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ПЪРВОСТРОИТЕЛИТЕ НА АЛМА МАТЕР
Доц. д-р Цвета Тодорова,
СУ „Св. Климент Охридски“
Университетът е състояние на духа,
вътрешен стремеж и откритост към неизвестното
и нетрадиционното, той е човешки контакт и найвече дом на знанието, храм на науката.
В сравнение със старите европейски университети, възникнали във времето между ХІІ и
ХІV в., Софийският университет е създаден в края
на 80-те години на ХІХ в. Но неговите корени

отвеждат към една изключителна книжовна
и образователна традиция на Средновековна
България от времето на изтъкнатите български
владетели княз Борис І и цар Симеон (ІХ – Х в.)
в лицето на създадените от бележитите ученици
на славянските първоучители Кирил и Методий
– Наум и Климент – Плисковско-Преславска и
Охридска книжовна школа (Фотоси 1, 2).

Фотос 1. Плисковската книжовна школа, реконструкция. Фотос 2. Колаж от образи на Ректората и акта за
освещаването му от 16.12.1934, паметника на св. Климент Охридски на худ. Ат. Далчев (1979) и дървения
релеф от Охрид (XIII в.), репродукция на сп. „Минало“, календар на Музея на СУ за 2006 г.

Неслучайно в приветствието си по повод
50-годишния юбилей на Софийския университет
от 21 май 1939 г. френският сенатор Жюстен Годар, водач на френската академична делегация за
тържествата, посочва, че „нашите стари френски
университети поздравяват, прочее, вашия, като техен съвременник. За някои от тях той е по-стар, защото от Охрид до София, от старата духовна столица до новата, връзката не е била прекъсвана“.
През епохата на Възраждането, по времето
на чуждото османско владичество, българският
народ обединява духовните си сили, за да утвърди
правото си на самостоятелен политически и обществен живот, на своя просвета и образование.
Съвсем естествено сред дейците на Възраждането, много от които получили образованието
си в чужбина, назрява идеята за откриване на висше училище, което да „изравни българите с политически независимите, граждански устроените
и културно издигнатите народи“. Васил Априлов,

Иван Богоров, Иван Селимински, Константин Фотинов, Гаврил Кръстевич завещават на първото
поколение свободни българи своята най-съкровена мечта – идеята за български университет, която става реалност само 10 години след Освобождението. Инициатори за създаването на Висшето
училище в София са Константин Иречек, Тодор
Иванчов, Стефан Стамболов, Иван Шишманов,
Георги Живков.
През 1887 г. министърът на просвещението
Т. Иванчов издава наредба за откриване на Висш
педагогически курс към Първа мъжка класическа
гимназия в София, осъществено тихо и скромно
на 1 октомври 1888 г. Известно е, че занятията
на Висшия педагогически курс започват в новата
двуетажна сграда в двора на Първа мъжка гимназия на ул. „Московска” 49, отредена за трикласно училище. По-късно тя е надстроена и в нея от
1889 до 1960 г. се помещава Физико-математическият факултет. Днес в сградата е разположен Фа-
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култетът по журналистика и масова комуникация.
Първият Историко-филологически отдел през
1889 г. е преместен в сградата на д-р Василиади,

на ул. „Московска” 13 (строена през 1885 г. и запазена до наши дни), където остава до завършването
на Ректората през 1934 г. (Фотоси 3, 4).

Фотос 4. Подписите на първите преподаватели върху
протокола от 3.10.1888 г.
Фотос 3. Сградата на Първа мъжка гимназия с
пристройката за трикласно училище, 80-те години
на ХІХ в., фотограф Ив. Карастоянов
Три стаи при мъжката гимназия (една за
аудитория, втората за канцелария и третата за
преподавателите), без всякакъв собствен инвентар
– такава е материалната база на Висшето училище в София при откриването на първата учебна година. Едва след започване на учебните занятия министерството на просветата отпуска кредит от
944 лева, за да се купят 25 чина, 2 маси, 1 писалище,
1 катедра, 2 долапа, 4 окачалки за дрехи, 1 черна
дъска, 2 скрина за съобщения и писма на студентите – спомня си Станимир Станимиров – тогава директор на гимназията. Първата аудитория, описана
от Станимир Станимиров като „последната на изток
в дъното на коридора на втория етаж“ е запазена визуално непроменена и до днес като семинар № 16.
Занятията започват със седем преподаватели – млади учени с европейско образование, наричани шеговито-символично в обществото „новите
седмочисленици“ (4 редовни: Александър Теодоров, Любомир Милетич, Иван Георгов и Станимир
Станимиров от Софийската класическа гимназия и
3 извънредни: Никола Михайловски, Йосиф Ковачев
и Иван Данев) и 43 студенти, само мъже. Девойките
влизат във Висшето училище през 1901 г. На 8 декември 1888 г. Народното събрание гласува Закон за
преобразуването на Висшия педагогически курс във
Висше училище, влязъл в сила след публикуването
на указ № 159 на княз Фердинанд от 1 януари 1889
г. На преподавателския съвет на първите седем преподаватели от 29 януари 1889 г. се провежда изборът на първия ректор – Александър Теодоров-Балан,
председател на съвета.
Сред завършилите тригодишния курс на обу-
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чение абсолвенти се откроява ликът на бъдещия
професор – основоположник на географската наука
и ректор на Университета, доктор по философия на
Лайпцигския университет Анастас Иширков – типичен пример на завършил българския университет
и специализирал в Европа с цел по-нататъшното си
научно усъвършенстване. Абсолвентите са 35 от
43-ма постъпили, разпределени от началото по свой
избор – 15 филолози и 28 историци. В историята на
на Софийския университет от 1938 г. проф. М. Арнаудов се посочва, че повечето от първите студенти
са стипендианти, сред които се откриват имената на
добре познати по-късно гимназиални учители и директори.
В центъра на таблото с по-едър шрифт са отделени образите на тогавашния преподавателски
състав на Историко-филологическия и Физико-математическия отдел начело с ректора – математика

