университети, научни организации, министерства и
ведомства както от България, така и от чужбина
(СУ „Св. Кл. Охридски“; Лесотехнически университет; Нов български университет; Югозападен
университет „Неофит Рилски“; ПУ „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – Пловдив;
Съвместен Геномен Център; различни институти на БАН и Селкостопанска Академия: ИБЕИ;
Национален природонаучен музей – София; Институт по молекулярна биология „Академик Р.
Цанев“; Институт по микробиология „Стефан
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Ангелов“; Ботанически градини – БАН; Институт
по физиология на растенията и генетика; Институт по полимери; Институт по органична химия с
Център по фитохимия; Институт за гората; Институт по биофизика и биомедицинско инженерство;
Институт по невробиология; Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“; Национален институт по геофизика, геодезия и география; Геологически институт
„Ст. Димитров“; Институт по ядрени изследвания
и ядрена енергетика; Институт по физика на твърдото тяло „Акад Георги Наджаков“; Институт по
почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“; Институт по океанология
„Фритьоф Нансен“, Варна; Природонаучен музей, Варна; Институт по рибни ресурси, Варна;
Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив;
Лесозащитна станция, Пловдив; Институт по фуражните култури, Плевен; Институт по земеделие,
Кюстендил; Институт по декоративни растения –
Негован, София; Центъра за оценка на риска по
хранителната верига – Министерство на земеделието, храните и горите; Регионална лаборатория
Пловдив – Изпълнителна агенция по околна среда
– МОСВ; Военномедицинска академия; Колеж по
медицина „Йорданка Филаретова“; „Жар Компютърс“; Фортис Фасилити ООД; Модерни технологии за управление на дивата природа ЕООД, София; Bio tree.
В семинара взеха участие и колеги от Университета „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие – Р.
Македония; Университет „Гоце Делчев“, Щип – Р.
Македония; Институт по биология, Научен център
Коми, Урал, РАН; Сиктивкар – Руска федерация.
Част от докладите са съвместни разработки на
български учени и учени от чужбина – Германия,
Италия, Унгария.
С грамота и трите тома на „Червена книга на
Република България“ (Растения и гъби, Животни и
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Природни местообитания) – съвместно издание на
БАН и МОСВ, София 2015, бяха наградени двама
млади колеги – Стефан Казаков от ИБЕИ – БАН,
за „най-добра презентация“ и Андрей Попатанасов от ПУ „Паисий Хилендарски“ – за „най-добър
постер“.
Организаторите на Xтия Юбилеен „Семинар по
екология – 2017“ с международно участие изказват най-сърдечни благодарности на ИБЕИ – БАН
за оказаната подкрепа и съдействие за провеждането на научния форум; за безвъзмездно предоставените за ползване зала, мултимедия и екземпляри от „Червена книга на Република България“; на
ЦУ на БАН за провеждането на постерните сесии,
както и на нашите спонсори фирмите „БУЛГАП
ЕООД“ и „LKB – България“ ЕООД за финансовата подкрепа.

Част от заключителната церемония на семинара включваше и прожекция на научно-популярния филм „В хармония с природата“ с автори
проф. д.б.н Бойко Георгиев и инж. Иван Янчев от
ИБЕИ – БАН.
Под формата на поздравления и благодарности
към организаторите, гостите и участниците също
отбелязаха годишнината на семинара. Те благодариха за перфектната организация, за нестихващата енергия и ентусиазъм и за предоставената
възможност за участие. Аудиторията се обедини
около идеята за ежегодното провеждане на „Семинар по екология“. Взе се решение след рецензиране докладите да се публикуват в юбилейното издание на сборник „Семинар по екология – 2017“.
На читателите на сп. „Наука“ в два последователни броя предоставяме някои от изнесените
пленарни доклади на семинара.

ХTH ANNIVERSARY „SEMINAR OF ECOLOGY – 2017“
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
Anna Ganeva, Stefka Chankova, Petja Parvanova

Abstract
The Хth „Seminar of Ecology – 2017“ with international participation was held on 27-28 April in the
meeting room of the Institute of Biodiversity and Ecosystem Researches – BAS (IBER – BAS). The jubilee event was organized by the Department of Biology of the USB and IBER – BAS.
Prof. Stephka Chankova – the chairman of the section „Biology“ – USB welcomes the participants.
The Organizing Committee and the participants were greeted by prof. Diana Petkova, D.Sc. – President
of the USB and prof. Dimitar Ivanov, D.Sc. – Scientific Secretary at the Bulgarian Academy of Sciences.
The Director of IBER – BAS Assoc. Prof. Anna Ganeva also welcomes all guests and participants and
presented the main research activities of IBER’s team.
More than eighty scientists took part at the Seminar. The 7 plenary and 25 oral presentations as well
as 43 posters were presented. Various Universities, organizations, ministries and agencies from Bulgaria
and abroad were represented.
Two young scientists – Stefan Kazakov from IBER – BAS (the best oral presentation) and Andrey
Popatanasov from Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ ( the best poster presentation) were awarded with
diploma and three tomes of the Red Book of Republic of Bulgaria – Plants and Mushrooms, Animals and
Natural Habitats (joint edition of BAS and Ministry of Environment and Water, Sofia 2015) for their .
The Organizing Committee expresses its deep gratitude to the IBER-BAS and Bulgarian Academy of
Science for assistance, providing free of charge conference hall, multimedia, and constructions for poster
session. We also express our gratitude to the companies BULGAP EOOD and LKB-Bulgaria EOOD for their
financial support.
In the form of congratulations and thanks to the Organizers, guests and participants also celebrated the
Anniversary of the Seminar. They thanked for the perfect organization, for the unabated energy and enthusiasm,
and for the participation opportunity provided. The audience united to the idea of the annual conduction of
„Seminar of Ecology“. It was decided, after reviewing the reports to be published in the Anniversary Edition
of the Collection „Seminar of Ecology – 2017“.
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РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЗА ПРОСПЕРИРАЩО
ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ

Акад. Атанас Атанасов,1
д-р Горица Раклеова,1
доц. д-р Ивелин Панчев,1,2
доц. д-р Мариана Влахова,1
проф. д-р Мария Шишиньова,1
д-р Венцислав Бърдаров1

Съвместен Геномен Център ООД;
СУ „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет
1

2

Прехраната – едно от главните предизвикателства пред човечеството
Съгласно данни на организацията за прехрана
и земеделие (ФАО) към ООН се очаква търсенето
на храни в световен мащаб до 2050 г. да се увеличи със 70 %, което ще отговаря на значително
нарасналия брой на населението на планетата. От
известните в света 350 000 растителни видове,
голям брой от тях се използват от фармацията, а
други като източник на влакна, енергия, строителни материали и около 80 000 за храна на хората
и животните, но само 150 от тях се култивират.
Броят на растителните видове, които осигуряват
95 % от необходимите за човека калории и протеин, са 30. Оризът, царевицата, пшеницата и картофите са културите, които съставляват половината
от храната ни. Очевидно световното производство
на земеделска продукция ще трябва да се увеличи
на фона на протичащите глобални промени в климата. Възможността за повишаване на почвеното
плодородие чрез прилагане на синтетични торове, химикали за борба с вредителите и съвременни
технологии (т.нар. „Зелена революция“, началото
на която е поставено от проф. Норман Борлауг
през 1950 г.), гарантират необходимите високи
добиви и очакваните приходи за производителите,
а пазарът предлага на потребителите широк спектър от земеделска продукция. От друга страна, отглеждането само на доказани високодобивни сортове води до загуба на ценен генетичен материал
– местни (локални) форми и стари сортове, които
са устойчиви на абиотичен и биотичен стрес, а
някои от тях са и с висока хранителна стойност.
Системното, понякога прекомерно използване на
агрохимикали, гарантира добивите, но води до
замърсяване на водата, почвата и получената продукция, както и до появата на устойчиви вредите-
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ли и плевели. Не само оторизираните власти, но
и обикновените граждани съзнават, че интензивното земеделие се отразява негативно на невъзобновимите природни ресурси. Намалява биоразнообразието (годишно изчезват около 200 вида),
водните ресурси (70 % от които се използват в
земеделието), влошава се структурата на почвата,
качеството и безопасността на храната. От друга
страна, проблемът с изхранването на населението
в света ще продължава да се задълбочава, особено в развиващите се страни, където над 1 млрд.
страда от недохранване на фона на почти толкова от развитите страни, чиито болести са резултат
от затлъстяване. Налага се агроиндустрията да
се съобрази с тези тревожни данни, като намери
баланса и решава проблема с недостига на храна,
без това да се отрази съществено на екосистемата
като цяло. Това означава, че светът ще трябва в бъдеще да произвежда повече храна, като използва
по-малко вода, земя, енергия, торове и пестициди.
Състояние на земеделието в България
Българското земеделие е един от най-важните
структуроопределящи отрасли в икономиката на
страната ни. Това се дължи на географското положение, изключителните природни дадености, почвено-климатични особености, водни източници,
превъзходно съчетание на долини, планини, реки
и море, определящи богатото ѝ биологично разнообразие. 40 % от българските почви са включени в топ класацията на почвите в света. Повече от
80 земеделски култури, важни от продоволствена
гледна точка, могат да се култивират у нас. Понастоящем обаче делът на този важен отрасъл в БВП
е паднал до 5,1 %, което се дължи на редица фактори, но като основни могат да се посочат ниската
добавена стойност на произвежданата продукция
и съществения спад в нивото на земеделската нау-
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ка през последните години. Само 5 % от семената
от царевица и слънчоглед, които се засаждат у нас,
са създадени от български селекционери. Подобна
е тенденцията и при пшеницата. С изключение на
зърнено-житните и маслодайни култури, вносът
изцяло доминира над износа. Чуждестранните семенни фирми имат интерес само да внасят семена,
без да извършват генетико-селекционна или семепроизводна дейност у нас, която се осъществява в
съседните на България страни – Турция, Гърция
и Румъния. Допълнителна причина за това неблагоприятно състояние е, че семената от български
сортове са интелектуално незащитени. По този начин се създаде вакуум, който постепенно се заема
от чуждестранни фирми.
Проблемът при износа на останалите, традиционно отглеждани в страната ни култури, е, че
тези от тях, които са с добро качество и са търсени, както на вътрешния, така и на външния
пазар, обикновено не отговарят на исканите търговски количества. Всичко това води до загуба
на редица традиционни пазари. Разработването
на специфични кратко- и дългосрочни стратегии,
както за вътрешния, така и за външните пазари,
ще позволи определянето на приоритетите при
производството на земеделска продукция, обема и
качеството ѝ, не само за големите, но и за нишовите пазари. Само така страната ни може отново
да заеме мястото си на стабилен селскостопански производител, осигуряващ както голяма част
от продоволствените потребности на вътрешния
пазар, така и генериращ значителен износ на качествени храни за външния. Това е възможно,
ако се заложи на устойчивото развитие на селското стопанство, а то не може да се постигне без
съвременните постижения на различни клонове
на науката, а не само на генетиката и селекцията, биологията и биотехнологиите. Анализът на
сектор „Земеделие“ и политиката на страната ни
в макроикономически контекст се налага поради
значението, мястото и особеностите на този сектор в общата картина на икономическото развитие
на страната ни. Концентрирането върху отглеждането основно на зърнени и маслодайни култури и
значително редуциране на производството от животновъдство, зеленчукопроизводство, производство на плодове и тютюн и „оттеглянето“ от производството на соя, памук, захарно цвекло, редица
бобови култури (фуражен грах, фий, еспарзета и
др.) лен, коноп, цветя и други, до голяма степен
е продиктувано от начина на разпределение на
субсидиите за единица площ. Те основно се отпускат за зърнените и маслодайните култури, кое-

то не води до увеличаване на брутната добавена
стойност. Според данните на Евростат, България
е една от страните, в които субсидиите до момента не влияят позитивно върху брутната добавена
стойност на произведеното от сектора. Анализът
на данните от експорта на земеделска продукция,
който възлиза близо на 17 % от целия експорт,
показва, че изнасяйки основно първична непреработена продукция, България губи добавената
стойност на крайния продукт, както и заетостта по
веригата, което е показател за ниска икономическа
ефективност. Липсата на производство с добавена стойност пречи на страната ни да бъде конкурентоспособна на външния пазар [1].
Възможности за утвърждаване на органичното земеделие в България
Устойчивото управление на природните ресурси в земеделието е ключов инструмент в търсенето на решение на все по-усложнените производствени условия и в усилията за намаляване
на последиците от климатичните промени. Без
постигане на подобно активно управление на ресурсите и процесите е невъзможно качественото
развитие на сектора.
Основен приоритет в програмата за развитие
на земеделието е производството на достатъчна
здравословна храна и на други нехранителни биопродукти без сериозен негативен ефект върху почвата, екосистемите и водните ресурси.
Страната ни е уникална, защото разполага с
всички предпоставки не само да развива интензивно земеделие, но и биологично, без едното да
пречи на другото.
Биологичното земеделие е алтернатива на
интензивното производство по възможно най-естествен, близък до природата начин. То е набор от
цели, принципи и практики, чието предназначение
е да се сведе до минимум човешкото въздействие
върху околната среда. Чрез него се укрепва екосистемата, опазва се почвеното плодородие и биоразнообразието, енергията и природните ресурси
целесъобразно се използват.
Търсейки начини за ограничаване на негативния ефект от широко прилаганото интензивно земеделие, през 1987 г. е въведено понятието
„устойчиво земеделие“, дефинирано като отговарящо на нуждите на настоящото поколение, без
да ощетява бъдещото. Характеристиките на биологичното земеделие позволяват да се твърди, че
то напълно отговаря на това определение, защото
не позволява използването на синтетични торове и пестициди, ГМО и други негови производни, прилага специфичен начин на управление на

НАУКА – кн. 4/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

41

ПРОБЛЕМИ НА ЕКОЛОГИЯТА
стопанството и основно „разчита“ на превенция.
Тази земеделска практика използва добре познати методи като сеитбообръщение, зелено торене,
биологични средства за борба с вредители, минимална почвена обработка, щадяща структурата ѝ
и др. Като резултат ерозията на почвата се ограничава, запазват се въглеродът, азота и фосфора и
екосистемата като цяло [2; 3; 4; 9]. По отношение
на биоразнообразието позитивният ефект на биологичното земеделие е доказан факт [5; 7]. Броят
на видовете се увеличава с около 30 % и резултатът е валиден за период от десетки години, но
авторите посочват, че той варира при различните
групи организми [10].
Интересът към биологичното земеделие се
засилва в световен мащаб. То се прилага приблизително в 100 страни на повече от 24 млн. hа (Австралия – 10 млн. hа, Аржентина – 3 млн. hа, Латинска Америка – 100 000 hа) [2–9]. В Европа тази
земеделска практика се популяризира от 1980 г., а
в момента 5,7 % от обработваемите площи са заети с производството на биологична продукция. В
някои от страните членки този процент е значително по-висок, като в Лихтенщайн – 30,9 %, Австрия – 19,4%, Швеция – 16,4%, Естония – 16,2 %,
Швейцария – 12,7 % [12]. Закономерно и пазарът
им през последните години се характеризира с динамично развитие. Съгласно приетите стандарти
и програми за управление на риска в страните от
ЕС особено внимание се обръща на безопасността
на храните по цялата верига – управление на производство, обработка и маркетинг.
В контекста на нарастващото търсене на
здравословни храни, влошеният здравен статус
на населението и опитите за справяне с последствията от промените в климата налагат и у нас
усилията да се насочат към постепенно преминаване на част от стопанствата с интензивно земеделие към научно обосновано биологично, за да
може България да отвоюва мястото си на страна
с устойчиво развиващ се аграрен сектор. Тази
земеделска практика се радва на постоянно растящ интерес както от страна на производители,
така и на потребители на биопродукция. Налице
са всички предпоставки за налагането ѝ в България – подходящи почвено-климатични условия,
добра репутация на страната ни като производител на качествена земеделска продукция; необходимото now-how (изследователски институти към
ССА, БАН и висшите училища); национално законодателство, регламентиращо прилагането на
биологичното земеделие, развиващ се вътрешен
и външен пазар, възможност за поминък на насе-
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лението от планинските и полупланински райони, което съставлява 33 % от това на страната ни.
Биологичното земеделие в съчетание със селски,
планински, културно-исторически и медицински
туризъм могат да се превърнат не само в средство
за спиране обезлюдяването на тези райони, но и
база за тяхното икономическо стабилизиране. За
разлика от останалите сектори биопроизводството
расте не в проценти, а в пъти. От 2006 г. до края на
2014 г. броят на биологичните фермери е увеличен
повече от 10 пъти. От биологичното производство
през 2014 г. най-предпочитани са трайните насаждения, техническите и зърнено-житните култури.
Българските биологични продукти са качествени
и конкурентоспособни – над 90 % от тях се изнасят в ЕС, САЩ и Япония. Основната цел пред
сектора би следвало да бъде създаването на интензивен, а не екстензивен модел за развитие.
Редица са факторите, определящи развитието
на българското земеделие (конвенционално и биологично), но държавната политика е ключова. Тя
определя приоритетите, законовата рамка, принципите и средствата за устойчивото му развитие
като важен отрасъл в българската икономика. Чрез
подпомагане на фермерството (субсидии, кредитиране, данъчна политика), добрата взаимовръзка
между Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) с други министерства като МИ,
МТ, МОСВ и МОН, може и да се постигне по-бързото реализиране на програми, имащи отношение
към решаването на проблемите, свързани с опазване на околната среда, почвеното плодородие,
интегрираната растителна защита, качеството и
безопасността на храните, специализираното обучение и др.
На национално ниво законодателството в областта на биологичното земеделие се урежда със
Закона за прилагане на Общите организации на
пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз (в сила от 01.01.2007 г.) и Наредба № 1 от 7
февруари 2013 г. за прилагане на правилата за биологично производство на растения и растителни
продукти, животни и животински продукти, аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрол
(ДВ, бр. 16 от 2013 г.). Едно от основните предизвикателства пред биологичния сектор е произведената продукция да отговаря като качество и
количество на търсенето на пазара. Участието в
Европейското сътрудничество за иновации (EIP)
открива възможност за коопериране между науката, производителите и индустрията на регионално, национално и европейско ниво (Action Plan of
EC 2020), което в това отношение е определящо.
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Иновациите – двигател за развитието на
аграрния сектор
Стратегията за развитие на биологичното земеделие в страната ни предвижда научните
изследвания да се ориентират към практиката –
обучение и достъпна научна информация в тази
област, разработване и прилагане на нови технологии, прилагайки интердисциплинарен подход
чрез използване не само на традиционните селекционни методи, но и тези на биологията и биотехнологиите, микробиологията, почвознанието,
химията, физиката, математиката и информатиката, нанотехнологиите, феномиката, както и на
електрониката и фината механика, роботиката и
интелигентните машини. По този начин се очаква
дигиталното и прецизното земеделие да навлязат по-бързо и да бъдат съществена част от нововъведенията в земеделската практика, както на
големите, така и на дребните фермери, което ще
доведе до подобряване рентабилността на произвежданите продукти.
При прецизното земеделие всеки терен, растение или животно ще бъдат наблюдавани и контролирани дистанционно. Храната ще се проследява
от полето до трапезата чрез сателити и чипове с
висока радиочувствителност, а нанотехнологиите
ще позволят тя да се съхранява по-дълго време.
Иновациите са двигателя на развитие в Европа, което налага да се обърне сериозно внимание
на тях и в България, особенно във важен сектор
като земеделието. За съжаление до този момент в
Националната програма за развитие на селските
райони отсъстват мерки по отношение на прилагането им.
От какви иновации има нужда биологичното земеделие:
• нови сортове, създадени на базата на местни
видове/стари сортове, които са подходящи за
отглеждане в условия на по-ниско съдържание на азот в почвата в сравнение с това при
„интензивното“ земеделие и да са с повишена
устойчивост на вредители, плевели и абиотичен стрес. Понастоящем пазарът не предлага
достатъчен посевен и посадъчен материал,
който е създаден/отгледан в условията на биологично стопанство. Отчитайки това, Европейската комисия предлага да се разреши
използването на „конвенционални“ семена,
които обаче да не са третирани с химикали
(Proposal COM, 2014)
• изучаване на механизмите на симбиозата (растения + микробиом); (животни + микробиом);