Фотос 5. Указ № 159 на княз Фердинанд І, публикуван в Държавен вестник на 18.12.1888 г.
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Емануил Иванов – три пъти ректор на Университета.
Под него са фотосите на първите ректори – професорите А. Теодоров-Балан и Д. Д. Агура. Общият брой
на преподавателите е 17 – 10 от Историко-филологическия и 7 от Физико-математическия отдел. (Фотоси 5, 6).

отхвърлен от колегията като вреден за научната работа на професора), променен след това на две, а от
70-те години на ХХ в. до днес на четири. Ректорът и
заместник-ректорите се избират за не повече от два
последователни мандата.
Броят на професорите, заемали ректорския
пост през 130-годишния период на съществуване на
Софийския университет, е 56, а броят на ректорските мандати – 84. Ректорите – академици са 42, а двама са член-кореспонденти на БАН.
Първите ректори до преобразуването на Висшето училище в Университет в началото на ХХ в.
се явяват пионери-титуляри на съответните научни
направления и структури (институти, катедри, дисциплини) на академичния универсум. Много от тях
са преподаватели в българските гимназии и паралелно участват активно в изграждането на младата българска държава след Освобождението.
Първият ректор на Софийския университет е филологът акад. Александър Теодоров-Балан.
Роден е на 15 октомври 1859 г. в с. Кубей, Бесарабия. Завършва Болградската гимназия и следва
славистика в Прага и Лайпциг. Доктор на Пражкия
университет от 1884 г. с дисертация на тема: За звука
ь в новобългарския език. (Фотоси 7, 8).

Фотос 6. Оригиналното фототабло на завършилите
Историко-филологическия отдел на Висшето училище и техните преподаватели от 1891 г.
В Закона (1894) и Правилника (1896) на Висшето училище институциите на Академичния съвет
и Ректора, както и факултетните структури придобиват по-ясен и конкретен характер. Регламентирано е най-късно до месец да се извърши тържествено представяне на новия ректор с ритуал, при който
старият чете отчет за развитието на училището, а
новият произнася академична реч пред колегията и
студентите. С решение на съвета още от 2 юли 1891
г. тържественият акт е предвиден за 1 октомври –
началото на новата учебната година. От 1902 г. тържественото представяне на новия ректор по инициатива на проф. Ал. Теодоров-Балан се измества на
празника на университета – 25 ноември, а от 1916 г.
– на 8 декември по нов стил.
До 1944 г. мандатът на ректора е една година (в
хода на университетската криза от януари 1907 г. се
прави неуспешен опит да бъде увеличен от министъра на народното просвещение на три години, но

Фотос 7. Портретите на първите ректори Александър Теодоров-Балан и Димитър Д. Агура, худ. Сергей
Ивойлов (1988) със стола на първия ректор, Музей на
СУ, зала „Началото“

Учител по български език и литература в
Първа софийска класическа гимназия (1884). Поддиректор на Народната библиотека (1885). Учител
в Пловдивската реална гимназия (1885). Началник
на средното образование в Министерството на
просвещението (1887 – 1888). Учител в Софийската мъжка гимназия (1888).
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бележки, от които 310 са посветени на българския
език. Основно място в научните му занимания заемат изследванията, посветени на граматическия
строеж на българския език, особеностите на българската звукова система, борбата с чуждиците,
обогатяването на езика с народни думи. Публикува изследвания и в областта на литературната история.
Вторият ректор е историкът акад. Димитър Агура.
Роден е на 14/26 октомври 1849 г. в бесарабското българско село Чушмелий, основано през
1815 г. на брега на езерото Ялпух, около голяма
чешма, дала името на селото и съществуваща до
днес. През румънско време (1856 – 1878 и 1918 –
1944) селото се нарича Чешма Варуита (в превод
изографисана чешма). (Фотоси 9, 10).
Фотос 8. Александър Теодоров-Балан, фотограф
Иван Карастоянов

Редовен преподавател в новооткрития през
1888 г. Висш педагогически курс, впоследствие
Висше училище в София през учебната 1888 –
1889 г., един от новите седмочисленици. През
първия семестър чете лекции по принципите на
езикознанието, общославянска етнография и диалектология. Редовен професор и завеждащ Катедрата по българска и славянска литература във
Висшето училище, съответно в Университета (1
септември 1893 – 5 януари 1907 и 30 януари 1910
– 15 септември 1934). Освободен от длъжност поради навършване на пределна възраст.
Декан на Историко-филологическия факултет през учебните 1899 – 1900 и 1904 – 1905 г.
Ректор на Висшето училище през учебните 1888 –
1889, 1896 – 1897 и 1902 – 1903 г. Почетен доктор
на Софийския университет (1939).
Курсове във Висшето училище и Университета: Българска литература; Българска граматика, българска реч; Периоди в българската книжнина; Наука за езика; Славянски литератури.
Главен секретар на Българската екзархия
(1907 – 1910). Дописен член (1884), действителен член на БАН (1884). И.д. деловодител (1891
– 1898), главен деловодител (1898 – 1899) и деловодител на БКД (1900 – 1901).
Отличия: Лауреат на Димитровска награда
(1950); Орден „Георги Димитров“ (1954).
Доживява почти до 100-годишнината си и
умира в София на 12 февруари 1959 г.
Научното наследство на акад. Балан се определя на 866 заглавия на книги, студии, статии и
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Фотос 9. Ректорът проф. Д. Д. Агура сред преподаватели и студенти, 1908, фотограф Иван Карастоянов

Фотос 10. Димитър Д. Агура, 1892, фотограф Д. Карастоянов
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Родословните корени на семейството водят
към с. Невша, Шуменско, откъдето дядо му Димитър се преселва през 1810 г. в Бесарабия.
До 1868 г. младият Димитър учи в гимназията в Болград и в семинарията „Сокола“ в Яш. През
1872 г. завършва предсрочно, с отличие и златен медал, Историко-филологическия факултет на Яшкия
университет. Веднага след завършване на висшето
си образование Димитър Агура се изявява на педагогическото поприще в лицея на Бърлад, в окръзите
Яш и Васлуй в Румъния и в Болградската гимназия в
родния край.
Но освободеното отечество го привлича с непреодолима сила. През октомври 1879 г. 30-годишният Димитър Агура е вече в София. От този момент
до преждевременната му смърт през 1911 г., почти
цели 32 години, Димитър Д. Агура е истински първостроител на нова България.
Почти 3 години до средата на 1882 г. участва в
създаването на Министерството на вътрешните работи като началник отделение, главен секретар и заместник-министър, а през следващата 1883 г. година
става главен секретар и министър на народното просвещение. Следват 6 години, посветени на организирането на българските гимназии – като директор
на Първа мъжка класическа гимназия в София (1883
– 1885) и на Пловдивската мъжка гимназия (1885 –
1888).
От 1 октомври 1889 г. е сред малцината основатели на Висшето училище в София като извънреден преподавател по история. Редовен преподавател,
впоследствие редовен професор по всеобща история
във Висшето училище от 1 ноември 1894 г. През
следващите 17 години от живота си той участва активно в изграждането на Историко-филологическия
факултет като негов декан (1898 – 1899 и 1902 –
1903) и в утвърждаването на висшето историческо
образование като преподавател.
Димитър Д. Агура е първият хабилитирал се
професор по история във Висшето училище с труда си Новейша история от Френската революция до
днешно време, отпечатан през 1890 г. и претърпял 5
издания.
Основател, пръв и несменяем председател е на
Българското историческо дружество до 1911 г. Като
негов главен представител участва в изграждането
на паметника на Цар Освободител пред Народното
събрание, на храм-паметника „Св. Александър Невски“, на мавзолея-костница в Плевен.
Декан на Историко-филологическия факултет
през учебните 1898 – 1899 и 1902 – 1903 г. Избиран
е за ректор на Висшето училище и Университета 4
пъти в едни от най-трудните и кризисни години от