(човек + микробиом)
микробиом – почвено плодородие
полезни/вредни микроорганизми
Нов поглед върху компостирането
Нов поглед върху биоторовете и биопестицидите
Селекционната дейност, целяща създаване
на нови сортове за нуждите на биологичното земеделие, е силно рестрицирана по отношение
на редица методи, с които може да се провокира
важното за целта генетично разнообразие (отдалечена, клетъчна хибридизация, протопластно
сливане, ин витро селекция, физичен и химичен
мутагенезис и др.). Известно е, че при естественото стареене на семената или при съхраняването им в помещения, където температурата и
влажността не са коректно регулирани, настъпват генетични промени, които са подобни на
тези, предизвикани чрез мутагенезис. Христов и
сътрудници [6] показват при семена от сортове
царевица, че процесът на стареене може да се
ускори чрез този „неразрешен“ метод и да се
получат генетични варирания, включително и по
отношение на важни количествени признаци. Вероятно подобни научни резултати ще доведат в
бъдеще до ревизиране на някои от изискванията
при селекцията на подходящи за биологичното
земеделие сортове. Някои автори [8] са на мнение, че биологичното земеделие трябва да бъде
по-иновативно за да реши проблемите си, дори
ако се налага да открие нови „пътища“ за това.
При най-съвременния селекционен метод, т.нар.
„геномно редактиране“ при растенията (CRISPR–Cas 9) без участието на „носители“ – генетичен материал от растителни вируси или бактерии, както е при ГМО, се извършват промени,
„корекции“ в желана от изследователя насока.
Този нов подход успешно е приложен при гъби
(anti-browning mushroom) и царевица (waxy corn),
които вече са комерсиализирани в САЩ, въпреки
че са резултат от генетично модифициране [11].
Един много добър пример за използване на
научните достижения от малкия и средния бизнес е осъщественото през 2016 г. публично-частно партньорство между СУ „Св. Кл. Охридски“
(в лицето на Съвместен Геномен Център ООД)
и инвестиционна фирма „Юнивърсъл Бългериан
Инвестмънтс“ ЕАД (ЮБИ) (в лицето на фирма
АНИП – „Добруджа“ ЕАД). За ускоряване на селекционния процес с оглед създаване на конкурентоспособни сортове при основните земеделски култури партниращите си страни прилагат
•
•
•
•
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съвременни биотехнологични и геномни методи.
Създаването на платформи за съвременно биопроизводство на качествени и безопасни български продукти и храни, включително запазването
и правилното използване на изчезващото биоразнообразие с акцент на видовете, които имат определена стопанска и екологична стойност, също са
предмет на бъдещи съвместни научни разработки.
Единствената реална възможност за възраждане на аграрния сектор у нас и прехода му на качествено нов етап е, ако за българската наука се
създадат условия, позволяващи да заеме подобаващото й се място при създаване на нови иновационни модели.
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THE ROLE OF INNOVATIONS FOR PROSPERITY OF THE BULGARIAN AGRICULTURE
Atanas Atanassov, Goritsa Rakleova, Ivelin Panchev, Mariana Vlahova,
Maria Shishiniova, Ventsislav Bardarov
Abstract
In the field of agriculture, Europe and in particular Bulgaria have a certain orientation towards increasing
the part of the organic production. Our country has all natural resources to realize such a goal. In regard to this
a number of issues related to the state of Bulgarian agriculture, which is one of the most important structurally
defining sector in the economy are discussed. The development of specific short and long-term strategies
for sustainable development not only of the conventional but also of organic farming will allow determining
priorities in the production, its volume and quality as well. Special attention is paid to the application in
practice of innovative scientific findings in order to solve problems related to the ecological management of
the agrarian sector. Thus our country can take again its place as a stable agricultural producer whose quality
production is sought not only in the domestic but also in the foreign markets.
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МОДЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА – АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ,
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Доц. д-р Ася Асенова,
катедра „Методика на обучението по биология“,
Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Образованието за околната среда заема приоритетно място в процеса на промяна към устойчиво развитие. Това се дължи на глобалният характер
на екологичните проблеми, чието задълбочаване
поставя въпроси за тяхното решаване както на национално равнище, така и в глобален план. Този
тип образование и възпитание се осъществява
главно чрез учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология“
– „Човекът и природата“ и „Биология и здравно
образование“ в общозадължителната и избираема
подготовка.
В настоящата статия е направен подробен анализ на състоянието на извънкласната дейност по
биология в страната по отношение на национални политики, програми и стратегии. Представен
и анализиран е един успешен модел за организиране на образование за околна среда и устойчиво
развитие чрез конкретни помагала за извънкласна
дейност.
• Модел за реализиране на ИКД по биология чрез помагалата на РЕЦ за ЦИЕ – България
За разлика от задължителната подготовка,
която се регламентира нормативно от стандарти
и учебни програми по всеки отделен предмет, извънкласните дейности поради своята специфика
и особености се провеждат без строго фиксирани
нормативно заложени граници. Това, от своя страна, се превръща в предизвикателство пред учителя
по биология. От една страна, тези предизвикателства са свързани със съдържателното осигуряване
на ИКД, а от друга – с нейното ресурсно обезпечаване. Често тематиката на извънкласната дейност
се приближава до учебните програми от задължителния учебен материал, без да се припокрива
изцяло с него. Тук учителят трябва да вземе предвид, че при съставянето и реализирането на програмата за извънкласни занятия важно услови са
интересите и изискванията на децата [1].
По дефиниция извънкласните дейности и извънучилищните (ИИД) са форма на организация

и взаимодействие между дейността на учителя/
лектора и учениците с цел осъществяване на конкретни задачи, свързани с удовлетворяване на интересите и творческите търсения на учениците
извън държавните образователни изисквания за
учебно съдържание. Извънкласните дейности се
осъществяват на доброволен принцип по желание
на учениците със съгласието на родителите.
Най-общо видовете извънкласна дейност се
диференцират в две основни групи:
 Извънурочна извънкласна дейност – свързана със задължителната подготовка, реализираща
се чрез класно-неурочни форми на организация
(напр. екскурзия, лабораторни занятия, семинари
и т.н.).
 Същинска извънкласна дейност – необвързана със задължителната учебна програма, основаваща се на доброволен принцип за участие.
Тя може да се организира със седмичен хорариум
или на модулен принцип [9].
При наличие на проекти, финансиращи организирането на извънкласната дейност в училище,
основен проблем пред учителя по биология стои
съдържателното осигуряване на посочената форма на организация.
• Структурно-функционален анализ на
учебните помагала
Учебните помагала за СИП от 4-ти до 8-ми
клас – „Западна Стара планина за деца“ и „От
Осогово до Беласица“, както и „Пирин за деца“,
са разработени като наръчници за учители, създаден от РЕЦ за ЦИЕ – клон България в сътрудничество с учители и експерти от България [3], [4],
[5]. Пакетът на всяко помагало включва: Помагало за учители, Малък пътеводител в биологичното
разнообразие на съответния регион и CD-ROM с
материали. В структурно отношение помагалата съдържат набор от биологична и методическа
информация, както и всички необходими ресурси
към дадена тема. Темите са разпределени в модули, част от които се отнасят до биологичното разнообразие на съответния регион, информация за
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традициите и обичаите, както и теми, пряко свързани с наболели екологични проблеми на региона.
Структурирани по този начин, пособията предоставят възможност на учителя да организира ИКД
както на модулен, така и със седмичен хорариум
принцип на разпределение. Към всяка тема са
включени информационни модули и система от
учебни дейности, чрез които се обработва съдържанието, включено към темата. Съдържанието е
организирано на принципа „science“, основаващ
се на междупредметния подход при представянето и изучаването на понятия, закони и закономерности. Към всеки модул е включена и тема, свързана с провеждането на теренни дейности, чрез
които учениците придобиват практически знания
и умения. Основните методи, чрез които се реализират дейностите, са интерактивни (мозъчна атака; решаване на казуси (дилеми); визуализация и
асоциативен облак; интерактивна демонстрация;
провеждане на интерактивно изследване (практическо занятие); ролева игра; обсъждане на ситуации, ситуационни игри; интерактивни тестове;
използване на приказки и притчи; разработване на
малки проекти) и в съответствие с новата образователна парадигма, която отрежда активна роля на
детето в образователния процес. В помагалата за
всеки метод е представена информация за неговата същност, начин на организация при различни
възрастови групи. По този начин се елиминира несигурността, която изпитва учителя при реализирането на тази група методи.
Възможностите за реализация на ИКД чрез
учебните помагала най-общо са свързани с:
 Обучение в СИП за една година
 Обучение в СИП за две години
 Частично използване на дейности и теми в
часове от ЗП и ЗИП
 Клубна дейност
 Извънкласни и извънучилищни дейности.
Ето и един конкретен пример за помагалото
„От Осогово до Беласица“ по отношение разпределението на учебното съдържание и основните
учебни дейности, включени в него:
 Брой модули: 6
 Брой теми: 24
 Брой дейности: 219 дейности, от които 66
теренни дейности.
Чрез системата от помагала на РЕЦ учителят
по биология получава най-общо специфичнопредметна, биологична и методическа информация, за да организира оптимален във времето вариант на ИКД. При определяне на съдържанието
учителят може да ранжира модулите, темите и
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дейностите в него според целите, интересите, възрастта на учениците и не на последно място според ресурсите, с които разполага училището.
Така организираната единна структура на пособията осигурява реализирането на следните образователни функции:
 Информационна функция – овладяване на
специфично-предметни и общонаучни знания и
умения с помощта на различни пътища за познание; предаване на придобитите знания чрез
използването на разнообразни методи и средства, съобразени с възрастовите особености на
учениците.
 Комуникативна и възпитателна функция –
формиране на умения за установяване на рационални и емоционални отношения с отделните
ученици и делови отношения с другите учители и родителите; чрез разнообразните интерактивни методи се подобряват и развиват личните
взаимоотношения в групата.
 Обучаваща функция – постига се актуализиране, разширяване и задълбочаване на теоретичните знания и тяхното прилагане при разрешаването на конкретни педагогически задачи;
формиране на умения и навици за организиране
и управление на педагогическата дейност; разширяване на познанията за съвременни педагогически технологии и тяхното прилагане в областта на екологичното образование.
 Организаторска функция – формират се
умения за управление на класа по време на разнообразни форми на класна и извънкласна работа.
 Диагностична функция – възможност
чрез пособията да се формират и оценят личните постижения на всеки ученик в разнообразен
образователен контекст; да се предопредели и
бъдещият му професионален избор.
Обобщено посочената система от помагала
предоставя на учителя цялостен педагогически
модел и включения в него инструментариум за
организиране на разнообразна ИКД, предоставяща му възможност за избор и допълнителна квалификация, свързана със спецификите на пособието. Тези пособия биха могли да се разглеждат
като средство за овладяване на професионалнопедагогически умения, навици, опит и начин за
развитие на педагогическото мислене и прилагане
на теоретичните знания в практическата дейност.
• Анализ на учебната практика по отношение организирането на ИКД чрез пособия
та в целевите региони на изследването
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Цели и задачи на изследването
С цел да се установи реалното състояние на
педагогическата практика по отношение провеждането на ИКД по биология, както и степента на
приложимост на двете пособия – „Западна Стара
планина за деца“ и „Осогово, Огражден и Беласица за деца“, в целевите региони бе проведено
изследване, което се фокусира върху отговори на
две групи ключови въпроси: установяване на реалните проблеми и бариери при организирането
на ИКД и педагогическата ефективност на посочените помагала.
За целта бяха формулирани следните научноизследователски задачи:
 Каква е степента на приложимост на пособията „Западна Стара планина за деца“ и „Осогово, Огражден и Беласица за деца“ в различни
форми на подготовка на учениците в училищата
от целевите региони.
 Кои са най-добрите практики за организиране на СИП чрез учебните пособия в целевите
региони.
 Какви са обективните и субективни пречки,
които съществуват при приложението на пособието и организирането на СИП в целевите региони.
 Идентифициране на нуждите на учителите
от професионална помощ (методическа, специфично предметна).
Методология на изследването
В контекста на така формулираните цели и задачи на изследването организирахме фокус групи
с учители от целевите региони, които използват
пособията в рамките на 1–2 години. По своята
същност организирането на изследването чрез фокус групи представлява качествен метод за събиране на
информация и мнения по съответен
проблем. В проучването с метода на
фокус групата взеха участие около
70 учители, които оформят типичния
възрастов и социален профил на активните по отношение организиране
на ИКД учители. Посочените групи
интервюирани лица участват по различен начин, с общи образователни
задачи и различни компетенции в педагогическата практика и поради това
оценяващи я от различен професионален ъгъл.
Обобщено интервюто включва въпроси, свързани с основните проблеми и бариери, които учителите срещат при организирането, провеждането,
ръководството на ИКД, в т.ч. и чрез посочените
пособия; въпроси, свързани със споделяне на соб-

ствения педагогически опит по отношение ефективност на отделни модули, теми и дейности от
пособието, в т.ч. и възможността чрез пособията
да се промени ученическата нагласа и мотивация
за учене; въпроси, свързани с техният опит по отношение участие в различни проекти и необходимостта им от допълнителна квалификация.
На въпроса за приложимостта на учебното
пособие „Западна Стара планина за деца“ / „Осогово, Огражден и Беласица за деца“ при организирането на СИП с техните ученици, интервюираните посочват следното: около 30 % от учителите
използват пособията за организиране на СИП (и
по-конкретно при организирането на един клуб
и две различни извънкласни дейности по проект:
BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ (УСПЕХ). От посочените учители 20%
са използвали пособието „Осогово, Огражден и
Беласица за деца“ и 10% – „Западна Стара планина за деца“ за организиране на СИП за ученици от четвърти, пети до осми клас. Темите, които
са използвани за СИП, са свързани предимно с
теми, касаещи съответния регион, в които живеят децата. Този факт е съвсем разбираем, предвид
на регионалния принцип при подбор на учебното съдържание и една от основните му цели, а
именно опознаване на местното биоразнообразие.
Останалите 70 от учителите използват частично
пособията в задължителната подготовка в рамките на учебните предмети по „Човекът и природата“, „Биология и здравно образование“ (7–9 клас),
география, математика, физика и час на класния.

Фигура 1. Приложимост на учебните пособия
Най-често използваните модули от пособието
„Осогово, Огражден и Беласица за деца“ са: Модул
І: Биоразнообразието и неговото опазване; Модул
ІІ: Защитени територии, трансгранични защитени
територии и места от екологичната мрежа „Натура
2000“ – особено в обучението по задължителната
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подготовка „Биология и здравно образование“,
свързана с екологичното учебно знание; Модул
ІІІ: Човешки дейности и опазване на биоразнообразието при преподаване на „Човекът и природата“ 5 и 6 клас към теми, свързани с въздействие
на човека върху природата и хигиена; Модул ІV:
Планински и речни екосистеми; Модул V: Флора
на Осогово, Влахина, Малешевска, Огражден и
Беласица и защитени видове растения, като тук се
очертава ясно регионалният принцип при подбор
на информация, свързана с районите, в които живеят децата; Модул VІ: Фауна на западните погранични планини и защитени животински видове.

Фигура 2. Области на приложимост

Най-често използваните теми от пособието „Осогово, Огражден и Беласица за деца“ са
следните: Тема 1: Теренни дейности – занятия на
открито, практически дейности и интерактивни
игри; Тема 2: Биологично разнообразие и туризъм;Тема 6: Биологичното разнообразие в местните традиции, обичаи, изкуство, Тема 7: Растения
и животни – биологични индикатори и жертви на
предразсъдъци и суеверия; Тема 5: Застрашените
видове животни. Теренни дейности – занятия на
открито, практически дейности и интерактивни
игри; Тема 2: Нашата невероятна Струма.
Най-често използваните модули от „Западна
Стара планина за деца“ са: Модул І: Биоразнообразието и неговото опазване; Модул ІІІ: Човешки
дейности и опазване на биоразнообразието; Модул V: Флора на Западна Стара планина и защитени видове; Модул VІ: Фауна на Западна Стара
планина и защитени видове.
Най-често използваните теми са: от „Западна
Стара планина за деца“ Тема 2: Уникалното богатство на Западна Стара планина; Тема: Местна занаяти и стопански практики. Билки и горски плодове; Тема: Биологичното разнообразие
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в местните традиции, обичаи и изкуство; Тема 7:
Растения и животни – жертви на предразсъдъци;
Тема 4: Биологичното разнообразие в нашите селища; Тема: Застрашени видове растения.
Най-често използваните дейности от двете пособия са следните: по отношение на конкретното назоваване на учебни дейности учителите изпитаха
известно затруднение и по-скоро отдиференцираха дейности, в които преобладават интерактивни
методи – ролеви игри, решаване на казуси, моделиране и теренни дейности, както и творчески
задачи, свързани с проектни дейности. Като особено интересни за децата се оказаха дейностите
„Гората, без която не можем“; „Седмица на
Гората“; „Мъртвото дърво“; „Пожар в гората“; „Ноев ковчег“; „Познай кое животно
е“, „Изследване на участък на р. Струма“.
От споделеният опит на учителите
се установява, че определени тематични
части на пособието успешно се интегрират в по-широк образователен контекст.
Това произтича от заложената концепция
от типа „science“ при конструирането на
тематичните модули в пособието. В сравнителен план учебните предмети, по които доминиращо се използва помагалото в
условията на задължителна подготовка са:
„Човекът и природата“ и „ Биология и здравно образование“.
По отношение на приложимостта на учебното
пособие за организиране на СИП резултатите от
анализа показват следното:
Като много приложимо го определят 30% учители – тези, които използват пособията в рамките
на СИП. Те поставят максималният брой точки –
5. Останалите 70 % от учителите единодушно поставят 4 точки, което индикира висока приложимост на пособието и в рамките на задължителната
подготовка. От всички интервюирани лица нямаше оценка по ниска от 4, което показва нуждата
и необходимостта от такъв тип учебни материали
както при организирането на ИКД, така и в часовете по биология от задължителната подготовка.
В хода на интервюто много учители изказват мнение, че учебниците по биология би трябвало да
приличат на тези пособия и като дизайн, и като
учебни дейности.
Според проведеното интервю сред учителите по отношение допълнения или промени, които биха направили в съдържанието на учебното
пособие, те посочват, че пособията са достатъчно изчерпателни и богати както по отношение на
информационно осигуряване, така и ресурсно по
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отношение на дидактически материали към разнообразните дейности. Според част от учителите (около 10 %) е необходимо за по-малки ученици да има повече визуални материали – филми и
интересни игри с костюми и т.н. Според тяхното
мнение: „Определено има повече необходимост от
допълнителни нагледни материали. Също е необходимо да се вложат повече материали, възпитаващи морални ценности. Да се прави разлика между
добро и зло“. Според някои учители е необходимо
въвеждане на нови технологии в класната стая.