неговото съществуване (1889 – 1890, 1892 – 1893,
1894 – 1895, 1907 – 1908).
Курсове във Висшето училище и Университета: История на Гърция; История на Рим; История на
Русия; История на арабите; Средна и нова история
на Западна Европа.
Още като студент е един от учредителите на
Българското книжовно дружество в Браила през
1869 г., а негов действителен член става през 1900 г.
Основател и редовен сътрудник е на сп. „Български преглед“. На неговите страници през 1893 г. е
отпечатана полемичната му статия „Висшето училище в София“, в която обобщава, че основанието на
висшето училище е един акт от високо политическо
и културно значение за младата българска държава, че то представлява още един гранитов камък,
положен в основата на българската независимост.
Проф. Димитър Агура два пъти е награждаван
с високия български орден „Св. Александър“, с румънския „Златна звезда на Синая“ с брилянти и с
руските ордени „Св. Анна“ и „Св. Станислав“. Притежавал е богата библиотека и архив, които обаче са
унищожени по време на бомбардировките над София през януари 1944 г.
Умира на 28 септември 1911 г. в разцвета на
творческите си сили, ненавършил 62 години, по време на тържествата по случай 50-годишнината от основаването на Яшкия университет, в които участва
като водач на академична делегация от Софийския
университет. Според надгробното слово на Ректора
на Университета проф. Стефан Юринич проф. Димитър Д. Агура е деен учен, отдал целия си живот в
служба на народното образование и наука, за благото на българския народ.
Създаването на втория Физико-математически факултет през 1889 г. предопределя избора на
математика акад. проф. Емануил Иванов за ректор – един от пионерите на висшето образование
в България и инициатор на учредяването на Физико-математическия отдел и едноименно дружество. (Фотоси 11, 12).
Началник на отделението за държавните
училища в Министерството на народното просвещение (юни 1885 – януари 1887). Главен инспектор в същото министерство (януари 1887 – март
1890).
Извънреден преподавател по висш анализ
във Висшето училище от 1 октомври 1889 г. Редовен преподавател, впоследствие редовен професор, титуляр на Катедрата по висш анализ във
Висшето училище, съответно Университета (1
март 1890 – 15 октомври 1910). Частен хоноруван
доцент по основи на висшата математика от 1 ок-
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томври 1917 г. Отново редовен професор, титуляр
на Катедрата по висша алгебра (1 октомври 1918
– 1 октомври 1923).
Курсове във Висшето училище и Университета: Висш анализ; Диференциално смятане;
Диференциални уравнения; Интегрално смятане;

Фотос 11. Емануил Иванов, фотограф
Иван Карастоянов.

Фотос 12. Факултетът по математика и информатика
на ул. „Джеймс Баучер“ 5 днес с паметника на Е. Иванов

Философът акад. Иван Георгов е роден на
7/20 януари 1862 г. в гр. Велес (Македония). (Фотоси 13, 14)

Фотос 13. История на философията, т. ІV от проф.
д-р Иван Георгов

Завършва VI-VIII клас на Виенското гражданско училище (Burgerschule) – (1875 – 1878) и
II-IV курс на Виенското педагогическо училище
(1878 – 1881). Следва философия в Йена, Германия (1883 – 1885 и 1886 – 1888) и в Женева, Швейцария (уч.1885 – 1886). Доктор на Йенския университет от 1888 г.
Извънреден преподавател по философия и
педагогика във Висшия педагогически курс, впо-
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Въведение в теорията на комплексните функции;
Елиптични интеграли и функции; Методични
упътвания (елементарна математика).
Ректор на Университета през учебните 1890
– 1891, 1891 – 1892, 1893 – 1894. Редовен член на
БАН. Основател и действителен член на Българското физико-математическо дружество.

следствие във Висшето училище в София от 1 октомври 1888 г., един от новите седмочисленици.
Редовен преподавател и редовен професор, титу-

Фотос 14. Иван Георгов, фотограф Иван
Карастоянов

ляр на катедрата по История на философията (1
октомври 1892 – 15 септември 1934).
Курсове във Висшето училище и Университета: История на древната философия; История на
новата философия до Кант; Кант, Фихте, Шелинг
и Хегел; История на немската философия след Хегел; История на френската философия през XVIII
и XIX в.; История на английската философия през
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XIX в.; Етика (приниципи на морала); История на
етиката. В началото още и: Психология; Естетика;
Логика; Педагогика; Дидактика.
Декан на Историко-филологическия факултет през учебните 1900–1901 и 1908–1909.
Четири пъти ректор на Софийския университет
през учебните 1898–1899, 1905–1906, 1916–1917,
1918–1919 г.
Действителен член на БАН от 1902 г. Ко-

респондентен член на Instiiut National Genevois от
1910 г. Член на Comite international de patronage
de la Faculte internationale de Pedologie в Брюксел.
Член на Comite executif international des Congres
internationaux de Pedologie. Председател на Македонския научен институт в София (1924–1927).
Починал на 13 август 1936 г. в София.