Фигура 3. Степен на приложимост на пособията

• Основни изводи и коментари, получени
от изследването
Извод 1: Допълнителното онагледяване на
съдържанието, включено в пособията, е изключително важно, особено за учениците от 4 и 5 клас,
тъй като при тях преобладава нагледно-образното мислене и кодирането на информация в изображенията е по-лесно за усвояване в сравнение
с по-големите ученици. В рамките на учебните
пособия изображенията изпълняват освен декоративна и образователна функция, те са свързани в
логическа връзка и като че ли „разказват история“.
Изображенията тук разкриват смислови единици
информация и като цяло допълват основния текст,
включен в темите.
Необходимо е да се помисли върху възможността да се включат освен статични и динамични
изображения в рамките на диска например. Особено това е нужна за децата със специални образователни потребности – например тези с дислексия.
Извод 2: Предложенията на участниците в
изследването за бъдещо усъвършенстване и популяризиране на пособието са: адаптирането му
в по-широк образователен контекст чрез включ-

ването на отделни тематични части и модули в
учебните програми за задължителна подготовка;
необходимост от създаване на подобни пособия и
в гимназиалния етап на обучение; осигуряване на
практически обучения на учителите и финансова подкрепа за по-доброто приложение на модела. Това може да се обясни с факта, че повечето
помагала са адресирани към малките ученици
(4–8 клас). В горен курс подобен род помагала са
рядкост в нашата образователна система и това си
има своите обективни и субективни обяснения –
различен дизайн на пособията по отношение на
интерактивни методи, адекватни за тази възрастова група; липсата на ИКД за тази възрастова
група; насочване на усилията на учениците към
успешно полагане на матури; липсата на утвърдени часове/ програми. Част от учителите посочват,
че СИП се организират само по български език и
математика. При поставяне на въпроса относно
възможността работата с подобен род помагала
и конкретно с това учебно пособие да доведе до
промяна в нагласите и мотивацията на учениците към обучението по биология, всички учители
са единодушни, че това е факт и ученици, които
са използвали пособието, са повишили своя интерес и мотивация за учене, формирало се е нов
тип поведение и отношение към природата. Част
от децата са поели инициативата за създаване на
екоклуб в училище, за да имат повече време при
работа с пособията. В част от училищата, в които учителите използват помагалото Натура 2000
в образованието, е формирана група, която е демонстрирала открити уроци и на този етап част
от децата са продължили висшето си образование
в областта на екологията. Това доказва високата
педагогическа ефективност на пособията и тяхната възможност да предопределят бъдещата професионална ориентация на децата.
Извод 3: Възможността работата с тези пособия да доведе до промяна в нагласите, мотивацията за учене и поведението на учениците спрямо
среда, в която живеят и един към друг, е доказан
от практиката факт. Особено това важи в райони,
които имат реални проблеми, свързани с опазването на природното богатство (напр. в района на
Банско). Децата са особено чувствителни към темите от пособието, свързани с човешката дейност
и действията в посока устойчиво развитие. Същото се отнася и за децата от малцинствата, при които работата с пособието е довела до промяна в нагласите към опазване на околната среда, здравето
и отношенията помежду си. В тази връзка би било
добре да се включат отделни акценти в пособие-

НАУКА – кн. 4/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

49

ПРОБЛЕМИ НА ЕКОЛОГИЯТА
то, свързани със здравното образование, например
при теми, касаещи замърсяването на природната
среда и здравето на човек. По отношение участието на учителите в обучения, свързани с провеждане на природозащитно образование, се получиха
следните резултати:
По-голяма част от учителите получават подкрепа от директорите за организиране на СИП.
Създадени са възможности за активна работа по
проекти. Част от учителите (20 %) посочват, че
директорите на училищата предопределят какви ИКД да се организират в училище, което не е
съгласувано с учителите и интересите на децата.
Голяма част от учителите са участвали в обучения, свързани с различни учебни помагала:
„От Осогово до Беласица“, „Зелен Пакет за деца“;
„Растенията и животни в Осогово“, „Обучение за
подготовка на проекти „Подход на логическата
рамка“; „Биоразнообразието на Пирин“, организирано от Българска Фондация Биоразнообразие.
Извод 4: Около 80% от интервюираните учители получават подкрепата на директорите по
отношение провеждането на ИКД в училище.
Подкрепата се изразява в морална съпричастност,
свобода по отношение избора на тематика, финансова чрез включването на учителите по различни
програми. Почти никой от учителите не посочи
като проблем финансови пречки при организиране
на ИКД, което се обяснява с повече възможности
за финансиране, но и по-активно участие на учителите в проекти. Почти всички изследвани лица
посочиха, че са посетили обучението, организирано от РЕЦ, свързано с формиране на компетенции за писане на проекти, с което би могло да се
обясни и активността в участието им в различни
проекти.
Извод 5: По отношение потребността от допълнително обучение и квалификация учителите
посочват необходимост от обучения, свързани с
приложение на нови технологии в училище, специфично предметна квалификация, свързана с
биоразнообразието. От особен интерес за учителите е обучението, свързано с писане на проекти. Във връзка с последната препоръка би могло
да се организира семинар с учителите, свързан с
проектите в средните училища. Този проблем е
необходимо да се анализира в две насоки: от една
страна – да се представи информация на учителите във връзка с това, как се пишат проекти; организации, които финансират подобни училищни инициативи; илюстрации на добри практики.
Втората насока е по отношение провеждането на
т.нар. проектно базирано обучение с акценти: ме-

50

тодология, видове, етапи на организирането му.
По същество конкретните практически резултати
от подобно обучение са свързани със създаване на
възможности за самофинансиране на съответната
училищна институция, както и включването на
ученици в подобни инициативи, пряко отразяващо
се на учебната им мотивация.
• Основни групи бариери, свързани с провеждането на ИКД в училище
Анализът на интервютата доведе до заключението, че основните проблеми са предимно свързани с организацията и провеждането на ИКД и
използването на съвременни методи на преподаване. Освен това изследваните лица очертават един
много съществен за педагогическата практика
проблем, за който можем категорично да твърдим,
че би повлиял негативно върху професионалната
дейност на педагозите, а именно: неумението да
съчетават собствената преподавателска активност
с осигуряване активността на учениците. Това е
свързано с тяхната собствена активност (приложението на трансмисионни или директни преподавателски стратегии), което, от своя страна,
превръща учениците в пасивни наблюдатели на
тяхното представяне в клас, респ. до снижаване
на интереса и дисциплината и липса на мотивация
за участие в ИКД по даден предмет.
Заключение
За да станат децата отговорни и активни членове на обществото, е нужно да се осъзнае, че вкоренените ценности и норми оказват много повече
влияние върху поведението, отколкото знанията
сами по себе си. Подобни ценности и норми се
формират от ранна детска възраст и е трудно да
бъдат променени на по-късен етап от развитието.
[6, 7, 8] По тази причина включването на обучение, свързано с околната среда, в учебния план на
основните училища изисква не само допълнителни учебни материали, но и предполага един изцяло нов начин на преподаване. С осъществяването
на това ще стане възможно учениците да научат
по какъв начин действията в различни сфери на
живота могат да се отразят на околната среда.
Това ще им позволи да обърнат внимание на проблемите на околната среда в различните аспекти,
както е предвидено в концепцията за устойчивото
развитие.
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ENVIRONMENTAL EDUCATION MODEL – ANALYSIS OF GOOD PRACTICES,
TRENDS AND PERSPECTIVES
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Abstract
This article provides a detailed analysis of the extracurricular activities in biology education in terms of national policies, programs and strategies. Presented and analyzed is a successful model for organizing environmental education and sustainable development through concrete tools for extracurricular activities. The educational product,
which is presented in the article, is a training programme „Region for kids”, presented in the form of training aids,
including handbook for teachers, a small guidebook in the biological diversity of the concrete region and a CD with
special materials from the aid. The topics and activities are orientated to the age range of the target audience and the
instruments proposed for performance reflect the modern trends in environmental education- interactive methods, a
combination of theory and practice, inclusion of all the senses, applying the principles of natural interpretation.
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ПОЗНАВАТЕЛНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ИСТОРИЯТА
НА ОРЪЖИЕТО

Иван Нурков,
Великотърновски клон на СУБ

Проблемът за обхвата на научната дисциплина „история на оръжието“ е част от общата проблематика въобще за обсега на историографията,
историята и историческата наука. От това следва
и въпросът за познавателните граници и възможностите за изследване на миналата действителност, материална част, от която е историческото
оръжие, основна категория и стожер на предмета
на историята на оръжието. В някаква своя част
оръжията физически съществуват и до днес. Те са
факти и фундаментни веществени доказателства
за установен и разискан исторически път на човечеството [16, с. 7–8]. В този смисъл познавателният обхват се помества в целокупната история на
човечеството – „предистория, история и световна
история“ [14, 94], като излиза извън обсега на „писаната история“.
Като вземем предвид направеното и извършеното от човека и човешките общности, за което
има запазени и открити материални факти, човешката история, историография и историческа наука
имат различно по време начало. Възприетото такова от повечето автори е с репери „възникване на
писмеността“ и „написване на първата книга“ от
Херодот (484–425 г. пр. Хр.) [2], респ. от Тукидид
(460–399 г. пр. Хр.). Далеко преди това обаче има
човешка история, която е наречена праистория
или предистория, но все пак е история, като вземем предвид възникването, използването и развитието на оръдията на труда и оръжията, както и
наченките на вярванията и митовете. Писмеността
дава началото на историографията като разказвателно-описателна страна на историческия процес.
Историческата наука пък има за начало времето
доста след това, за да достигне чак до метанауката

си.

Историята не се състои само от събития и не се
пише само въз основа на писмени документи (източници, извори). Интерпретацията на миналото
като историография, история и историческа наука
се основава на целия материален и нематериален
фундамент – описание и анализ на достигнали до
нас материални свидетелства (реалии) и предполагаеми реконструкции на факти, събития, явления, ситуации, процеси през съответния период и
епоха, включващи и материално съдържимо, при
което се съчетават в добрия случай с документите.
Поради очевидната многозначност1 на думата
„история“2 авторите на философско-исторически
трудове са на различно мнение и имат различни
становища за същността и началото на човешката история, като явно имат отношение към писаната история. Джофри Бараклъф, специалист по
средновековна история, заявява, че „историята,
която четем, макар да се основава на факти, строго погледнато изобщо не е фактическа, а представлява поредица от възприети мнения“ [5, 14],
като уточнява двете значения на думата история:
изследванията на историка и поредицата от минали събития, които се изследват от него. Явно Дж.
Бараклъф има предвид писаната история, защото
иначе би трябвало да има мнение за историческите и праисторическите материални факти, а
не само да повтаря (възприема) чужди мнения и
още по-точно да ги компилира, за какъвто вариант
пише Р. Колингууд (1889–1943) [6, с. 261]. Самият
Колингууд е категоричен, че „…съществуващата
днес история е възникнала най-много преди четири хиляди години в Западна Азия и Европа“ [6,
16]. Арнолд Тойнби (1889–1975) пише за истори-

Според Петър Бицилли: „...думата „история“ е двусмислена...“. „Историята е и повествованието за събитието, и самото
събитие. Тази двусмисленост е сложила отпечатъка си върху немалко работи по теория на историята, в които теорията
на историческия процес много често само слабо и неясно се разграничава от теорията на историческото знание“ [1,
27]. Авторът употребява и терминологическото съчетание „теория на историческата наука“ [1, 40], а персонализацията
е за „теоретик на историческия процес“ (?) [1, 41].Според коментара към „История“ на Херодот [2, 457] терминът
„история“ има древногръцки йонийски диалектен произход и означава „изследване“. По-късно придобива значение на
„историческо изследване“ и „разказ“.
2
Признатата начална книга от писаната история започва така: „Херодот от Халикарнас събра и записа тези сведения,
за да не потънат в забрава, с течение на времето, миналите събития и великите и достойни за възхищение деятелности,
както на елините, така и на варварите, за да не останат те в неизвестност, и по-точно, защото те водиха войни едни
срещу други“ (Кн. I, „Клио“, с. 11).
1
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ята, като споменава за ХVII в. пр. Хр. и 3200 г.
пр. Хр., като прибавя към това анализа на 26 според него цивилизации в историята [12, с. 66–67].
В един от трудовете си Карл Ясперс (1883–1969)
ни представя идеята си за осевото време и отделнa „предистория“ и „история“ [14, с. 38, с. 47] Руският учен Анатолий Ракитов датира началото на
„историческия процес“ в VI–V в. пр. Хр. в Древна
Елада, като го свързва с Платон и Херодот [10, с.
38]. Н. Ирибаджаков (1920–2008) пише, че „тъй
като историята е процесът на развитието на обществото, тя започва там, където действат маси –
социални групи, народи, националности…“ [4, с.
594; 3, с. 705]. Иначе е всеизвестно, че Херодот
и Тукидид са наричани „бащи на историята“, но
означава ли това, че техните писани истории са
началото на историята или на историята на оръжието?3.
Няма съмнения, че езикът и материалната
култура на първобитните предполагат възникването на писмеността или прехода им към цивилизацията, защото едни от първите знаци-символи
на непряко човешко общуване, различно по време,
освен с отчупена клонка, е и със стрела, обърната
на различни посоки. Което безспорно е възникнало от постоянното преследване на дивеч и лов
на животни. От тези и други знаци с течение на
времето са се оформили и графичните символи, а
езиковото общуване между хората от само звуково
става и писмено [8, 12]4.
Предполагаме, че знаем почти всичко за въз-

никването и развитието на писмеността, известни
са ни и повечето от съществувалите и съществуващите исторически оръжия. Напълно неизвестно
ни е развитието на езика, речта до изнамирането
на писмеността, защото звукът не може да се запази в тогавашните времена като такъв, не може и
да се нарисува, та да го видим в една пещерна рисунка, както ловното (и бойното) оръжие на първобитните.
Следвайки логиката на цялостното изложение, не бихме могли да се съгласим изцяло с някои от авторите, защото началото на формирането
на човека и човешките общности и наченките на
нещо направено и извършено от разумния човек
– напр. оръдията на труда и оръжията, положително надхвърля 10 000 – 50 000 – 100 000 години
[15, с. 30–31], а останките от прачовек – човек към
2–4 млн. години5.
Праисторическите цивилизации в България
ни отвеждат назад към 8000 години. Селищата от
това време и малко по-късно са истински градове
– в кв. Слатина в София6 площта на поселението
е ок. 80 дка, приблизително толкова е и селището в местността Качица във Велико Търново, а в
близкото до града с. Самоводене [11] намираме
праистория върху 200 дка. От това време са и съкровищата с най-старото обработено злато в Европа – това от с. Хотница, Великотърновско и от
Варненския халколитен некропол.
Споменавам всичко това, защото в такъв широк диапазон от време е разположена историята

За оръжие и въоръжение се пише на доста места в „Историята“ на Херодот [2]: „Децата на персите от пет до 20-годишна възраст се обучават на стрелба с лък“ (с. 55, част 136); „Карийците научили елините да слагат на шлемовете си
султани (благородни пера – бел. авт.), да изобразяват емблеми на щитовете си и първи започнали да поставят дръжки
на щитовете си. Дотогава всички народи носели щитовете си без дръжка и ги използвали с помощта на кожени връзки,
като ги надявали на врата си и на лявото рамо“ (с. 65, ч. 17)… Карийците са племе, заселило се там от островите. На микенските вази (ок. 1100 г. пр. Хр.) са изобразени ахейските воини с въоръжение, описано от Херодот (с. 507, от бел.)…
(Кария е крайната югозападна част на Мала Азия (Анатолия). „По време на битката между масагетите и персите на Кир
отначало се стреляли с лъкове, когато свършили стрелите, се хвърлили в ръкопашен бой с кинжали и копия“ (споменава
се още и „колчан“ за стрелите) (с. 79, част 214).
4
Явно възникването на оръдията на труда и оръжията е в тясна връзка с оформянето на човешките езици, което далеч
предшества писмото. По този въпрос проф. Павленко пише: „Появата на писменост е изведена от практическата потребност от разширяването на връзките между хората при тяхното общуване на големи разстояния и необходимост от
съхраняване и предаване на знания на бъдещите поколения.“ [8, с. 12]. (И двете са присъщи само на човека – бел. авт.).
5
В процеса на еволюцията на животинския свят човекът се е появил на определен етап като самостоятелен клон, направление във времето, сред приматните клонове, явно най-усъвършенствал се или усъвършенстван вид в своя род.
Зачатъците на някакво „съзнание“ или „психика“, които днес могат да се установят при опитите с примати [13, с.
75–82], са продължили да се развиват, за да се достигне до подбора и употребата на първите оръдия на труда и оръжията. Еволюцията на човека от австралопитека през питекантропа и синантропа до неандерталеца се изучава от (палео)
антропологията, застъпва се с археологията и продължава с писаната история. Това е възможен обхват на историята
на оръжието. (Останките от първите хоминиди в областта Хадар в Етиопия са установени в пластовете на възраст 3,4
млн. години (сп. „National Geographic“, March, 1996, p. 96–117). Находките там са изведени през „изправения човек“ до
неандерталеца и съвременния човек).
6
Археологически разкопки на праисторическото селище в кв. Слатина на София с ръководител чл.- кор. Васил Николов.
3
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на оръжието. В музейните витрини се виждат праисторическите оръжия и тези след тях. В земята
чакат други такива да бъдат открити и съвсем не
е необходима писменост или историк с перо, който да ги опише при възникването им. Те просто
съществуват физически, обективно и реално като
паметници, свидетелства, исторически факти.
Тъй като признати автори по философия на
историята преимуществено пишат и утвърждават
„поредицата от събития“ като история, може да се
посочи необходимостта от изложение на аргументите за още нещо, въз основа на обектите на историята на оръжието.
Екзистенциална подкрепа на съществуването и развитието на историческите оръжия, респ.
на историята на оръжието, намираме във фундаменталното произведение на Карл Ясперс „За
произхода и целта на историята“ [14]. В увода на
книгата си, като поставя въпроса за структурата
на световната история, авторът утвърждава, че
„само целокупната история на човечеството
съумява да даде мащабите на случващото се понастоящем… Времевата ограниченост – примерно възрастта на света от шест хиляди години… – е
разчупена. Вътре в миналото и идното се отваря
една безкрайност. В нея изследването се свързва с
историческите останки, с документи и монументи
от миналото“ [14, с. 14].
По-нататък в изложението К. Ясперс развива
темата за предисторията и историята, за взаимоотношенията между тях и за нашето отношение към
предисторията. От написаното може да се направи
изводът, че в зората на човешкото съществуване
има някаква трагична неизвестност и ние нямаме
знания за това, а е налице непознаваемост на епохата: „Историята се разпростира толкова далече
назад, колкото е езиково документираното предание. Сякаш ние се сподобиваме с почва там, където към нас напира една дума. Всички безсловесни
артефакти от доисторически разкопки остават в
тяхната занемялост без живот… Езиково документираното предание никъде не се разпростира
назад по-далече от 3000 години пр. Хр. Историята следователно трае около 5000 години…“ [14,
с. 47]. Въпреки че в последващия текст авторът
съветва историците „да не се занимават прекомерно много с началата на историята“, в края на този

параграф следва заключението: „…тук (в предисторията – бел. авт.) се е случило нещо, което сякаш отнапред, чрез налагане на отпечатък върху
човека, решава цялата по-късна история“ [14, с.
52].
По-нататък, като се основава на своята осева
схема на времето, авторът ни дава следната хронология, която се оказва изключително важна за
нашата тема:
„Целокупната история се разделя на три,
следващи една след друга, фази:
– предистория,
– история,
– световна история:
1. Дългата предистория обхваща ставането
на човека, през образуванията на езици и раси, та
до началото на историческите култури. Тя ни въвежда в тайните на историческото битие, довежда
ни до осъзнаването на уникалността на човека на
земята…
2. Историята обхваща събитията от около
5000 години…
3. Начеващата в наши дни действителност на
планетарно единство на света и човечеството…
(е) световна история. Тя има своите предварителни стъпала от епохата на откритията (географските – бел. авт.) и е започнала в нашето столетие (ХХ
в. – бел. авт.)“ [14, с. 94]7.
*  *  *
По повод сравнението на историческото с естественонаучното познание руският философ А.
Ракитов утвърждава, че сред основните източници на историческата наука са „материалните останки на миналото“ [10, с. 120–121], и че освен
опосредствания начин на взаимодействие с обектите на знанието, има и пряк начин чрез „историческите и археологическите източници“. Авторът
ги включва в обектите на изследване на историографията, а в метода на изследване – „анализ на
материалните останки“, сравнява в таблица успоредиците с историософията и историческата епистемология [10, с. 120–121, с. 153].
Възможно е с това историята на оръжието терминологично от формална и съдържателна страна
да намира своите граници. Още повече, че наред
с абсолютната предистория [14, с. 54], приключваща до ок. 4000 г. пр. Хр., и днес е налице една

Към това можем да добавим и следния текст от същия автор:„Техниката като установяване на отношения с оръдията на
труда съществува, откакто съществува човекът. Като се основава на естествените физически знания на първобитните
хора, техниката открай време, докъдето се разпростира нашата историческа памет, съществува в занаятите и
боравенето с оръжия, при използването на колелото, лопатата, ралото, лодката, животинската впрегатна сила, платната
и огъня... Особено в Западна Европа една високоразвита механика стана средство... и за конструирането на обсадни и
отбранителни бойни машини“ [14, с. 129].
7
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относителна предистория [14, с. 54] у примитивните племена в Амазония и о. Калимантан (Борнео). Извън съмнение, нагледно и с материалното,
обективното присъствие на оръжието при тях, се
доказва историческият път на направеното и извършеното от човека досега и правенето и вършенето на нещо от тези народи (племена) и днес,
което е „постоянна предистория“ [14, с. 54].
По смисъла на приведените в съдържанието
доводи, познавателният обхват на историята на
оръжието се помества в „целокупната история на
човечеството“ – предистория, история и световна
(съвременна) история. Отсъствието на писменост
у някои народи, включително и до днешно време,
не означава, че те нямат история и не са развивали
оръжейна култура и свои собствени оръжия, част
от цялостната им култура. За да удостоверим възникването и развитието на оръжейната култура у
човека и неговите общности, не е необходимо и задължително наличието на писменост, на описания
и сведения, за каквото става дума при „историята
на 5000 години“. Оръжията физически съществуват и до днес и са факти и фундаментни веществени доказателства за наличието въобще на история
като отражение на миналата действителност.
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COGNITIVE SCOPE OF THE HISTORY OF THE WEAPON
Ivan Nurkov

Abstract
The cognitive scope of the history of the weapon is part of the whole history of mankind – prehistory,
history of the world (contemporary) history, going beyond the time of “written history”. Some of the historical
weapons still exist today. They are basic material facts about the historical path of man, because the interpretation of the past as historiography, history, and historical science is based on the entire material and immaterial
foundation of facts, respectively historical facts.
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ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СЛАВЯНСКИ СТУДИИ“ В ГРАД НИКОЛАЕВ, УКРАЙНА
Габриела Йончева,
Дарина Петрова,
Научен архив на БАН

На 21 и 22 април 2017 г. в гр. Николаев, Украйна, се проведе Втората международна научна
конференция „Славянски студии“, посветена на
славянството – народ, език, история, образование, традиции. Конференцията се организира от
Българската академия на науките, Украинската
академия на науките, Черноморския национален
университет „Петър Могила“, Киевския национален университет „Тарас Шевченко“, Николаевската областна държавна администрация, Съвета на
националните общества в Николаевска област и
Терновското българско дружество „Иван Вазов“.
В България през последните години все по-често се споменава украинския град Николаев, свързан с българската история повече от два века. В
него живеят наследниците на историческото българско население, заселило се в областта от 1792
г. Тук е мястото да се разкаже по-подробно за Терновското българско дружество „Иван Вазов“, създадено през 1995 г.
Вече 22 години Дружеството извършва целенасочена дейност за консолидиране на българската диаспора в село Терновка, днес микрорайон на
гр. Николаев, където живеят повече от 6000 българи. Дружеството работи за възраждане и развитие
на родния език, за приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на
българския народ, за запазване и продължаване на
традициите и обичаите на предците.
Образователната дейност на Дружеството има
две главни насоки: съдействие за изучаването на
българския език в украинската система на обучение и подготовката на младежи от български произход за кандидатстване във висшите училища в
България. За периода 2011–2015 г. са сключени
договори с Икономическия университет – Варна,
Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“, Техническия университет – Габрово, Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
В Терновското училище №16 от 1991 г. се
изучава български език по избор. Сформирани са
две паралелки с общо 30 ученици. Терновските
деца нееднократно са вземали участие и са побеждавали в градски олимпиади по български език.
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От 2013 г. по Национална програма на МОН на
Р.България „Роден език и култура зад граница“
започна да работи и Българско неделно училище.
В него се преподава български език и литература,
география и история на България за учениците от
трети до осми клас.
Обучението на децата от подготвителната група по български език и литература се осъществява
при църквата „Успение Богородично“ в Терновка.
Общият брой на учениците в Българското неделно училище през 2016–2017 учебна година е 103
деца.
Дружеството разполага с необходими за образователната дейност кадри. Преподаването се
извършва от опитни специалисти, които постоянно повишават своята професионална квалификация.
Втората главна насока в работата на Дружеството е културно-масовата дейност, която допринася за изграждането на българското самосъзнание и запазването на българската идентичност в
Украйна.
Учениците от Българското неделно училище,
запазвайки традициите, честват всички национални и традиционни български празници като Деня
на родния език, Деня на Народните будители,
Освобождението на България от турско робство,
Коледни и Новогодишни тържества, Баба Марта,
Лазарица, Великден и др. Особено тържествено се
отбелязва Деня на българската писменост и култура 24 май – с шествие, фестивал и вече близо
20 години с конференция на славянските народи,
наречена „Славянски четения“ и посветена на св.
св. Кирил и Методий.
Тази година Терновското българско дружество „Иван Вазов“ организира тържества, посветени на 150-годишнината от основаването на Южнославянския пансион в град Николаев.
Това е сравнително малък град за мащабите
на Украйна – около 1 000 000 жители. В града има
четири университета, като най-младият от тях е
Черноморският национален университет „Петър
Могила“ (ЧНУ), създаден през 1996 г. Той се развива бързо и е пример за качествено обучение в
държавата, отговаря на всички условия за израс-

НАУКА – кн. 4/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО
тване на млади професионалисти от ново поколение. Признание за високия престиж на ЧНУ се
явява 40-тото място в годишния университетски
рейтинг според ЮНЕСКО, „Топ-200 Украйна“; петото място сред университетите в Южния район
и членството в Европейската организация на университетите. ЧНУ има шест факултета и четири
института с 22 специалности, сред които медицина, социология, информатика и информационни технологии, право, политология, международни отношения, външна политика и др. Създател
и ректор на този млад и успешен университет е
проф. д.т.н. Леонид Павлович Клименко, заслужил деец на науката и техниката на Украйна.
Професор Клименко поддържа изучаването на
българския език като втори чужд в института. В
университета действа Център за български език
и култура, организиран съвместно с Терновското
българско дружество „Иван Вазов“. В него задълбочено се изучават български език, литература и
история на българския народ от ученици в горните класове на гимназията и кандидат-студенти.
Във Филологическия институт на ЧНУ студентите се обучават по превод и практика на
превода, журналистика, украинска филология и
чужди филологии – английска, немска, френска,
испанска. В катедрата по чужди филологии работят двама етнически българи, които преподават
български език. Олга Дмитривна Колот е старши преподавател, заместник-председател на Терновското българско дружество „Иван Вазов“ и директор на българското неделно училище. Другият
преподавател е доц. д-р Владимир Гамза. От 2011
г. той е научен консултант в Краеведчески музей в
гр. Николаев, Украйна. През 2016 г. е на специализация в Института за исторически изследвания при БАН. Награждаван е от Министерството
на образованието и науката „Відмінник освіти
України“ (2007) и с диплома на Асоциацията на
българите в Украйна „Човек на годината 2015“.
Заместник-председател е на Терновското българско дружество „Иван Вазов“. Той е инициаторът
и основният организатор на честванията по повод
150-годишнината на пансиона на Тодор Минков.
Негов е и пленарният доклад на кръглата маса.
Във Втората международна научна конференция „Славянски студии“ участват над 130 души.
Работните езици са украински, руски, български и
английски. Българските представители са над 15
души: от БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ,
Бургаския университет „Асен Златаров“ и др. Докладите са изнесени в 9 секции и една кръгла маса
в продължение на два дни.

Акцентът в конференцията тази година е организирането на кръгла маса по повод 150-годишнината от основаването на Южнославянския пансион в гр. Николаев, уникално учебно заведение за
онова време, създадено от големия български педагог и просветител Тодор Минков. На обсъждане
и разисквания са подложени въпроси от историята
на пансиона, където от създаването му през 1867 г.
до закриването му през 1892 г. са получили образование над 800 български младежи и представители от другите славянски народи. Разгледани са
и различни аспекти от обучението на балканските
младежи на територията на Украйна през втората
половина на ХІХ в. Там са учили Панайот Волов,
Атанас Узунов, Михаил Греков, Алеко Константинов, бъдещите членове на БАН Петър Абрашев,
Георги Кирков, Антон Каблешков, Пенчо Райков
и други.
Темата на кръглата маса е „Ролята на Южнославянския пансион на Тодор Минков в подготовката на национален елит за балканските страни“.
Модератор е проф. д.ф.н. Олександр Викторович
Пронкевич – директор на института по филология в Черноморския национален университет „Петро Могила“. В кръглата маса участват 17 души,
сред които седем българи: професор Михаил Иванов от НБУ с доклад „20-то основно училище в
София в спомените на негови бивши ученици“;
д-р Валери Кацунов, директор на Научния архив
на БАН с доклад „Академици на БАН, възпитаници на Тодор Минков“; Дарина Петрова от НА
на БАН с доклад „Спомени за учението на Алеко
Константинов в пансиона на Тодор Минков“; Цветанка Христова от ЦБ на БАН с доклад „Книжовното наследство на академик Петър Абрашев във
фонда на ЦБ на БАН“; Петьо Иванов, Иван Иванов, Снежана Недкова и др. От украинска страна
в кръглата маса участници са доц. д-р Владимир
Гамза – „Полiтична соцiализация балканскоi молодi в Пiвденнословянському пансiонi Тодора
Мiнкова“; проф. д.ф.н. Олександър Пронкевич с
доклад „Культ книги и литературного творчество в Южнославянском пансионе“; проф. д.и.н.
Михайло Станчев с доклад „Мiсце вихованцiв
Тодора Мiнкова в болгарських i мiжнародних енциклопедiях“; доц. д-р Вадим Скороходов – „Дiяльнiсть Пiвденнослов׳янського пансiону (ХІХ ст.)
i Пiвденнослов׳янського iнституту (кiнець ХХ ст.
– початок ХХІ ст.) у мiстi Миколаεвi“; проф. д.ф.н.
Валентина Колесник, Олена Пономарьова, Игор
Гаврилов и др.
Вниманието на докладчиците е насочено към
съвременните проблеми на функциониране и раз-
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витие на славянските езици и литератури в глобален контекст.
Секциите в конференцията са: Динамични
процеси в лексикалните системи на славянските езици; Теоретични проблеми на граматичните категории на славянските езици; Славянските
езици в тяхното историко-типологично контрастивно осветление; Съвременни теории за текста
и дискурса; Славянски литератури: история и
съвременност; Славянските литератури в творческа взаимовръзка в контекста на световната
литература и култура; Святи религиозни митове,
фолклор, традиционни образи и сюжети в славянските литератури; Поетика на славянските
литератури; История на славяните. Докладите са
много и разнообразни и споменаването на всички тук е невъзможно. Ще отбележим само някои:
Колiрнi лексеми в постомодерному дискурсi: соцiолiнгвiстичний аспект (проф. д.ф.н. Людмила
М. Марчук); Украïньска лiнгвотермiнографiя в
колi сумiжних дисциплiн (доц. д-р Ирина А. Казимирова); Назви знарядь дiï в пiвденнослов׳янських мовах (ст.н.с. д.ф.н. Тетяна Я. Марченко);
Феномен на българския песенен фолклор на с.
Терновка (ст. ас. Олга Дм. Колот); Топонiмiзацiя
назв тварин в ономастичнiй системi украïнськоï
мови (доц. д-р Ирина Ан. Корниенко); Об׳εктивна
i суб׳εктивна модальнiсть:спiввiдношения понять i термiнiв (доц. д-р Татяна Ат. Илиева); Някои
необратими процеси в развитието на българския
език (в граматичен аспект) (проф. д.ф.н. Стефка
В. Петрова); Структурнi моделi парцельованих
конструкцiй (доц. д-р Людмила Ст. Островска);
Акцентуацiя займенникiв у поемi „Наймичка“ Т.
Шевченка (доц. д-р Анжелiка Ю. Полуектова);
Динамiчнi процеси в сучаснiй украïнськiй проповiдi (доц. д-р Наталия В. Пидубина); Значения
и функции персонажных имен в творчестве Г. П.
Стаматова (гл. ас. д-р Илиана Ал. Иванова); Метаморфози образу кентавра в украïнськiй лiтературi високого модернiзму (проф. д.ф.н. Оксана В.

Гальчук) и много други.
В рамките на конференцията по инициатива на
Българското дружество в Терновка и по-конкретно на председателя Александър Атанасов и заместник- председателя Владимир Гамза, се откри
бюст-паметник на Тодор Минков. На тържеството присъстват: депутатът от Върховната Рада на
Украйна Антон Иванович Кисе, областният управител на Николаевската държавна администрация
Олексий Юриевич Савченко, кметът на гр. Николаев Олександър Федорович Сенкевич, директорът на Областния Краеведчески музей Володимир
Анатолиевич Михайлов, учени, видни общественици и др. Презентира се книгата на академик
Петър Абрашев: „Южнославянският пансион на
Тодор Минков“, издадена като съвместен проект
на Научния архив на БАН и Терновското българско дружество „Иван Вазов“ с подкрепата на Николаевската областна държавна администрация.
На същото събитие се прожектира и първа серия на документалния филм, посветен на Тодор
Минков и неговия пансион, заснет от проф. д.ф.н.
Олександър Пронкевич и доц. д-р Владимир Гамза.
По повод юбилея се връчиха медали „150 години от основаването на Южнославянския пансион“. Сред наградените са и български учени:
проф. д-р Анисава Милтенова, проф. д-р Румяна
Радкова, доц. д-р Велин Аргатски и др.
Конференцията е съпътствана от интересна
културна програма: посещение на Николаевския
музей на изкуството „В. В. Верешчагин“ и разглеждане експозицията на Краеведческия музей
на град Николаев и Музея на Черноморския флот.
Организирана е екскурзия в българското етническо селище Терновка с църквата „Успение пресвята Богородица“, Терновския етнографски музей
и Българското читалище с библиотека. Вокална
група „Изворче“ и детски танцови ансамбли изнесоха концерт от български народни песни и танци.

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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КУЛТЪТ КЪМ КНИГАТА И ЛИТЕРАТУРНОТО
ТВОРЧЕСТВО В ЮЖНОСЛАВЯНСКИЯ ПАНСИОН
(по „Южнославянският пансион на Т. Н. Минков в Николаев
(Спомени)“ от Петър Абрашев)

Проф. д.ф.н. Александър Пронкевич,
Черноморски национален университет
„Петро Могила“, гр. Николаев, Украйна
Южнославянският пансион, създаден от Тодор Минков в гр. Николаев през 1867 г. и просъществувал тук до 1892 г., представлява от само
себе си среда, в която цари атмосфера на интелектуално съревнование в различни области, сред
които е и литературното творчество. В този смисъл е закономерно випускници на пансиона да са
множество професионални писатели и публицисти, някои от които (преди всичко Алеко Константинов и Георги Стаматов) се превръщат в явления
от висша степен и влизат в каноните на българската литература. Случаите, при които руските средни учебни заведения се превръщат в национални
центрове, в които се формира културният и литературният живот, са добре познати. Достатъчно е
да си спомним Царскоселския лицей; Нежинската гимназия по времето, когато в нея учи Гогол;
Царскоселската гимназия или Тенишевското училище. Южнославянският пансион обаче е уникално явление, защото от него излиза цяла плеяда
нерускоезични, а чуждоезични, балкански (преди
всичко български) автори. При това се случва в
провинциалния Николаев. Завършили обучението
си в този пристанищен и военен град, те продължават да учат в различни университети в Русия и
Европа и получават репутацията на забележителни майстори на словото в родината си. Основата
на бъдещия им успех обаче, без съмнение, е положена в Южнославянския пансион.
Целта на този труд е опитът да се осмислят
онези елементи от педагогическата система на Тодор Минков, които водят до този забележителен
резултат. За тях ще научим от един от випускниците на пансиона – Петър Абрашев (1866–1930). Той
става влиятелен политик, министър и академик в
Българската академия на науките. През 1909 г. П.
Абрашев издава книга със спомени, фототипното
издание на която е публикувано в град Николаев
от научен колектив, включващ местния изследовател Владимир Гамза и учените от Научния архив на Българската академия на науките: Валери
Кацунов и Дарина Илиева [1]. Книгата съдържа