Фотос 15. Астрономическата обсерватория, краят на ХІХ в.
Първият български астроном проф. Марин
Бъчеваров е роден на 1/14 октомври 1859 г. в гр.
Горна Оряховица. Завършва реална гимназия в гр.
Николаев, Русия през 1880 г. и Физико-математическия факултет на Московския университет през 1884
г. като стипендиант на българското правителство.
(Фотоси 15, 16).
Извънреден преподавател по астрономия във
Висшето училище от 15 февруари 1892 г. Редовен
преподавател, по-късно професор във Висшето училище и Университета. Титуляр на катедрата по астрономия от 1 септември 1893 г. до смъртта му – 23
ноември 1926 г.
Основни курсове в Университета: Метеорология: Физика; Аналитична механика; Астрофизика,;
Небесна механика; Сферическа с практическа астрономия.
Декан на Физико-математическия факултет
през учебните 1897 – 1898, 1901 – 1902, 1904 – 1905,
1911 – 1912 и 1914 – 1915 г. Ректор на Университета
през учебните 1895 – 1896 и 1904 – 1905 г.
Марин Бъчеваров е първият българин, извършвал редовни метеорологични наблюдения още
от 1.02.1887 г. Създател на астрономическата обсерватория при Висшето училище в държавни сгради

Фотос 16. Марин Бъчеваров, фотограф
Иван Карастоянов

на територията на Борисовата градина през 1894 г.
– първата в България. Под големия купол се намира
телескопът от 1897 г., първият на Балканите и един
от най-големите в Европа по онова време.
Основоположникът на геоложката наука
в България акад. Георги Златарски е роден на 25
януари 1854 г. в гр. В. Търново. Вторият от четиримата синове на Никола Златарски (1823 – 1875),
заслужил деец на духовното ни възраждане, учител в Търново, един от най-близките сътрудници
на Неофит Рилски, секретар на Търновската община, с основна заслуга за изгонването на гръцкия владика от Търново.
Завършва гимназия в родния си град Търново, след което учи в Имперския лицей в Цариград
и Загреб. От 1876 до 1880 г. следва естествени науки в Загребския университет, който завършва с
отличие. (Фотоси 17, 18).
През 1885 г. е доброволец в Сръбско-българската война.
Държавен минералог-геолог при Министерството на финансите от юни 1880 г., длъжност,
създадена спешно лично за Г. Златарски с активното съдействие на д-р Константин Иречек, главен секретар на Министерството на просветата по
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онова време. Началник на отделението за мините
и геологична снимка при същото министерство
от януари 1890 г. и при Министерството на тър-

говията и земеделието от януари 1893 г. Директор
на геоложкото бюро при същото министерство от
януари 1894 г.

Фотос 17. Георги Златарски сред студенти от Висшето училище

Създател и организатор на павилиона на
Първото изложение на полезни изкопаеми и минерали в Пловдив през 1882 г. През същата година
публикува първия български научен труд по геология – „Рудите в България“. Автор на първата
геоложка карта на България на Анверското изложение (1894) и на голямата цветна карта в М 1:300
000, довършена и издадена от проф. Г. Бончев през
1911 г., останала най-подробната геоложка карта
до 60-те години на ХХ в.
През 1881 г. е избран за дописен, а 3 години
по-късно и за редовен член на Българското книжовно дружество, бъдещата Българска академия
на науките.
Известен като пръв геолог в Югоизточна
Европа и като човек с голяма ерудиция (владее
много чужди езици: френски, английски и почти
всички славянски езици), Георги Златарски членува в множество чуждестранни геоложки дружества като: Императорското московско общество на
изследователите на природата, Царското виенско
геоложко общество, Сръбското учено дружество,
Парижкото геологическо дружество и пр. Участва
в няколко световни геоложки конгреса, а в България е член на почти всички научни дружества и
един от инициаторите на повечето културни начинания.
През 1901 г. в специално международно
издание са публикувани снимките, биографиите
и списък с научните трудове на 60-те най-видни
представители от всички области на науката в на-
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Фотос 18. Георги Златарски, портрет
с молив

чалото на ХХ в. Единственият българин сред тях е
професор Георги Златарски.
Извънреден преподавател по геология във
Висшето училище от 1 октомври 1894 г. Редовен
професор, титуляр на катедрата по геология от
15 април 1897 г. до смъртта му – 9 август 1909 г.
Декан на Физико-математическия факултет през
учебната 1903 – 1904 г. Ректор на Университета
два мандата (1897 – 1898 и 1901 – 1902).
Курсове във Висшето училище и Университета: Обща геология; Исторична геология; Геология на България; Палеонтология на безгръбначните животни; Физиографска и динамична геология;
Геотектоника и стратиграфна геология; Палеозоология; Въведение в изучаването на геологията и
динамичната геология.
Инициатор и организатор на първия университетски музей – минерално-геоложката сбирка,
създадена при едноименния институт на Висшето
училище през 1897 г., обогатявана през годините с
образци от България и чужбина (Женева, Париж,
фирмата за геоложки пособия на д-р Кранц и пр.)
и съществуваща до днес с над 20 000 експоната в
подкуполното пространство на южното крило на
Университета.
Химикът проф. д-р Никола Добрев е роден
на 8 март 1861 г. в гр. Шумен. Учи в Burgerschle
във Виена (VІ, VІІ и VІІІ кл.) от 1874 до 1878 г. и в
K. K. Lehrerbildungsanstalt (І, ІІ и ІІІ курс) във Виена, който завършва през 1881 г. със зрелостен изпит. Следва химия в Йена, Германия (1881–1883)
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и Женева, Швейцария (1883–1885). Доктор на Женевския университет от 1885 г.
Извънреден преподавател по химия във Висшето училище от 1 октомври 1889 г. Редовен преподавател, впоследствие редовен професор, титуляр на Катедрата по аналитична и неорганична
химия, от 15 октомври 1894 г. до 5 януари 1907 г.
Частен доцент по неорганична и аналитична химия през учебните 1907 – 1908 (лет. сем.), 1908
– 1909, 1912 – 1913 (лет. сем.) и 1913 – 1914 (зим.