много интересни материали, разкриващи ежедневието, в което са се развивали бъдещите представители на балканския елит. Четейки книгата на П.
Абрашев, ние имаме възможността да възприемем
Южнославянския пансион като своеобразна школа по литературно майсторство от позициите на
„новия историзъм“. Ние, според думите на Александър Еткинд, виждаме културните и литературните явления „в тяхната реконтекстуализация като
съзнателна противоположност на деконструкцията“ [2].
Южнославянският пансион не прилича на
останалите частни пансиони в Руската империя.
Според мнението на историка на руската култура
Наталия Яковкина повечето учебни заведения от
този вид предлагат ниско качество на образованието. Освен това в тях цари дух на затвореност
и откъснатост от живота. „С особено ниско ниво
на преподаване се отличават провинциалните пансиони. Преподавателите в тях са често слабообразовани хора със съмнителна нравственост“ [3].
Съвсем друга картина наблюдаваме в Южнославянския пансион. Представлявайки, според думите на П. Абрашев, „кѫтъ... съ свой езикъ, съ свои
нрави“ [1, с. 76], той не е откъснат от действителността. Т. Минков успешно вгражда своя пансион в условния образователен комплекс, включващ
три учебни заведения: гимназията, реалното училище, а също така и Николаевското уездно училище, в което се „дообучават“ слабоподготвените
деца до нивото, необходимо за постъпване в средните учебни заведения. В този аспект наставникът
на балканската младеж осъществява наистина новаторски подход.
Пансионерите учат в Николаев при най-добрите преподаватели от гимназията и реалното
училище, публикуват в местната преса, участват
в градските развлечения. И най-важното: тясно са
свързани духовно с родината си; със страните, от
които са пристигнали. Озовали се в среда на черноморско лингвистично и културно многообразие,
те в пълна степен се възползват от географските и
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геополитическите предимства на поликултурния
Николаев за своето интелектуално и естетическо
развитие. По такъв начин островът се оказва не
гето, а пространство, в което кипи мисъл, а също
така се извършва интензивен обмен на идеи и
творчески проекти, сред които и литературни.
При тези условия не трябва да се учудваме на
това, че четенето и книгата в Южнославянския
пансион са издигнати в култ, който съзнателно се
подкрепя от възпитаниците и педагозите. Трябва
обаче да се отбележи, че книгата, представляваща
висша ценност, води и до неочаквани аспекти в
човешките отношения, формиращи се между пансионерите. П. Абрашев си спомня за първите си
дни в Николаев. Той е потопен в четенето на книгите, които са му подарили в Москва. Това са „Дон
Кихот де ла Манча“, „Пътешествие около света за
80 дни“, „Децата на капитан Грант“, „Конче-Гърбоконче“, „Одисея“ и „Илиада“. Прави впечатление, че „възрастните“ и „детските“ произведения
се смесват. По-нататък тези книги са причината
за различните неприятности и унижения, които
се налага да преживее новакът. Виждайки книгите, старателно наредени на рафтчето на малкия
Абрашев, Георги Кирков започва да го дразни и
го нарича „библиотекар“ [1, с. 29]. Драган Лачков,
„мрачно, но умно момче“, използва предимството
на възрастта си и отначало разменя „Дон Кихот“
срещу ненужен на Абрашев бележник, а след това
се опитва да измоли Омир, без да предложи нищо
насреща. Получил отказ, Лачков обсипва бедния
Абрашев с „триаршинна псувня“ и болезнено го
удря в гърдите. Момчето се разплаква. Когато възпитателят го пита какво му се е случило, то разказва, че Лачков го е ударил, което прави положението на Абрашев още по-драматично: сега всички
го обвиняват, че е издал другаря си. Това се смята
за сериозно нарушаване на неписания кодекс на
пансиона и става причина за истински издевателства от страна на по-възрастните му другари. По
такъв начин книгата се озовава някъде на границата между ненормативната лексика и юмручната разправа, но това не намалява неоспоримата ѝ
ценност. Тя е в самия център на сложния свят, който се формира в пансиона. Тя е важен инструмент
в борбата за по-добра съдба, поради което за нея
се разгаря истинска битка.
Още по-голямо внимание, отколкото на книгата, отделя в своите „Спомени“ Петър Абрашев на
писането. Той охарактеризира това увлечение като
треска, която с още една страст – любовта към театъра, обхваща пансионерите от всички възрасти.
П. Абрашев описва възпитаниците като сдруже-
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ние на деца и юноши, които са обхванати от писателска треска. Те създават „произведенията“ на
словесното си изкуство навсякъде: „по стѣнитѣ на
двора, въ тетрадчета и книжлета“ [1, с. 77]. Литературната продукция на пансионерите, макар и
голяма по обем, се отличава със стандартна тематика и предсказуем жанров състав. Без съмнение,
има много стихове, разбира се, със сатирично, лирично и еротично съдържание. Заради тях надзирателите наказват прохождащите автори. П. Абрашев разказва за руснака Василий Джурич, ученик
от първи клас, „който бѣше посветилъ куци и сакати, дѣтински стихове на своята възлюбленна“
[1, с. 77], за което е затворен в карцера. Още един
съученик на Абрашев, Христо Славейков, „поетизираше дори и надъ отчаяната си борба съ дървеницитѣ, които прѣзъ ваканцията бѣха особенно
немилостиви“ [1, с. 78]. Веднъж с такъв порив
описва подвизите на българските царе, че дори
не забелязва как на носа му каца муха. „Даже и
Богданъ Чавовъ и той е страдалъ отъ тая болѣсть“
[1, с. 79]. Самият Петър Абрашев става жертва на
литературната треска и пише стихотворение, което се опитва да публикува в местната николаевска
преса. Произведението е подложено на жестока
критика и когато излиза, е редактирано така, че
авторът не го разпознава. Този урок е достатъчен
за Петър Абрашев, за да разбере завинаги, че литературата не е неговото призвание [1, с. 79-80].
Всичко това, разбира се, са забавни анекдоти,
но те разкриват точно творческата атмосфера, която цари сред младите съчинители. Освен интересни случки, П. Абрашев също така отбелязва точно
онези организационни форми на литературния
живот в Южнославянския пансион, които на практика спомагат за духовното и творческото развитие на цяла плеяда известни български писатели
и публицисти, учили в Николаев. Сред тези форми авторът на спомените посочва литературните
списания, издавани от пансионерите. Това преди
всичко е „Братски Трудъ“, който се смята за официален орган на пансиона. Прелиствайки страниците му, можем да се убедим, че възпитаниците се
вълнуват много от темите за формирането на националната идентичност, на българската култура
и език. В тях се публикуват „самостоятелни работи, четени на устрояванитѣ отъ дружеството литературни вечеринки. Въ сѫщия ежемѣсечникъ,
който би могълъ да служи за най-вѣрно отражение
та уровня на литературния младежки поривъ на
възпитаницитѣ, се помѣщаваха и стари български
пѣсни – битови и исторически“ [1, с. 78]. Сред активните автори на списанието П. Абрашев посоч-
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ва Христо Филипов, Георги Стойков, Алеко Константинов, Никола Мискинов, Атанас Макавеев.
Благодарение на списанието, „хора, които днесъ
никакъ не ѣздятъ на крилатия Пегасъ, а сѫ всецѣло въ сухата проза, сѫ били въ пансиона поети
съ установена слава – пише П. Абрашев. – Покойния професоръ [Димитър] Матовъ, Хр[исто] Славейковъ, Ив[ан] Д. Ивановъ, Трифонъ Ц. Трифоновъ, К[оста] Панайодовъ, Г[еорги] Кирковъ бѣха
стихотворци, славата на които не прѣкрачи стѣните на пансиона. (...) Хр(исто) Славейков и Г(еорги)
Кирковъ най малко се стѣсняваха въ изборътъ на
темитѣ си“ [1, с. 78]. Освен това, Петър Абрашев
си спомня и други списания. Редактират ги Георги
Кирков и Коста Панайодов. Тези списания са препълнени със стихове и епиграми на ученици, възпитатели, учители. Свое списание издава и Алеко
Константинов. Според описанието на П. Абрашев
„Алековия юморъ можеше да се пръска свободно
въ неговия собственъ журналъ, който бѣше пропъстренъ и съ карикатури отъ нѣкои негови даровити другари – рисувачи“ [1, с. 78]. П. Абрашев
си спомня също така и за ръкописното списание
„Лира“, което сам е издавал и в което влизат поетични произведения на руски език. Той го изгаря,
заедно с дневника си и други опуси, разочарован
от литературния си неуспех [1, с. 80].
Друга организационна форма на литературния живот на пансионерите, за която пише П.
Абрашев, са публичните четения на написаните от
пансионерите произведения и конкурсите по рецитиране. Около списанието „Братски Трудъ“ се
създава кръжок, който определя идеологическите
пристрастия и естетическите вкусове на Южнославянския пансион. Те се проявяват по време на
вечеринките, в които участват всички пансионери. „Трѣбваше да посѣти тия вечеринки (...) външно лице, за да види съ какво напрегнато внимание се изслушваше всичко и съ какъвъ гръм от
рѫкоплѣскания се награждаваше трудътъ на авторитѣ и четцитѣ.“ [1, с. 82]. Сред най-талантливите рецитатори П. Абрашев споменава Константин
Серафимов, който популяризира сред възпитаниците големи и малки, не само руски, но и западноевропейски поети. „Красотата въ поезиитѣ на
Некрасова и Никитина, художественностьта въ
творенията на Шиллера и Хайне все Серафимовъ
е откривалъ“ [1, с. 82].
Основната черта на дискусиите, които се разгарят на вечеринките, е голямата откритост и свобода, което е допустимо в руското общество по
онова време. Според мнението на П. Абрашев, на
тези литературни вечеринки „се формираше у пан-

сионеритѣ и критическа мисъль“ [1, с. 82]. Знае се,
че един от основните творци в руския литературен
процес през XIX в. е била цензурата. За разлика
от останалата Русия, „тия разисквания се водяха
безъ заобикалки, свободно (...) въ първите години
на царуването на Александръ III! Пансиона на Ѳ.
Н. като че ли бѣше една малка държава въ държава. Тогава, когато живата мисъль на всѣкѫдѣ въ
Русия се угнетяваше, въ българския пансионъ тя
бѣше съвършенно свободна“ [1, с. 82]. Наистина
и на тази относителна свобода ѝ идва краят: след
като на една от вечеринките присъства опекунът
на учебния окръг, Солский, вече не се провеждат
дискусии. Навикът обаче да се мисли открито и
независимо остава и се проявява в творчеството
на випускниците на пансиона, когато те стават
възрастни хора.
П. Абрашев си задава въпроса как е възможно
такова усилено увлечение по литературното творчество. В неговите „Спомени“ могат да се намерят
няколко отговора. Първо, общият фон на руската
култура, която през третата третина на XIX в. продължава да изживява литературен и научен подем.
Както се знае, литературата в Русия е основен
фактор за формирането на националното самоосъзнаване и няма нищо чудно в това, че бъдещите представители на балканските елити поемат
ролята на литератори – на властелини на мислите.
Освен това жанровото и стилистично разнообразие на руската класика е добра литературна школа.
Второ, прекрасната библиотека на пансиона, в
която младите умове могат да намерят необходимата им интелектуална информация. П. Абрашев
посвещава няколко страници на описанието на
библиотеката. В нея „можаха да се намѣрятъ всичкитѣ руски автори, начиная от ХVIII-то столѣтие
до нашитѣ дни“ [1, с. 80], а също така и съчинения
на западноевропейски писатели. Когато библиотеката на пансиона не е достатъчна, възпитаниците
му се обръщат към училищните и гимназиалните
книжни сбирки. Достъпът до произведенията се
регулира със забрани, които пансионерите се учат
да заобикалят, и за това им помагат самите библиотекари. П. Абрашев си спомня, че му се искало
много да прочете Писарев, а училищните библиотеки не му дават съчиненията на този автор.
Тогава на помощ му идва библиотекарят и преподавателят по френски език, свободомислещият
швейцарец мосю Гинар, който посочва на Петър
списанията, в които са отпечатани интересуващите го произведения. „Той ми прѣпоръча частната
библиотека на Геллера въ Николаевъ, отъ гдѣто
можахъ да промъкна и прочета произведенията не
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само на Писарева, но и на Добролюбова и Чернышевскiй“ [1, с. 81]. Така пансионерите са наясно с
всичките идеологически и естетически идеи, които определят интересите на руското и европейското общество през втората половина на XIX в.
Трето, в голяма степен за литературното образование на пансионерите спомага и още една голяма тяхна любов – към театъра. В тази статия ще
пропусна информацията, която съдържат „Спомените“ на П. Абрашев за посещенията на възпитаниците на спектаклите и описанията на самите
постановки, организирани от тях. Ще се огранича
само с драматургичния аспект на въпроса. Заедно с развлекателните пиеси П. Абрашев изрежда названията на класическите произведения, по
които се увличат пансионерите. Това са „Ревизор“
и „Женитба“ на Н. Гогол, а също така „Разбойници“ на Фр. Шилер. Възпитаниците на Т. Минков
ги играят успешно. Гледат трагедията „Крал Лир“
на У. Шекспир в градския театър. Увлечението по
театъра стимулира литературното творчество, защото пансионерите пишат собствени пиеси. На
това поприще се опитва да утвърди себе си самият
Абрашев, а също така – Георги Кирков и, разбира
се, Алеко Константинов, който пише в пансиона
критична и смешна оперета, текстът на която, за
съжаление, не е стигнал до нас.
Като се характеризира литературната продукция на пансионерите, може да се каже, че очевидно, тя съвсем невинаги се отличава с високо
качество. Без съмнение, много от произведенията на пансионерите са създадени от дилетанти
и аматьори. Също така обаче няма съмнение, че
николаевският период оставя в съдбата на някои
пансионери, такива като Алеко Константинов и
Георги Стаматов, дълбока следа. Той им дава възможността да стигнат до нивото на оригиналното
творчество.
Така П. Абрашев ни съобщава в своите „Спомени“, че книгите и писането са неразделна част
от образователно-възпитателната система в Южнославянския пансион, цел на която е създаването на бъдещи балкански елити, на нови държавни
дейци, на граждани на своите страни, сред които
и писатели. Четенето и „писателската треска“ спомагат за свободната размяна на най-разнообразни
идеи, които се насочват в определено русло – за
култивиране на идеала за служба на човека, на обществото, на своята страна.
Имена на пансионерите, споменати в статията:
Георги Й. Кирков – публицист, политик, профсъюзен деец
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Драган Лачков – педагог, преподавател в Кюстендилското педагогическо училище
Василий Джурич – неизвестно
Христо Славейков – политик и държавник,
юрист, публицист
Богдан Чавов – главен лекар в Александровската болница, военен лекар в София
Христо Филипов – юрисконсулт в Министерството на финансите, народен представител (депутат), адвокат в София
Георги Стойков – народен представител (депутат), адвокат в Пловдив
Алеко Константинов – писател, преводач, общественик
Никола Мискинов – педагог, главен учител в
гр. Враца
Атанас Макавеев – педагог, директор на Търговското училище в Свищов
Димитър Матов – професор, езиковед, фолклорист, етнограф
Иван Иванов – член на Върховния конституционен съд, роднина на Алеко Константинов
Трифон Трифонов – педагог, преводач, драматург
Коста Панайодов – политик и държавник,
публицист
Константин Серафимов – член на Върховния
касационен съд, управител на Земеделската банка
Списък на литераторите, възпитаници на
Южнославянския пансион на Тодор Минков:
Петър Абрашев – политик и държавник, ученюрист, публицист
Никола Бобчев – педагог, публицист
Добри Ганчев – просветител, общественик,
мемоарист
Михаил Греков – публицист, деец на националноосвободителното движение
Иван Иванов – литератор
Георги Й. Кирков – публицист, политик, профсъюзен деец
Алеко Константинов – писател, преводач, общественик
Васил Костов Налбуров – писател, драматург,
театрален деец
Димитър Матов – езиковед, фолклорист, етнограф
Илия Миларов-Сапунов – писател, драматург,
театрален деец
Стоян Михайловски – писател
Иван Момчилов – педагог, книгоиздател, автор на учебници
Коста Панайодов – политик и държавник,
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публицист
Петър Пешев – политик и държавник, юрист,
публицист
Ян Режабек – чешки географ, педагог, публицист и преводач, учител на Ярослав Хашек
Янко Сакъзов – политик, публицист
Димитър Стерев – писател, педагог
Рачо Славейков – военен деец, публицист,
преводач
Христо Славейков – политик и държавник,
юрист, публицист
Георги Стаматов – писател
Коста Тодоров – политик и държавник, дипломат, журналист
Теодор Теодоров – политик и държавник, публицист

Трифон Трифонов – педагог, преводач, драматург
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THE CULT OF THE BOOK AND THE LITERARY WORK IN THE SOUTH SLAVONIC
BOARDING HOUSE
Alexander Pronkevitch
Abstract
The South Slavonic Pansion, created by Todor Minkov in the town of Nikolaev in 1867 is an environment
in which there is an atmosphere of intellectual competition in various fields, including literary work. In this
sense logically graduates pansion are many professional writers and publicists. Some of whom (above all
Aleko Konstantinov and Georgi Stamatov) become phenomena of a higher degree and enter the canons of
Bulgarian literature.
Having completed their training in this port and military city, they continue to study at different universities
in Russia and Europe and gain the reputation of remarkable masters of speech in their homeland. The basis of
their future success, however, is undoubtedly laid in the South Slavonic boarding school.
The aim of this work is to try to understand those elements of the pedagogical system of Todor Minkov
that lead to this remarkable result.