Фотос 19. Никола Добрев, фотограф Иван Карастоянов

Филологът акад. Любомир Милетич е роден на 1/14 януари 1863 г. в гр. Щип, Македония.
Завършва Загребската класическа гимназия през
1882 г. Следва славянска филология в Загреб и
Прага от 1882 до 1885 г. Доктор по философия и
славянска филология на Загребския университет
от юли 1889 г.

Фотос 21. Любомир Милетич,
фотограф Иван Карастоянов

сем.).

Декан на Физико-математическия факултет
през учебните 1896 – 1897 и 1902 – 1903 г. (Фотоси 19, 20). Ректор на Висшето училище през
учебната 1899 – 1900 г.
Курсове във Висшето училище и Университета: Неорганична химия (металоиди, редки елементи); Аналитична химия (качествен анализ и
количествен анализ).
Умира на 1 август 1925 г. в София.

Фотос 20. Юбилеен сборник на първите
преподаватели начело с Н. Добрев
и студенти химици, 1895

На 1 октомври 1888 г. става извънреден преподавател по славянска филология на Висшия педагогически курс. Редовен преподавател, по-късно редовен професор, титуляр на Катедрата по
славянска филология във Висшето училище и в
Университета от 1 октомври 1892 до 15 септември
1934 г., когато е освободен от длъжност поради
пределна възраст. (Фотоси 21, 22).

Фотос 22. Корица на книгата на Г. Д. Баласчев
„Научната дейност на проф. академик Л. Милетич“, 1934
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Финансистът акад. Бончо Боев е роден на
3 март 1859 г. в гр. Котел.
Завършва Духовната семинария в Москва
през 1880 г. Следва и завършва правни науки в
Москва (1880 – 1884). Специализира политическа
икономия, финанси и статистика в Хале, Германия
(1884 – 1885). Извънреден преподавател при Катедрата по финансова наука и статистика от 1 октомври 1897 г. Редовен професор при същата катедра
от 1 октомври 1902 до 22 февруари 1906 г., когато
е освободен от длъжност по собствено желание.

Фотос 23. Бончо Боев,
фотограф Иван Карастоянов

Фотос 24. Академичният съвет на Софийския университет от 1905 г.

В историята на Софийския университет от
1939 г. проф. Михаил Арнаудов посочва, че:
Основателите на курса са имали ясно съзнание и за необикновено отговорната си задача, и за
всички трудности, с които е трябвало да се справят в началото, когато те са били принудени да изработят някак направо, без по-дълго маене, своите
лекции…
Несъмнено, би могло да се помисли…, дали не
е щяло да бъде по-целесъобразно и по-малко рискувано, ако бъдяха повикани признати, авторитетни
учени от славянските страни, за да положат те
основите на новия университетски курс в София.
Но, очевидно, и Министерство, и другите начинатели са хранели значително доверие в гения на българския народ и са смятали за напълно възможно
създаването на научния този център на Балканите
предимно, ако не изключително, с български учени,
без по-значителна чужда помощ...
И още при замислянето на висшия курс е била
най-определено, макар и мълчаливо, очертана програмата за чисто университетски характер на
преподаванията. Това ни изповядват и самите учре-

12

Ректор на Университета (1903 – 1904).
Курсове във Висшето училище и Университета: Финансова наука: публичен кредит, държавни дългове, учение за данъци и берии, бюджет
и пр.; Статистика: статистически метод, демография и пр. (Фотоси 23, 24). Член на БАН от 1885 г.
Основателен член на Икономическото дружество
в София от 1896 г. Член на Международния статистически институт от1898 г. Създател на Бирническия институт в България през 1892 г.
Умира на 1 декември 1934 г. в София.

дители на курса.
Знаменит ще остане 2 октомври 1889 г. В тоя
ден, след вековно робство и десетгодишен свободен
живот, за пръв път и тихо се откри първото висше
учебно заведение в България, положи се основний
камък на бъдещия център и разпространител на
положителната и висша наука, която най-много ще
спомогне за бързото намаляване на невежеството
и по-скорото свестяване и напредване на народа в
научно, морално и материално отношение...
(в. „Свобода“ от 18.10.1889).
В контекста на отстояваната до наши дни
традиция да бъде първи след 130 години успешен
път на Софийския университет следва да бъдат
припомснени думите на неговия ректор – историка проф. Димитър Д. Агура – от втората учебна
година на Висшето училище 1889 – 1890:
Колко ли трябва да бъдем благодарни на
тия наши малцина инициатори в делото на нашето висше образование, че те не се поколебаха
пред трудната задача, която им се възлагаше, и
се заеха с устройството на висшето училище с
толкова усърдие, че тяхното дело се увенча с ус-
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пех: висшето училище продължава да съществува и да се развива благодарение на тяхното добро
начало.
На многая лета на Алма матер!
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THE ALMA MATIER FIRST BUILDERS
Tzweta Todorova