СПОМЕНИ НА П. АБРАШЕВ ЗА УЧЕНИЕТО НА АЛЕКО
КОНСТАНТИНОВ В ПАНСИОНА НА ТОДОР МИНКОВ

Дарина Илиева,
Габриела Вапцарова,
Научен архив – БАН

Епохата на Българското възраждане засилва
стремежа на българите към образование. Осъзнаването на принадлежност към народ, отварянето
към света, особено към развитите свободни държави, изисква повече подготвени българи, които
стават носители на новата възрожденска култура.
Осъзнаването на необходимостта от повече знания за задоволяване стремежа на българите за културни общувания с чуждия свят води до създаването на високообразована интелигенция, изиграла
изключително динамична роля в новата българска
история. Без нея осъществената през Възраждане-

то духовна промяна би била немислима.
Едновременно с борбата за църковна самостоятелност, с първите опити за извоюване на
национално освобождение през XIX в. все повече се забелязва нуждата от светско образование.
По-заможните българи изпращат децата си във
вече създадените из страната училища, а не рядко след това и в чужбина, за да продължат своето
образование. В годините преди Освобождението
се срещат все по-често и дарители, които спонсорират учението на бедни, но будни деца в училища
и университети в Русия и Европа. Интересен факт
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е, че всички българчета, изпратени от семействата си или от благодетели далеч от дома, след завършване на учението си се връщат в българските
земи, за да приложат наученото, да станат на свой
ред учители, свещеници, търговци и др. Това е пътят за преодоляване липсата на специалисти през
Възраждането, така се раждат първостроителите
на съвременна България, младите, чрез които започва своя живот Третото българско царство [1, с.
271].
Много български и чужди изследователи през
последния век и половина разглеждат и обясняват
центровете за обучение на български младежи в
славянски и западноевропейски страни. Благодарение на запазените архивни източници историята
на много от училищата и университетите, посещавани преди и след Освобождението от българи, е добре известна. Това важи и за пансиона на
Тодор Минков в гр. Николаев, дал на страната ни
чудесно подготвени свои възпитаници, влели се
във всяка страничка на обществения ни и културен живот в края на XIX в. В последните години
задълбочените изследвания на доц. д-р Владимир Гамза разкриват в пълнота историята на това
учебно заведение, а благодарение на използваните
нови архивни източници в Украйна и в България,
ученият обогати знанията за неговите пансионери
[2, с. 47–54; 3, с. 7–13].
Темата на настоящата статия е малко известната дружба на двама изтъкнати възпитаници от
пансиона на Тодор Минков – Петър Абрашев и
Алеко Константинов. Целта е да се разкрият отношенията и приятелството, възникнали между
тях далеч от дома. Това приятелство ражда идеята
Абрашев да напише и публикува по-късно своите
спомени за Южнославянския пансион в град Николаев.
Двамата постъпват в пансиона по различни
пътища и в различно време. Алеко Константинов
е от Свищов, роден на 1 януари 1863 г., в семейството на заможния търговец Иваница Хаджиконстантинов. Завършва известната Габровска Априлова гимназия. По време на Руско-турската война
работи като писар, заедно с големия български писател Иван Вазов, в канцеларията на свищовския
губернатор. През 1877 г. Алеко заминава да продължи образованието си при Тодор Минков [4].
Петър Абрашев е роден в Котел на 23 март
1866 г. Първоначално образование получава в
родния си град, а по-късно във Враца и Търново. Случайна среща с подпоручик Кисов от Трета
опълченска дружина предопределя житейски му
път – сиракът Петър Абрашев е изпратен да се учи

64

в Русия [5, с. 4– 6]. Както сам описва в спомените
си за Николаевския пансион, той първо се озовава
в Москва, но заради влошеното си здравословно
състояние се мести при Тодор Минков през 1879 г.
Абрашев остава 10 години в училището, а Алеко
много по-малко, тъй като има по-добра първоначална подготовка и завършва по-бързо.
По време на занятия в пансиона е прието
по-малките да бъдат наблюдавани от дежурни
старши ученици. Най-голяма радост за Петър
Абрашев са дните, когато негов „старши“ е Алеко
Константинов.
„Рус, строен, с кротък и приветлив поглед,
Алеко беше завоювал симпатиите на децата“ [6, с.
63].
Именно неговото одобрение търси Абрашев и
се старае да направи впечатление с работата си, да
учи добре и да напредва. Обучаваните в пансиона
младежи са поощрявани освен със сериозно учене
да се занимават и с различни „поприща на художествата, както и колкото щат“ [6, с. 77]. Самият
Алеко издава собствен вестник в пансиона, предаван и четен от ръка на ръка, изпъстрен с карикатури от някои негови приятели, които допълват
хумора на младия талант. Мечтата на Абрашев е
да се добере и да прочете поредните странички от
приятеля Алеко.
Цигулката и композираните от свищовския
младеж фарсове пленяват още повече момчето от
Котел. Импровизираните концерти в пансиона често са под акомпанимента на Алековата цигулка
– „цял Сарасате“ [6, с. 87]. Искреното възхищение
от многостранния талант на Алеко и желанието да
се доближи до неговия искрящ хумор, благ характер и добронамереност подтикват Петър Абрашев
да открие сърцето и душата си за дългогодишно
приятелство.
За първи път в живота си, именно в пансиона
в гр. Николаев, Абрашев присъства и на оперетен
спектакъл. Естествено, оперетата и нейното поставяне са дело отново на Алеко Константинов.
Тези концерти продължават по-късно и в София,
където „подир години ... сме пели до преграквание“.
През 1881 г. Алеко Константинов завършва
средно образование в Николаев и заминава да учи
право в Новорусийския университет в Одеса, където се дипломира през 1885 г.
Петър Абрашев завършва успешно Южнославянския пансион на Тодор Минков и Класическата Александровска гимназия в гр. Николаев през
1887 г. Веднага записва право в Новорусийския
университет в гр. Одеса като приятеля си Алеко,
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където следва шест семестъра в Юридическия
факултет. Образованието си продължава в Женева и се дипломира в 1891 г. Същата година Петър
Абрашев се връща в България и последователно
е съдия в Разград, Варна, Русе и София. По това
време в столицата вече работи Алеко – като съдия,
прокурор, юристконсулт и адвокат на свободна практика. Приятелството им се възобновява и
задълбочава. Единствената разлика в попрището
на двамата е, че Абрашев се отдава на научна и
преподавателска дейност, докато Алеко отделно
от кариерата си на юрист се доказва като писател
– хуморист, пътеписец, т.е. човек на перото.
И двамата приятели, млади, образовани и
завърнали се в България, за да станат съзнателно едни от първостроителите на новата държава, имат досег с политическия живот в страната.
Петър Абрашев е привърженик и активен член на
Прогресивно-либералната партия. Той заема и високи държавни постове: министър на търговията и
земеделието в кабинетите на Стоян Данев (1902–
1905); министър на правосъдието в правителството на Ив. Ев. Гешов (1911–1913) и в четвъртия
кабинет на Стоян Данев (1913). Алеко Константинов е член на Демократическата партия на Петко
Каравелов, в чиито печатни издания сътрудничи.
И двамата приятели активно пишат на страниците
на българските вестници и списания и постоянно
доказват ангажираността си към обществено-политическия живот в България. Това не пречи на
тяхното приятелство, въпреки различните кръгове, с които общуват.
Алеко пада убит от случаен куршум по политически причини на 11 май 1897 г. край село Радилово, Пловдивско. Една трагична случайност

слага край на живота на „борецът за светлина,
любимеца на българската младеж, безсмъртния
творец на „Бай Ганьо“, на неувяхващите фейлетони..., душа – кристал, рядък ум и нежно чувствително сърце... “ [7, л. 12; 8, л. 2, 7, 12].
Първият, който откликва в мъката си по загубения приятел, е Петър Абрашев. Веднага след
смъртта на Алеко Константинов той публикува
спомените си за него, и по-конкретно за познанството им в пансиона в гр. Николаев [9, с. 99–105].
Спомените на Абрашев за Алеко не са включени в книгата му за Южнославянския пансион.
Публикувани са през 1897 г. в списание „Български преглед“ и са неизвестни за широката общественост.
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MEMORIES OF P. ABRASHEV ABOUT THE TEACHING OF ALEKO KONSTANTINOV
IN THE BOARDING HOUSE OF TODOR MINKOV
Darina Ilieva, Gabriela Vaptzarova
Abstract
At the South Slavonic boarding house in the town of Nikolaev in the 19th century, many Bulgarians live
and study. After the Liberation, they became the „builders“ of modern Bulgaria. Much of them connected their
lives with the Bulgarian Academy of Sciences.
The theme of this report is to reveal the friendship of two students from the boarding house of Todor Minkov
– Peter Abrashev and Aleko Konstantinov, to show the relationships and friendship that arose between them
away from home. This friendship gave birth to Abrashev‘s idea of writing and publishing later his memories of
the South Slavonic boarding house in the town of Nikolaev.
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АКАДЕМИК БОГДАН КУРТЕВ
Живот, отдаден на Института по органична химия

Проф. д.х.н. Владимир Димитров,
ИОХЦФ – БАН

На 16 юни 2017 г. се навършиха 100 години от
рождението на академик Богдан Куртев.
Роден е в град Сливен на 16 юни 1917 г. в семейство на служещи. Баща му Йордан Стойчев
Куртев, също родом от Сливен, е завършил химия
в Софийския университет. Работил е малко като
учител по химия; известно време е бил служител
в митницата на Дедеагач (днес Александрoполис).
Най-дълго е работил като химик в аналитичната
заводска лаборатория на медодобивната фабрика
при гара Елисейна (по-късно медодобивен завод
„Георги Димитров“, а в по-ново време „Елисейна“„ ЕАД). Майка му, Иванка Тодорова Куртева, е
родом от гр. Котел и е работила като начална учителка.
Богдан Куртев е завършил средно образование в родния си град през 1936 г. с отличен успех.
Следва химия в Софийския университет като стипендиант на фонда за подпомагане на учителски
деца и завършва през 1940 г. също с отличен успех. Кариерата си като учен и преподавател започва през октомври 1940 г. като асистент на проф.
Александър Спасов (един от известните химици
синтетици в областта на органичната химия) в Катедрата по органична химия при Физико-математическия факултет на Софийския университет. От
15 септември 1942 г. до 30 октомври 1944 г. е на
редовна военна служба като редник в 5-ти конен
полк в Брезник и в противовъздушния артилерийски полк в Дедеагач.
През 1948 г. е назначен към Катедрата по медицинска химия във Висшия медицински институт. В същото време в периода 1946 до 1950 г. е
редовен аспирант по органична химия в Московския химико-технологичен институт „Д. И. Менделеев“. Там работи под ръководството на акад.
Владимир Михайлович Родионов, известен със
синтеза на β-аминокиселини чрез т.нар. „Реакция
на Родионов“. След успешното завършване на дисертацията си, от юли 1951 г. е доцент в Катедрата
по органична химия при Физико-математическия
факултет. От октомври 1951 до септември 1955 г.
е заместник-декан на Факултета. През 1961 г. е избран за професор по органична химия в Софийски
университет. Паралелно с това Богдан Куртев преминава от 1958 г. на основна работа в БАН като
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директор на Химическия институт. На 18 март
1960 г. Химическият институт на БАН е разделен
на Институт по органична химия и Институт по
обща и неорганична химия. Позицията на директор на Института по органична химия (ИОХ) се
заема от Богдан Куртев, който за дълги години
ръководи развитието на органичната химия и синтеза и допринася за международния авторитет на
института.
Развитието на органичната химия в България
в годините след 1948 г. е тясно свързано с името
на Богдан Куртев. Може с основание да се твърди,
че с научната си дейност проф. Куртев проправя
в българската наука и образование пътя на модерната органична химия. Той е пионер в стереохимичното разглеждане на органичните реакции
и техните механизми. Създател е на лекционния
курс по „Строеж и реакционна способност на
органичните съединения“, чрез който представя
най-актуалните достижения на органичната химия. Във връзка с този курс проф. Х. Иванов изказва мнение: … С курса по строеж и реакционна
способност на органичните съединения, който
той започна да чете като доцент при Катедрата по органична химия, се дава тласък към бързо
осъвременяване и на основния курс по органична
химия.
Проф. Куртев е избран през 1961 г. за член-кореспондент на БАН. Едновременно с научната и
преподавателската си дейност заема отговорни
организационни длъжности, както следва: академик-секретар на Отделението за химически науки, заместник- председател на БАН (1971–1973) и
директор на Единния център за наука и подготовка
на кадри по химия и химико-технически проблеми (ЕЦНПК). През 1974 г. е избран за академик.
Творческата дейност на академик Богдан Куртев е с широк поглед и далновидност, насочени
към превръщането на органичната химия в значим фактор за българската икономика, а българските химици – в разпознаваем и желан партньор
сред международната научна общност. По думите на проф. Юрий Стефановски, един от близките сътрудници на акад. Куртев, казани по случай
60-годишнината му, той е … първият български
химик органик, който постави органичната
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химия у нас на стереохимична основа и издигна
на качествено ново ниво изследванията по органична химия в нашата страна. Той е първият,
който въведе съвременните познания по теоретична химия във висшето образование.
За своето научно развитие Богдан Куртев
високо цени опита, придобил като „химик органик-синтетик“ като асистент на чл.-кор. Александър Спасов, както и при ръководителя на дисертационния му труд акад. В. М. Родионов. При това
придобитият опит е не само в тематично отношение, но в значителна степен в организацията на
научната работа.
Научните приноси на акад. Куртев са представени в над 160 публикации, авторски свидетелства
и патенти, в които той е автор и съавтор. Може
би най-добре приносите на акад. Куртев биха се
представили чрез част от имената на учени, изработили и защитили дисертации под негово ръководство, като например Н. Моллов, М. Хаимова,
И. Пожарлиев, Ю. Стефановски, Ек. Симова, Хр.
Крачанов, Н. Берова, М. Ляпова и много други.
Академик Куртев притежава добър усет за новостите в органичната химия и синтез и като директор на Института по органична химия (ИОХ)
подкрепя развитието на нови идеи и направления.
В областта на органичния синтез се развиват не
само модерните синтетични подходи, но едновременно с тях и стереохимичното разглеждане на
реакциите и механизмите. Това развитие е неразривно свързано с въвеждането на модерните фи-

зикохимични методи за характеризиране на свойствата на органичните съединения и изучаване на
процесите за тяхното формиране (напр. ЯМР, ИЧ,
ЕПР и др.). Едновременно с органичния синтез в
ИОХ се развива химията на природните продукти,
присъстваща в тематиката на института от създаването му и свързана с имената на учени като Д.
Иванов, Г. Ранков, И. Огнянов, Н. Мареков, С. Попов и много други. С основаването на Центъра по
фитохимия през 1977 г. чрез съвместен проект на
българското правителство, Програмата на ООН за
развитие и ЮНЕСКО, Институтът по органична
химия (ИОХ) се преименува в Институт по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ).
През всичките години като ръководител акад. Куртев подпомага развитието на перспективни тематики, които създават облика на Института.
Акад. Куртев винаги е бил пример за висок
морал в науката. За него Александър Ораховац
пише: … за да се знае как се развиваше българската индустрия и органичната химия – съвсем чисто, почтено, от хора в ИОХ, воглаве с
директора, акад. Богдан Куртев, който не се пишеше като съавтор в трудове, в които нямаше
приноси, а не се пишеше и в трудове, в които
имаше приноси.
Насоката, дадена от акад. Богдан Куртев в областта на органичния синтез и стереохимията, се
съхрани и продължава да се развива в рамките на
ИОХЦФ.

АКАД. ЦЕНО ХИНКОВСКИ –
90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

Акад. Атанас Атанасов,
ръководител на Съвместния Геномен
Център към СУ „Св. Климент Охридски“

Акад. Цено Хинковски живя с една магнетична сила, която даваше възможност да се обединяват и инакомислещи. В основата на това според
мен лежеше огромното чувство за отговорност и
често пъти огромният риск, дори и за своята кариера, който той беше винаги готов да поема в името
на развитието на тази наука, наречена „земеделска“, която в момента е в абсолютно забвение. За
такива действия той често се изразяваше: „Готови
сме да погубим нещо истинско с чисто българска

небрежност“. Надявам се този процес да получи
обратно развитие.
Ученият Хинковски има уникалната способност да напипва пулса на времето, поради което
неговите съвети винаги са добре приети на всички
нива. Вероятно това чувство го е накарало да се
включи рано в научните изследвания като научен
сътрудник в Института по животновъдство в гр.
Костинброд през 1953 г. и да работи всеотдайно и
без прекъсване в него до 1997 г., независимо какъв
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пост е заемал в научната аграрна система.
Той доразви усвоеното от американската школа в областта на популационната генетика и използва мащабно това познание в породообразувателния процес у нас при всички видове животни и
с пряко лично участие – в овцевъдството и говедовъдството.
Дългосрочните му специализации в чужбина
– в бившия Съветски съюз, САЩ, Англия и Австралия, със сигурност са допринесли за оформянето на акад. Хинковски не само като лидер в
научните направления, в които той работеше, но
и като ръководител, който умееше да даде бизнес
ориентация и да доведе научните изследвания до
създаване на крайни продукти, които да имат „излаз в практиката“, както той често подчертаваше.
Използваме ли, обаче, неговия опит и познания
действено в днешно време? Оставям всеки сам да
си даде отговор на този въпрос.
Чувството му да напипва пулса на времето
много често се простираше напред в годините.
Неговите виждания на мечтател излизаха от обикновените и тесни рамки на времето, в което живеехме.
За него беше ясно, че новите открития в биологията и информатиката ще бъдат нова ера в развитието на човечеството през ХХІ век. Можеше
ли нашата наука да намери място в тези области?
Той беше сигурен в това и съдейства за създаването за кратко време на лабораториите по ембриотрансплантация, Института по криопрезервация и
лиофилизация, Института по генетично инженерство в гр. Костинброд, система от лаборатории по
растителни тъканни култури. Не е ли това човек,
надминал времето си? Времето показа, че той е
избързал значително. Двадесет и пет години след
политическите и икономически промени ние не се
оказахме готови да ползваме новите технологии и
иновации, за които Европа твърди, че без тях няма
да бъде конкурентоспособна.
Преди 35 години ученият Цено Хинковски пое
нововъзстановената Селскостопанска академия и
успя за няколко години да я изкара от летаргията,
в която беше изпаднала и да я доведе до ефективна, работеща и тясно свързана с проблемите на нашето земеделие система. С други думи, той успя
да включи в аграрната научна система всички звена в тази област, които преди това бяха разпръснати в отделни аграрни обединения или агропромишлени комплекси. По този начин системата се
оказа обединена и на самостоятелен бюджет към
Министерството на финансите. Изследванията се
разпростираха от микробиология на почвата, ге-
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нетико-селекционни изследвания на всички нива,
системи на производство, биологични ресурси в
Черно море до технологии на риболова в открития
океан. Акад. Хинковски постигна това не само с
виждане, „изнесено напред“, както той се изразяваше често, но и в битки с противници вътре и
извън системата. Той беше истински боец, беше
„ювиги“, когато му предстоеше да реши сложен
казус. Той умееше да си намери такива сподвижници, които да му съдействат за бързото решаване. Създаването на лобита бе неговата стихия,
когато системата трябваше да получи нужното
признание, внимание на най-висше равнище, за да
бъде адекватно финансирана. Използвайки факта,
че е член на пет чуждестранни академии, акад.
Хинковски не се спираше да показва, че нашата
система е готова да премине на ново стъпало – да
създаде съвместни научно-приложни сдружения с
едни от водещите по това време агротехнически
фирми в света. Времето за това обаче не му стигна – дойдоха промените. Бяхме също така и пред
прага на сключване на едни от най-сериозните
дългосрочни споразумения за научно-техническо
сътрудничество с Университета Висконзин, Медисон – САЩ, и с Националния институт по агробиология, гр. Тсукуба, Япония; на създаването
на Научно-образователен център с Университета
Оклахома, САЩ. Ние, които бяхме сподвижници
на тези инициативи, се учудвахме приятно и изпитвахме гордост от самочувствието и увереността, които той демонстрираше, че можем равностойно да се кооперираме с едни от най-добрите
в света и по този начин да бъдем и конкурентоспособни на международното научно поле. Кога
отново ще имаме тази възможност, засега остава
открит въпрос.
Той остави у нас едно послание – системата
на ССА не само трябва да се запази, тя трябва да
се развива и в името на това да правим или да не
правим нужните компромиси, за да запазим нужното място и оценка на земеделската наука в обществото.
Акад. Хинковски умееше и продължаваше да
защитава земеделската наука. За това той винаги
се подготвяше старателно. С това си качество той
продължи линията на нашите известни учени от
близкото минало като Атанас Попов, Павел Попов, Христо Даскалов и др. За него нямаше „не
мога“, когато трябваше да се направи нужното за
развитието на отрасъла, на младите учени или пък
да се отдаде нужното на поколението, дало своя
дан за развитието на нашата наука.
Нашата общественост можа да разбере, че в
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лицето на акад. Дончо Костов България е имала
своите върхове в световната наука отново благодарение на активната помощ и съдействие на акад.
Хинковски.
Ретроспекцията на неговата богата научноизследователска и обществено-държавна дейност показва, че е получила широко признание
у нас и в чужбина. Носител е на повече от десет
наши и чуждестранни награди и отличия, между
които Димитровска награда, Заслужил деятел на
науката, орден „Стара планина“, Награда на Египетската ветеринарна асоциация, златен медал на
Чехословашката академия на селскостопанските

науки, най-високата награда на Полската академия на науките, почетен медал на името на акад.
Н. П. Вавилов и др.
Едва ли всичко казано тук е достатъчно и пълно, за да охарактеризира академика и човека Хинковски.
Убеден съм, че той остави пример не само
да се учим, но и да продължим да получаваме
вдъхновение и вяра за бъдещето, затова, че България ще просперира само при наличието на силно
развито образование, наука и иновации.
Сигурен съм, че неговата обаятелна личност
ще продължи да ни вдъхновява и в бъдеще!