Abstract
Plants and herbs have been exploited effectively in the treatment of many diseases and medical conditions
since aThe members of the Bulgarian Revival, Vasil Aprilov, Ivan Bogorov, Ivan Seliminski, Konstantin Fotinov,
Gavril Krustevich, convey to the first generation of free Bulgarians their most intimate dream – the idea of a
Bulgarian university, which becomes a reality only 10 years after the Liberation. The initiators of the Higher School
in Sofia are Konstantin Irechek, Todor Ivanchov, Stefan Stambolov, Ivan Shishmanov, Georgi Zhivkov.
In 1887, Minister of Enlightenment Ivan Ivanchov issued an Ordinance for the opening of a Higher Pedagogical
Course at First Male Classical High School in Sofia, realized quietly and modestly on 1 October 1888. It is well
known that the classes of the Higher Pedagogical Course begin in the new two-storey building in the yard of First
Male High School on 49 Moskovska Street, assigned to a three-grade school.
The number of professors occupying the rector‘s position during the 130-year period of existence of the
Sofia University is 56 and the number of the rector‘s mandates is 84. Rectors - academics are 42 and two are
correspondent members of the Bulgarian Academy of Sciences.
The first rectors to the transformation of the University of the University at the beginning of the 20th
century are pioneers of the respective scientific fields and structures (institutes, departments, disciplines) of the
academic universe. Many of them are lecturers in Bulgarian high schools and in parallel are actively involved in the
construction of the young Bulgarian state after the Liberation.

ОТ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 Г. СПИСАНИЕ „НАУКА“
ИМА СОБСТВЕН САЙТ:
http://spisanie-nauka.bg/
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СВЕТОВНА НАУКА

НОВИТЕ ЛАУРЕАТИ НА 28-ИЯ
СВЕТОВЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ КОНГРЕС
Акад. Петър Попиванов,
ИМИ – БАН
От 1 до 10 август 2018 г. в Рио де Жанейро,
Бразилия, се проведе поредният Световен математически конгрес. Както е създадена традиция, на
първия ден на откриването се съобщават имената
на новите Фийлдсови медалисти1. През тази година прецизното жури се е спряло на следните четирима известни млади математици (до 40 години):
1. К. Биркар, 40 год., роден в Иран – Кюрдистан, работещ в Университета в Кеймбридж. Той
има фундаментален принос в бирационалната геометрия в две области: минимална моделна програма и ограничеността на многообразията на Фано.
2. А. Фигали, 34 год., възпитаник на Университета в Пиза, понастоящем в ЕТН – Цюрих.
Той има многобройни фундаментални резултати
в теорията на оптималния транспорт, а също и в
приложението по нов начин на тази теория в други области на математиката. Ще споменем само за
съвместните му изследвания с де Филипис, които
са основополагащи при изучаване на някои аспекти от регулярността решенията на уравнението на
Монж-Ампер.
3. П. Шолце, 30 год., роден в Дрезден, понастоящем в Макс Планк института по математика – Бон, и в Университета в Калифорния – Бъркли. Основният му принос е при преобразуването
на алгебричната геометрия над р-адични полета.
Той изгради теорията на перфектоидните пространства и я приложи за доказване на т.н. тегловно-монодромна хипотеза на Делин за пълни
пресичания. П. Шолце беше редовен участник в
международни математически олимпиади, където

завоюва 4 златни медала.
4. А. Венкатеш, 36 г., индиец, роден в Делхи.
Понастоящем е в университета в Станфорд – Институт за висши изследвания. Има дълбок принос
в изключително широки области на математиката, като теория на числата, хомогенна динамика,
теория на представянията и аритметична геометрия. Той реши няколко отдавна стоели, открити
проблеми, комбинирайки методи от привидно
несвързани помежду си области и предложи нови
гледни точки за третиране на класически проблеми.
Фийлдсовият медал е златен и стойността на
наградата е 5500 канадски долара.
Ето и няколко други награди, за които
няма възрастови ограничения:
Награда Неванлина2 – носител е К. Даскалакис, 37 год., понастоящем в MIT, за постижения
с фундаментален характер и изчислителна комплексност в областта на финансовите пазари, аукционите, равновесията и др.
Ще споменем, че в тези направления има
дадени Нобелови награди, а основополагаща роля
има У. Неш (равновесие на Неш). Последният е
Нобелов и Абелов лауреат.
Гаусова награда3 – носител е Д. Донахю, 61
год., от Станфорд, за фундаментален принос в математическия, статистически и числен анализ на
важни проблеми, възникващи при разпознаването
и обработката на сигнали.