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАДЕМИК НИКОЛА ТОМОВ

Доц. д-р Димитрина Илчовска,
Институт по царевицата – град Кнежа

На 14.06.2017 г. се навършиха 90 години от
рождението на акад. Никола Томов – селекционер,
обществен деятел, академик на БАН, доктор на
селскостопанските науки, заслужил деятел на науката. Той блестящо съвместяваше в себе си учен
изследовател, притежаващ широка ерудиция и научен кръгозор, генератор на научни идеи, оказващи голямо влияние за решаването на фундаментални, теоретически и практически проблеми при
селекцията на царевицата. До кончината си на 27
януари 1998 г. той остана верен на любовта си към
„царицата на полето“.
Никола Томов е роден в бедно селско семейство в с. Василовци, Ломска околия. Основното си
образование завършва в родното си село, а средно
– в мъжката гимназия „Найден Геров“ в гр. Лом
през 1946 г. Същата година кандидатства и е приет
за студент в Агрономическия факултет на Софийския университет. След завършване на висшето си
образование в продължение на 3 години отбива
редовна военна служба.
Научната му кариера води началото си от октомври 1953 г. като младши научен сътрудник –
ръководител на Опитното поле в Земеделската
опитна станция в Карнобат. Една година по-късно
съвместно със ст.н.с. Гено Телкиев започва селекционна работа с царевицата. През 1955 г. е включен в научния колектив, създаден през 1950 г. към
МЗ с ръководител проф. К. Киряков. В този колектив работят известни учени: проф. Г. Генчев, акад.
А. Попов, ст.н.сътрудници: Г. Телкиев, П. Станев,

В. Вълчинков, Й. Йорданов. По-късно към колектива се включват Ат. Севов, Г. Найденов, Н. Астаджов, М. Стоилов, Т. Данков и проф. Т. Георгиев.
Основна задача на колектива беше събиране,
изучаване и съхранение на генетичното разнообразие на местни сортове и популации царевица
от различни райони на страната. Стотици от тези
форми са запазени до наши дни като генетични
ресурси в колекцията на Института по царевицата
– Кнежа.
Тогава се постави началото на инцухта, на
междусортовата, сортолинейната и междулинейната хибридизация при този вид. Създават се първите междусортови хибриди. В съавторство със
ст.н.с. Г. Телкиев е създаден първия двойнолинеен
хибрид Карнобат 3.
Никола Томов защитава дисертация по селекция на царевицата през 1965 г. След една година
той заминава на специализация в САЩ при д-р
Браун – един от най-добрите генетици и селекционери по царевицата и тогава има възможност да
се запознае и да усвои нови селекционно-генетични методи и направления на изследване. Създава
дълготрайни научни контакти със светилата на земеделската наука от различни институти, университети и големи селекционни търговски компании
в САЩ като д-р Александър, Дювик, Тройер, Ръсел, Халауер, Спрег и др.
След специализацията Томов започва работа
в Институт по царевицата – Кнежа през 1967 г.,
където работи до края на жизнения си път.
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Той е един от първите български селекционери, започнал селекция за подобряване качеството
на зърното. Особено ярко се проявява таланта на
Н. Томов като учен и организатор на научни изследвания по създаване на раннозрели хибриди.
С въвеждане на екзотична плазма в селекционния
процес и мутагенезиса разширява генетичната основа за селекция. Като донор на ценни биологични
и стопански качества той използва най-близката
дива форма до царевицата – Еухлена мексикана.
Натрупаният богат научен опит и пословичното му трудолюбие го водят към академично израстване: през 1971 г. е хабилитиран за ст.н.с. I ст.,
през 1978 г. защитава дисертация за доктор на науките, шест години по-късно е член-кореспондент
на БАН, а през 1995 г. е избран за академик.
Резултатите от научноизследователската му
дейност са представени в около 600 публикации
– научни статии и доклади в наши и чужди списания, монографии, книги, брошури, технологии,
концепции и прогнози, бюлетини, информации от
международни конгреси и симпозиуми.
Научно-приложната дейност на академик Никола Томов намира израз в създадените от него и в
съавторство 37 сортове и хибриди царевица, които
с негово активно участие са внедрявани в производството.
Заедно със своите научни сътрудници той
обикаляше страната и изнасяше стотици лекции
по кооперации и бригади, даваше конкретни препоръки за отстраняване на пропуски при отглеждането на посевите.
Акад. Н. Томов развиваше активна административна и научно-организационна дейност. Той
е научен секретар на Института в Кнежа (1968–
1970), зам.-директор (1971–1977) и най-дългогодишния директор (1978–1991). По негово време
Институтът имаше изключително висок рейтинг
у нас и в чужбина. Той поддържаше научни и делови контакти с най-известните учени в света по
селекция и семепроизводство, благодарение на
което е получавана информация за последните
постижения на световната селекция и аграрната
наука.
По негова инициатива са провеждани у нас
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съвместни конференции, симпозиуми, срещи с
представители и учени на най-напредналите страни, институти и фирми като „Пионер“, „Дексало“,
„Нортръп Кинг“, с Институтите по царевица в
Белград, Кишинев, Краснодар, в Унгария, Виетнам и др.
Тези научни срещи бяха предпоставка за контакти, в резултат на които се осъществяваха командировки за обмяна на опит, специализации в
САЩ, участие в конгреси на Еукарпия, в Трънава,
Солун и др.
Международно признание за научните достижения на ИЦ – Кнежа и неговия директор беше
Xия конкрес на еукарпия през 1979 г., проведен у
нас и ръководен от акад. Н. Томов, в който взеха
участие учени от 26 страни.
Той активно съдействаше за създаване на висококвалифицирани научни кадри. По негово време като директор са най-много докторите на науките и ст. н. с. I ст. в системата на ССА.
Добрата организация на научноизследователската дейност в института привличаше десетки
учени от целия свят. Само за една година институтът е посетен от 126 чуждестранни специалисти.
На специализация у нас бяха учени от Виетнам,
Корея, Лаос и др.
Акад. Н. Томов е научен ръководител и консултант на много кандидатски и докторски дисертации. Рецензент е бил на чл.-кореспонденти, професори, доценти и кандидатски дисертации.
Бил е депутат в последното Велико Народно събрание.
За активната си научноизследователска кариера и организационна дейност акад. Н. Томов е
удостоен с: орден „Народна Република България“
I степен – 1980 г., орден „Кирил и Методий“ I степен –1981 г., „Заслужил деятел на науката“ – 1986
г., юбилейни медали и др.
Отбелязвайки 90-годишнината от рождението
на акад. Никола Томов, ние още веднъж си спомняме за величието на този човек, който несъмнено беше ярка личност в историята на родната и
чуждестранната аграрна наука. Той остава за нас
пример за безрезервна служба на отечеството и
науката.
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В ПАМЕТ НА АКАД. ИВАН ДУРИДАНОВ
Акад. Михаил Виденов,
БАН
На 22 май 2017 г. акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, в присъствието на много колеги и
ученици на големия български езиковед акад. Иван Дуриданов (1920 – 2005) откри паметна плоча, поставена на фасадата на дома на учения (София, ул. Лидице № 6), където са протекли най-плодотворните
му години. Този акт на внимание към паметта на заслужилия езиковед стана по предложение на Отделението за хуманитарни и обществени науки към Събранието на академиците и член-кореспондентите
на БАН и с любезното разрешение на Столичната община.
През активния си жизнен път акад. Ив. Дуриданов беше преподавател в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, където за 45 години извървя трудния път от асистент и доцент до професор,
доктор на филологическите науки. Той беше честен и откровен човек, качества, с които печелеше много
приятели, а и врагове. Изключително трудолюбив и организиран, той е автор на много и значителни
научни трудове. Имаше харизма и дарба да организира и да ръководи, което е рядкост за големите учени. Тук ще изброим само част от изборните му постове у нас и в международен план: член, а след това
– ръководител на Международния комитет по ономастика (науката за названията), член и ръководител
на Славянско-балтийското научно дружество (със седалище в гр. Лунд, Швеция), член на Международната комисия по славянска ономастика, на Международната комисия по балто-славянски проблеми,
на Българския национален комитет на славистите, на Българския национален комитет по тракология,
декан на Факултета по славянски филологии, ръководител на Катедрата по общо езикознание в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, зам.-директор на Института за български език при БАН.
Ученият бе избран за член-кореспондент, а през 1993 г. и за академик на БАН.
Акад. Иван Дуриданов беше горещ патриот и имаше смелост и научна ерудиция да защищава националните ни интереси на международните форуми. Неговите доклади и лекции винаги подчертаваха
българската кауза, противопоставяха се на псевдонаучните доводи на съседите, които с изкривяване на
фактите и научната им трактовка търсеха да докажат предвзети тези за чужди езикови пластове в нашата езикова територия. Дълъг е списъкът на градовете, в които акад. Ив. Дуриданов е изнасял лекции и
доклади в защита на българщината: Лондон, Виена, Москва, Прага, Варшава, Краков, Букурещ, Анкара,
Рим, Упсала, Стокхолм, Лунд, Копенхаген, Кьолн, Хамбург, Мюнстер, Гьотинген, Бохум, Цюрих, Базел,
Берлин, Залцбург и др.
Акад. Ив. Дуриданов бе специалист в областта на общата теория на езикознанието, индоевропеист,
балканист, успешно разработваше проблемите на старобългарския език и на тракийския език. Бе завършил славистика и класическа филология. Владееше свободно немски, английски, френски и основните
славянски езици (руски, полски, чешки). Повече от половината му научно творчество е написано и издадено в Германия на немски език и това прави изводите му достъпни за международния научен елит.
Акад. Ив. Дуриданов е автор на повече от 400 научни труда: книги, студии, статии, бележки, рецензии. Тук съвсем накратко ще се спрем на най-известните му приноси.
За основен негов труд се приема издадената на немски в Германия негова книга Хидронимията на
Вардарския басейн като исторически извор, Кьолн, 1978, 417 с. Използвайки умело оскъдните данни у
разни антични автори, акад. Дуриданов е дал приемливо изложение за етничната пъстрота на разглежданата област в древността. Тук се преплитат поселения на различни племена: илирийци, пеонци, мизи
(дарданци), траки (майди), бриги, гърци, келти и др. Сложният етнически състав е отлично обрисуван
въз основа на речните названия.
Владеейки отлично сравнително-историческия метод в езикознанието, познавайки основно индоевропейското, славянското и българското езикознание, запознат също така с гръцки, румънски, албански, сръбски и турски език, които тук често се преплитат с българския език, авторът дава многобройни
етимологични обяснения на трудно разбираеми речни имена. Разглеждат се промените на предславянските имена в нашия език, тяхното образуване и структура, образуването на гръцките, рованските,
албанските и турските имена. Личи една изключително голяма научна вещина в изясняването на редица
фонетични промени. Особено внимание е обърнато на старинните славянски имена.
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ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Езиковият материал служи на автора да направи редица изводи за етническия състав, да очертае
етногенезиса на Вардарската област и старинното поселение на българските славяни в този край. С
нахлуването на славяните започва основна промяна на етническия състав на разглежданата област. По
сведение на византийски автори през VІІ в. от н.е. цялата област се пославянчва. Това се потвърждава
много добре и от материала, събран от акад. Дуриданов. Завареното местно население е било постепенно асимилирано чрез мирна симбиоза.
За този труд на акад. Ив. Дуриданов са обнародвани множество утвърдителни рецензии от немски,
италиански, шведски, швейцарски, румънски водещи учени.
На немски език в Германия е публикувана и книгата му Тракийско-дакийски студии, 1969. За разлика от дотогавашните етимологически изследвания на тракийски и дакийски акад. Ив. Дуриданов открива правилото на ономастичната успоредица от име към име и въз основа на това открива успоредици
с балтийските езици. Изследването е принос в областта на теоретичната етимология: изтълкувани са
около 160 тракийски и дакийски имена и думи.
С изключителна научна стойност е книгата му Езикът на траките, С., 1976, 166 с. Тя представя обобщение на изследванията върху тракийските езикови остатъци през последните десетилетия.
Направен е кратък очерк върху фонетиката и лексиката на тракийския език въз основа изключително
оскъдни примери (глоси), запазили се в днес живите езици на Балканите (това са около 23 думи). Тази
книга е дело на изключително подготвен езиковед с познания върху древните езици. И тя впоследствие
е преведена на немски език.
Основната българистична книга на акад. Ив. Дуриданов е Към проблемата за развоя на българския
език от синтетизъм към аналитизъм, С., 1955, 189 с. Авторът ни запознава с историята на проблемата,
засягана от множество наши и чуждестранни учени. Той подлага на критика различните схващания по
въпроса за причините, които са довели до разлагане на склонението в български. Неговата теза днес е
меродавна в българското езикознание. Благоприятно условие за засилването на аналитичността в българския език е изиграл продължителният досег на българското население с чуждоезични племена и
народностни групи – балканоромански, гръцки и тюркски.
Акад. Ив. Дуриданов е основоположник на науката за изследване и анализ на местните имена. Публикувал е на тази тема 2 книги: Местните имена от Ломско, С., 1952, 204 с. и Топонимията на Първомайска околия, С., 1958, 200 с. Тези трудове станаха образци за редица следващи автори да проучат
други райони на България.
Акад. Ив. Дуриданов бе достоен продължител на делото на знаменитите български езиковеди Ал.
Т.-Балан, Л. Милетич, Б. Цонев, Ст. Младенов, Вл. Георгиев и др., на чието име в нашата столица с
основание са наречени цели улици. Той създаде своя школа, обучи десетки свои последователи и бе
лице на българското езикознание. Огромният му международен авторитет беше неоспорим. За неговите
приноси пишат рецензии най-изтъкнатите европейски учени лингвисти.
Съвременното българско езиковедско поколение се отнася с голямо уважение и почит към научното наследство на акад. Иван Дуриданов. Днешните наши езиковеди непрекъснато се позовават
на научните му постановки в защита на българската национална кауза.
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Рубриката „Трибуна на младите“ се осъществява
с финансовата подкрепа на фондация „Еврика“

ПРОЕКТ „СИН КОСМОС“ – КОСМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ НА
ГЛОБАЛНИ ЗЕМНИ ПРОБЛЕМИ
Доц. д-р Веселка Радева,
Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“,
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“,
Иво Песев, Александър Георгиев, Димитър
Дудренов, Ученическа космическа агенция – Варна
В статията са представени главните идеи в
проект, спечелил призово място в Международния конкурс на НАСА за ученици за проектиране
на космически колонии. Анализирани са три глобални проблема, свързани с природните бедствия,
енергийните кризи и тероризма. Представени са
идеи за тяхното решаване чрез мрежа от спътници
и поле от слънчеви панели в околоземна орбита.
Увод
Екип от ученици от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ и Трета Природоматематическа гимназия, Варна, участваха с проекта „Син
Космос“ в Международния конкурс за ученици
на НАСА и се класираха на трето място. Това е
най-престижният и най-труден конкурс на планетата за ученици за космически технологии, като
призовото място е спечелено в конкуренция с 1500
проекта на 6000 ученици. Проектът е разработван
в продължение на седем месеца по учебната програма „Ученическа космическа агенция“ на д-р
Веселка Радева, ръководител на проекта. Учениците разработиха проект на огромен космически
град, позициониран на близка околоземна орбита.
Трите главни цели на обществото на космическия
град „Син Космос“ (Фигура 1) са дистанционен
космически мониторинг на природните бедствия,
решаване на проблема с недостига на електрическа енергия чрез слънчеви соларни полета и космически сили за сигурност. Космическият град е
конструиран така, че основните жилищни площи
са с изкуствена гравитация. Формата на космическия град е подобна на слънчоглед, а вътрешният
дизайн е съобразен с изискванията за живот в Космоса.
Обществото на космическия град се управлява от космическа конституция и работи за сигур-

ността на цялата планета. Създадена е система от
космически спътници „Биокулт“, които да реализират програмите по трите основни направления.
Според изискванията на Международния конкурс
на НАСА самият проект е представен на хартиен
вариант в обем от 100 страници текст, авторски
илюстрации, схеми и таблици.

Фигура 1.
Общ изглед на „Космическия град Син Космос“

Проект „Син Космос“
Ученическият екип представи своите идеи в
три основни раздела на проекта: научноизследователска част, инженерно-техническа част и общество и икономика.
В първия раздел беше направена обосновка
на идеята: кратък преглед на проблемите, нарастваща необходимост от тяхното решаване, крат-
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ко описание на мисията. Бяха дефинирани целите
на космическата мисия „Син Космос“. Учениците фокусираха своите изследвания в литературата върху информацията за природните бедствия,
тяхната същност, аерокосмически мониторинг и
представиха тяхното евентуално решение. Направиха анализ на проблемите: земетресения и
цунами, вулкани, пожари, наводнения, торнадо,
тайфуни, лавини, свлачища; техния космически
мониторинг и възможности за предупреждението им. Специално внимание беше отделено на
енергийно снабдяване на планетата чрез полета
от слънчеви панели. Обяснена е идеята за космически сили за сигурност и защита от космически
опасности и тероризъм. Предложено е да бъдат
създадени мрежи от спътници EMHM (Earth Monitoring and Hazards Management), които да помагат
за решаването на основните проблеми. След внимателно запознаване с орбитите на космическите спътници е избрано мястото на „Космическия
град Син Космос“ и на спътниците (Фигура 2).

В частта „Общество и икономика“ е представено организирането, създаването, активирането и
работата на космическия град. Управлението на колонията и Конституцията на космическия град ще
осигуряват спокойна и ползотворна работа на колонистите за успешното развитие на икономиката на
този автономен космически град.
Заключение
Животът на нашата планета никога не е бил
спокоен и лесен! Много са бедствията, които са
заплашвали и заплашват живота на много хора.
С развитието на науката и космическите изследвания ще има все повече възможности за предупреждаване за природни бедствия и предотвратяване на тежките последствия от тях. Ще можем да
осигуряваме енергия от Слънцето, за да покриваме нуждите на хората навсякъде на планетата ни!
Космическата система за сигурност, разработена
в проекта „Син Космос“, ще се грижи за безопасността на всички земни жители. Тя ще бъде околоземният щит от космически опасности и от всич-

Фигура 2. Научноизследователската част

Фигура 3. Инженерно-техническа секция

В инженерно-техническа част е направено
описание на общия изглед на колонията. Разгледани са основните форми за създаване на изкуствена гравитация и е представена формата на
колонията. Детайлно са описани модулите в Космическия град и са представени етапите на изграждане. Разработени са животоподдържащи
системи за над 60 000 човека. Вътрешният дизайн
на модулите е съобразен с най-новите архитектурни постижения (Фигура 3).

ки форми на тероризъм.
Създаването и израждането на „Космическия
град Син Космос“ ще бъде една важна крачка за
човечеството за един спокоен, сигурен свят. Свят,
в който хората ще живеят спокойно и защитено.
Хората ще насочат своите сили за борба с всички болести, продължаване на човешкия живот и
усвояване на близкото и далечното космическо
пространство“.
Учениците бяха поканени да представят про-
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екта и участваха в Международната конференция
за космическо развитие на НАСА и Американското астронавтическо общество през месец май
2017 г. в САЩ. Учениците представиха на Международната конференция за космическо развитие
10-минутен авторски филм за проекта „Син Космос“ (https://www.youtube.com/watch?v=jK_tVTij4zY). За първи път в Програмата на Международната конференция беше организиран конкурс
за ученици за най-добро представяне на идеите на
проекта чрез 3Д постер.

Младежите подготвиха постера и модел на
космическата колония „Син Космос“, изработен
чрез 3D-принтер. Представянето на проекта беше
оценено много високо и екипът се класира на първо място.
Участието на учениците в Международната
конференция за космическо развитие се реализира
благодарение на финансовата помощ на Министерството на образованието и науката, Община
Варна, Ротари клуб – Варна и частни спонсори.

PROJECT „BLUE SPACE“ – SPACE SOLUTIONS TO GLOBAL TERRESTRIAL PROBLEMS
Veselka Radeva, Ivo Pessev, Aleksander Georgiev, Dimitar Dudrenov
Abstract
This article presents the main ideas of the project „Blue Space“, which won a prize in the NASA Ames
Space Settlement Contest for students to design space colonies. The scientific research part of the project
analyses three global problems, related to natural disasters, energy crises, and terrorism. We present ideas for
solving these problems through a network of satellites and a field of solar panels in Earth’s orbit. We suggest
engineering and technical solutions for building a space city, in which artificial gravity is created.

СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
С ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ПОКАНА

за
участие в научна конференция на тема
„НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА“
Конференцията ще се проведе на 23 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН –
ул. „15 ноември“ № 1. Начало – 10 часа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основен тематичен кръг – акценти:
Наука, лъженаука (псевдонаука), протонаука и паранаука – философско-исторически
преглед.
Еволюцията на науката – роля на теоретичното творчество и на интуицията; процес на
отпадане на теории и създаване на нови; неокласическа наука и лъженаука.
Наука, лъженаука и етика: фабрикуване на данни; обсолетни данни и публикации;
ретракция; плагиатство; разобличаване на ненаучни и неетични практики.
Неизяснени природни и обществени явления – хранителна среда за лъженауката.
Борбата с лъженауката в научните среди, медиите и обществото.
Лъженауката в природо-математическите науки.
Лъженауката в биологическите и медицинските науки.
Лъженауката в историческите науки и археологията.
Лъженауката в политическите, социологическите и хуманитарните науки.
Заявки за доклади се приемат до 30 септември 2017 г. на email: komisia_etika@abv.bg
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РАСТЕНИЯТА УТРЕ СА СЕМЕНАТА ДНЕС
Стефка Китанова, Васил Чакъров,
Институт за гората – БАН
С тази поговорка започна словото си на тържеството по случай 125 години Университетски ботанически градини техният директор д-р Красимир Косев (21 юни 2017 г. – Ден на лятното слънцестоене).
Разположена между достолепни сгради и паметника на Васил Левски, огласявана от шума на трамваи, коли и глъч на пешеходци, Ботаническата градина вече 125 години изпълнява основната си задача
– разширяване познанията за растителното царство и провеждане мероприятия по опазване на редки
и застрашени растителни видове. Всъщност единственото число може би е неуместно – Университетските ботанически градини са три в три града – София, Варна и Балчик. Тяхната мисия е да поддържат
колекции от живи растения за нуждите на експерименталните ботанически изследвания, естественонаучното и природозащитното образование и възпитание и да са отворени за посещение за широката
публика. Те имат своето значимо място в живота на хората, различно оценявано от ботаници, политици
и представители на обществото. Университетските ботанически градини развиват научно-образователна, културна и социална мисия.
Но когато говорим за юбилей – единството число се отнася за най-старата от тях – тази в София
– недалеч от Алма Матер. Тя е създадена през 1892 г. от първия български професор по ботаника д-р
Стефан Георгиев. На откриването ѝ е засаден дъб, в чиито корени цар Фердинанд І поставя златна монета. Днес дъбът е центърът на градината, видим отдалече, давайки прохладна сянка и заобиколен от
оранжерии, средиземноморска градина, розариум, алпинеуми, водни площи, градинка. Само на площ
от 5 дка! В Информационния център освен че ще бъдете осведомени по интересуващите ви въпроси,
можете и да закупите млади фиданки от дъба, екзотични букети, растения и семена.
Университетските ботанически градини са член на Световния съвет на Ботаническите градини
(BGCI), Консорциума на Европейските ботаническите градини (EBGC), Образователната мрежа за екологично образование в Ботаническите градини (EBGEN) и участва със своите колекции в обмена на
семена Index Seminum с ботанически градини от цял свят.
И на тържество като на тържество – сред гостите бяха Ректорското ръководство на СУ „Св. Климент
Охридски“, Академическият съвет на нашата Алма Матер, деканското ръководство и катедра „Ботаника“ на Биологическия факултет, Университетската администрация, Музеят на Софийския университет,
Университеската библиотека „Св. Климент Охридски“, Румен Димитров – зам.-министър на културата,
Ивелина Василева – председател на Комисията по околната среда и водите към Народното събрание,
администрация на МОСВ, директорът и представители на секция „Растително и гъбно разнообразие и
ресурси“ на ИБЕИ – БАН, колеги от ЛТУ и Института за гората – БАН, бивши служители на Университетските ботанически градини. Приветствия с венци и цветя за паметника на Основателя. И вместо
равносметка за 125-годишнината – сентенцията за семената и растенията, и за рая – там, където го създадем!

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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История на Българската губи вниманието на управляващите, същевременакадемия на науките
но се лишава и в значителна степен от обществения си престиж и изпада на определени моменти
Втора част 1947–2014.
Акад. изд. „Проф. Марин в тежка финансова ситуация. През този период от
Дринов“, 2017, С., 183 с., страна на работещите е налице желанието за нейното обновяване, същевременно научният живот
9 л. ил.
продължава да се развива, публикационната активност на учените от БАН продължава да е висока и практически в някои направления да е водеща
в страната.
Тези две картини са представени на база на
значителен масив от архивни документи и публиВторият том от историята на Българска акаде- кации на Академията.
мия на науките обхваща почти 70-годишен период
Би могло да се спори доколко основният ак– т.е. половината от съществуването на Академия- цент в развитието на БАН след 1989 г. е под знака
та. Това са години, белязани с множество измене- на глобализацията и доколко значителна част от
ния
проблемите на Академията не се дължат на постоАвторите на две глави – „Трансформации и янно сменящи се и лишени от цялост представи за
развитие на Българската академия на науките ролята на науката…
1947–1989“ и „Българската академия на наукиЗа пълнотата на изданието допринася прилоте пред предвизикателствата на глобализацията жената хронология, посочената основна литерату1989–2014“, са Евгений Кандиларов и Илияна ра, както и илюстративното приложение.
Марчева. Обособени са два етапа – единият, коИзданието се открива с кратко въведение от
гато Академията са намира изцяло в системата на Искра Баева – специалист по проблемите на педържавния контрол по времето на комунистиче- риода, както с послеслов на Илия Тодев, директор
ския режим, и вторият – на посткомунистическия на Института за исторически изследвания по врепреход. За първия са отделени около 50 страници и ме на подготовката на изданието.
двойно по-голямо количество – за времето между
За съжаление, неясно по какви причини в
1989 и 2014 г. Това, разбира се е обяснимо, докол- илюстративната част отсъстват фотографии, онакото историята на Академията в съвременността гледяващи живота на Академията в периода 1947–
е история на нейното адаптиране към динамична 2000.
околна среда, към бурни промени, към постоянно
Като цяло вторият том представя в сравнисменящи се парадигми, различни визии на отдел- телно пълно основните тенденции на развитието
ни министри и на цели правителства, една исто- на БАН, спецификите на отделни прояви, ролята
рия на движение по адаптиране, и на моменти – на различни научни и паранаучни, политически и
оцеляване. Основни акценти през първия период икономически фактори, които определят основниса поставени върху превръщането на Академията те насоки на нейното развитие. С излизането и на
от важна, но скромна със своята организационна този втори том БАН вече разполага със своя обща
структура, служби и материални възможности ин- история, написана върху отлична документална
ституция в мащабна, водеща за страната научна основа, преосмисляща някои стереотипи от истоинституция с многобройни институти, многобро- риите на институтите, фактически едно сериозно
ен научен персонал, висок статус в обществото, изследване, пример за възможностите на българзначителни възможности за изследователска и ската историческа наука да разработва аспекти от
развойна дейност, на моменти щедро субсидира- историята на науката.
на от държавата. Същевременно, това е и време на
силната идеологизация, на пряката обвързаност на
Николай Поппетров,
академична наука с решения на партийно-политисекция „История“ към СУБ
ческо ниво.
Вторият период се характеризира с пълна
трансформация на Академията, която при сравнително добро запазване на своята структура рязко
редуцира броя на научния и помощния си състав,
ограничава някои изследователски направления,
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учебни програми, политики на подбор на кадри,
възгледи в областта на кариерното развитие. И
това е належащо, особено при факта, че в определени случаи библиотечната кариера е подвластна
на случайността. Освен това книгата има стойност
и като добър пример за приложение на някои социологически методи по отношение на кариерното
развитие. С това тя разширява и своето значение.
Доц. д-р Евгения Русинова,
УниБИТ
Ели Попова
Кариерно развитие на библиотечния персонал
в контекста на информационното общество.
Част 1. Проучвания 2012–2015
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2016, 245 с., с таблици и диаграми
Книгата заслужава внимание по две основни
причини. Първата е нейното приносно значение за
сферата на управление на човешките ресурси. Моментната картина на кариерно развитие в библиотечната област откроява не само важни тенденции,
но и характера на процеси, свързани с подбор и
развитие на кадровия състав. Важно е също така,
че подобно изследване позволява да се разкрият
причините за мобилност и текучество, състоянието на удовлетвореност и разочарование от професионалното развитие. Библиотечната сфера дава
възможност за наблюдения, които са съпоставими
с развитието в други държави на ЕС. Това позволява да се правят не само изводи за актуалното
състояние на пазара на труда, но и за особености,
които се открояват от чуждестранните модели.
Втората важна причина книгата да бъде оценена високо е, че тя обобщава три обемни изследвания по темата, направени с методите на анкетата
и задочното интервю. Събраният материал очертава динамична картина, съдържа разнообразни
факти за отношения, оценки и нагласи. При това
отделните изследвания са представени методологически коректно, което е щастливо изключение
при изследванията в областта на културата. Показани са мотиви за избор на професия (предкариерно развитие), състоянието на кариерното развитие
на база отговори на библиотечен персонал, както и
становищата на успешни (презумптивно: доволни
от кариерата си) специалисти.
Изследването е полезно не само със събрания
материал и картината, която той представя. То би
могло да послужи като основа за преосмисляне на

Христо Костадинов
Внедрени бели и червени сортове лози и реализирани асортименти вина
Изд. „Пи Ар Ви – рефреш вижън“, Плевен, 2016,
45 с.
В книгата са представени внедрени бели и
червени сортове лози в Плевенския регион. Едва
ли ще се намери някой, който да отрече, че голям
дял за известността на Плевенското лозаро-винарско училище има учебната винарска изба. Нещо
повече – тя носи слава на града и страната ни.
Началото на учебната винарска изба е поставено
през 1888 г. Прието е решение „да се създаде... и
голяма образцова винарска изба за обучение на
учениците“ и даване „упътвания на частните винари“, т.е. ще надхвърля рамките на чисто учебна
изба.
Първите вина се наливат в избата през есента
на 1893 г. Слага се началото на енотека (винотека). Благодарение на тази прозорливост училището разполага с едно изключително богатство
– най-пълната и най-старата колекция от вина,
произведени у нас.
В годините 1929–1931 част от избата временно се предоставя за ползване от Лозарската опит-
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на станция (Държавен земеделски институт). До
1970 г. тя осигурява необходимите условия за
научноизследователска работа по винарство. Нарасналите нужди наложили построяване на нова
опитна изба със съвременно оборудване. Тя осигурява възможност за развиване на опитна работа
по винарство във всички направления – трапезни,
десертни, шумящи, плодови вина, ракия, коняк.
Към средата на ХХ в. директните сортове
заемат в Европа над 6 млн. дка. Особено голямо
разпространение те получават във Франция, Румъния, Молдавия, Украйна и Югославия.
В България продължава да се работи за получаване на нови сортове лози с повишена практическа устойчивост на ниски зимни температури и
икономически важните болести чрез междувидова
хибридизация. Първите кръстоски са направени
в Плевен през 1930 г. В резултат на извършената
значителна по обем изследователска работа са излъчени 14 нови оригинални сортове лози. От тях
пет за бели вина – Мискет кайлъшки, Поморийски
бисер, Дунавски лазур, Среброструй и Слава; пет
за червени вина – Сторгозия, Дунавска гъмза, Мизия, Никополски мавруд и Плевенски колорит; две
бели винено-десертни сорта (с двойно направление) – Дружба и Наслада; и два червени десертни
– Росица и Любимец.
За времето от 1978 до 1984 г. са проучени
технологичните качества на новите сортове лози
за различно направление на използване и нови
асортименти вина: сортовете Сторгозия, Дунавска гъмза, Мизия, Никополски мавруд, Кайлъшки
мискет, Дунавски лазур, Среброструй и Поморийски бисер. Преработката на гроздето и обработката на вината се извършва при полупроизводствени
условия в опитния винарски цех на Институт по
лозарство и винарство (ИЛВ) – Плевен от Христо Костадинов. През 1984 г. са утвърдени като
нови асортименти вина от сорт Сторгозия – вино
Плевен, от сорт Дунавска гъмза – вино Дунавска
гъмза, а през 1987 г. е утвърдено вино Кайлъшки
мискет. Утвърдени и внедрени са десертно вино
Плевенски бисер, аператив Морело, безалкохолен
сироп Морело и бренди Вишна; вино с КНП „Пещерата“ от плодовете на вишните и различни сортове лози.
Установен е контакт с Академията на науките от провинция Кантон – Китай. Договорено е
сътрудничество в областта на лозарството с цел
създаване на лозя с лозов посадъчен материал
от института и производство на напитки от плодове (вишни). Същите са в изобилие в Китай. Не
без значение е и въпросът за сътрудничеството в
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областта на науката и обмяната на специалисти.
Срещнахме подкрепата и на началника на морския флот на България за износ и транспортиране на облагородени лозички, но тогавашният директор всячески създаваше проблеми и прекрати
предложението на колегите от АСН в Кантон за
съвместни сътрудничества в областта на науката,
лозарство и винарство.
В Опитния винарски цех през 1976 г. се сложи началото на енотека (винотека) по подобие на
винотеката на учебната изба на ЛВТ. Тук се заделяха бели и червени сортове вина от елитни партиди, носители на наши и международни отличия.
Целта беше проследяване на развитието на вина
от различни сортове и години. Винотеката беше
историческо съкровище за Института, но за жалост тогавашният зам.-директор унищожи ценните експонати.
През 1976 г. се постави началото на винения
туризъм. Опитният цех е посещаван от групи от
Германия, Австрия, САЩ, Куба, Полша, Чехия,
Унгария, Афганистан, Китай и бившите републики на СССР. Впоследствие се издаде забрана за
приемане на групи.
Книгата ще е полезно четиво не само за професионалисти, а и за широк кръг читатели.
Доц. д-р Мирослав Иванов,
Анатоли Илиев,
секция „Лозарство и винарство“,
СУБ – клон Плевен
Саша Лозанова
24 века изображения
архетипи в изкуството
по българските земи.
Античност, Средновековие, Възраждане
Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, С., 2014,
148 с., с ил.
Книгата на доц. д-р Саша Лозанова привлича вниманието на читателя с оригинален избор
на гледна точка върху изобразителното изкуство.
В резултат на дългогодишния си изследователски
опит авторката установява повтарящи се през вековете закономерности в решенията на изобразителните композиции, които тя дефинира като архетипи. Още в увода използването на този термин
е пояснено, като се взимат предвид различните му
интерпретации и се посочва смисълът, който ав-
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торката влага в него в конкретното си проучване.
На различни равнища и в продължение на
дълги времеви периоди в изобразителните решения се наблюдава прилагането на едни и същи
композиционни похвати, схеми на пространствени решения, използването на набор от предмети и
тяхното разположение и аналогии в разполагането
на човешките фигури, изобразяването на действия, жестове, колорит и т.н. Подбраните примери
от вазопис, иконопис, книжни илюстрации, монети, каменни плочи и т.н показват изображения от
античността до Възраждането у нас. Внимателният поглед на изследователя открива сходствата
в структурирането на изобразителните решения
в понякога отдалечени във времето и пространството културни зони. В резултат на сравнителен
анализ на базата на множество примери от различни култури авторката очертава няколко основни теми, които се мултиплицират и пренасят във
времето. Интерпретациите на тези теми показват
своите различия според епохата и мястото на отделните култури, но същевременно запазват повторяемостта както в съдържателен, така и в изобразителен план.
Изложението, включващо различни пластове на проучваните култури, е разпределено в три
основни глави, които следват хронологията на
изобразителните материали – Античност, Средновековие, Възраждане. Доколкото паметниците
позволяват, едновременно се правят паралели с
образци от различни райони – Древен Изток, Гърция, Балканите, българските земи, като авторката
отбелязва, че тези архетипи мигрират от епоха в
епоха, от един район в друг. В така очертаните
пространствено-времеви параметри на изследваните примери авторката съсредоточава вниманието си върху темите, които те интерпретират,
и разшифроването им в съответния контекст на
културно-историческите особености. Наблюдава
се открояване на основни иконографски решения
на отделните теми, символно концептуализиращи
например идеите за: мъжко пространство; женско
пространство; власт/господство – бог, цар, император; смърт – погребално угощение. Анализите
показват, че тези водещи теми търпят развитие,
но запазват композиционната си схема, дори и
когато настъпват промени в съдържателен план
– например при решението на религиозни сцени
през средновековието и по-късно. Сравнителният
анализ на образците доказва тезата на авторката,
че при преход от античните паметници към балкански и по-специално български – миниатюри,

стенописи, икони и т.н., изграждането на композицията на изображенията следва познатите и
наложени схеми-концепти. Подчинено на авторската идея за очертаване на основни архетипични
белези в изобразителното изкуство, изложението
се разгръща и защитава изложената концепция
чрез многобройни илюстрации, потвърждаващи
заключенията за повторяемостта на архитипичното начало, което организира смислово и композиционно показаните иконографски решения.
Сравняването не само на композициите, но и
на техните детайли, потвърждава наблюденията
на С. Лозанова за запазване на едни и същи основни схеми на изобразителни решения в продължение на много векове. Убедителни са анализите,
за целите на които се изследват такива елементи
като разположението на фигурите, формите на мебелите, облеклото, царските инсигнии, християнските символи, съдовете, накитите и т.н., като се
подчертават съответните им функции, значение,
символика и развитието (промените) им във времето. Авторката стига до заключението, че въпреки измененията на социалния, религиозния, културния контекст в различните епохи не се налага
непременно въвеждането на нови изображения
или символи, а се преосмислят и реинтерпретират
познати, традиционни композиционни решения, а
насищането им с нова символика не заличава паметта на миналото. Възпроизвеждането на тези
архетипи показва тяхната удивителна историческа
жизненост и устойчивост. Темата се разглежда в
контекста не само на изобразителното изкуство,
но и на историята, християнството, митологията,
етнологията, историята на дизайна. Изследването
е допълнено с богат и тематично подреден илюстративен материал, който аргументира и онагледява авторската теза.
Предложеният текст, въпреки научната си
специфика, е поднесен на разбираем език, а малко
познатите термини са добре обяснени. Това прави
монографията достъпна не само за специалисти, а
и за читатели с интерес към изобразителното изкуство и неговите тайни.
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