Джон Чарлс Фийлдс (J. Fields) е канадски математик (1863 – 1932). Той учредява международна награда
– медал, носещ неговото име, която се присъжда за ярко открояващи се постижения в областта на математиката на до 4 млади математици на възраст, ненадминаваща 40 години, на Световния математически конгрес.
Конгресите се провеждат веднъж на 4 години. Първите носители на медала са Л. Алфорс и Дж. Дъглас през
1936 г. Счита се, че това отличие има престижът на Нобелова награда по математика (каквато не съществува), въпреки че за последното претендира и учредената през ХХI в. от Норвежката академия на науките и
изкуствата Абелова награда по математика с пръв носител Е. Селберг ( 2002). За нея няма възрастови ограничения и се дава веднъж годишно (ок. 1 млн. долара). (бел. авт.).
2
Ролф Неванлина (R. Nevenlina) (1895 – 1980) е финландски математик, специалист по комплексен анализ
(мероморфни функции) и председател на Международния математически съюз (1959 – 1962) ( бел авт.).
3
Карл Фридрих Гаус (K. Gauss) (1777 – 1855) е велик немски математик от Гьотингенската школа с разностранни интереси и в известен смисъл с универсален принос (бел. авт.).
1
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Медал на Черн4 – носител е М. Кашивара,
71 год., от Университета в Киото, за забележителния му принос и фундаментални резултати в алгебричния анализ и теорията на представянията.
През 70-те години на ХХ в. бяха широко известни
резултатите и лекциите по хипер функции на Сато
– Каваи – Кашивара.

Награда Леелавати – носител е А. Несин,
60 год., Билджи университет – Истанбул, за популяризация на математиката и по математическо
образование в Турция.

NEW LAUREATES OF THE 28TH INTERNATIONAL
CONGRESS OF MATHEMATICIANS
Petar Popivanov

Abstract
From August 1 till August 10 in Rio de Janeiro (Brasil) held the 28th International Congress of Mathematicians.
According to the tradition (since 1936) 4 Fields medals were given to 4 young mathematicians, i.e. up to 40 years
old for their prominent achievements in the domain of Math. Moreover with other prizes as Nevanlina, Gauss and
also Chern medals were awarded several mathematicians. There is no age restrictions for them. Fields medal is very
prestigious award and according to many mathematicians it plays the role of Nobel prize for Math.

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
ул. „Митрополит Паисий“, № 6
Пловдив 4000, България
Tel.: +359/32/628654;
e-mail: sub_plov@mail.bg;
www. subplovdiv.com
ЕЖЕГОДНА НАУЧНА СЕСИЯ
„ДНИ НА НАУКАТА 2018“
(2 – 3 ноември 2018 г., Пловдив)
Научни направления:
			
			
			
			

•
•
•
•

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ЕСТЕСТВЕНИ И АГРАРНИ НАУКИ
ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
За допълнителна информация: www.subplovdiv.com

Шиншен Черн (Sh. Chern) е китайски математик (род. 1911), крупен специалист по глобална диференциална геометрия, интегрална геометрия, топология и др. (бел. авт.).
4
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СЪВМЕСТНИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР
КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
В ПОЛЗА НА ПОДГОТВЯНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО
НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“
Съвместният изследователски център (Joint
Research Centre – JRC) е научноизследователска
служба на Европейската комисия, който има за
цел да подкрепя политиките на ЕС с независими
научни данни на всеки етап от изготвянето на дадена политика (https://ec.europa.eu/jrc). Централата му се намира в Брюксел, а изследователските
му центрове са разположени в 5 държави членки:
Белгия (Геел), Германия (Карлсруе), Италия (Испра), Холандия (Петен) и Испания (Севиля).
В рамките на българското председателство
на Европейския съюз в края н м. юни т.г. 8 млади
български учени, финалисти в конкурсите на Фонд
„Научни изследвания“, на Българската академия
на науките и на Клуб Млади Таланти, и представители на някои български медии (вкл. на сп. „Наука“) бяха поканени да посетят СИЦ в Испра и да
се запознаят с дейността му. Такива посещения се
организират съвместно с всяко Председателство
на Съвета на ЕС като част от политиката на СИЦ
да намира, промотира и развива младото поколение изследователи и иноватори в Европа.
Съвместният
изследователски
център
(СИЦ) в Испра – малко градче близо до Милано, е
най-големият от 6-те изследователски центъра на
Европейската комисия, в който се извършват широк спектър от научни изследвания. В него работят около 20 български специалисти от различни
ведомства в България и научни звена. От 2016 г.
зам.-генерален директор е българката Чарлина
Вичева, която отговаря за генерирането на знания.
По нейните думи СИЦ е център на науката в ЕК –
единственото място в комисията, в което се прави
наука.
Тук на тържествена церемония на 12 януари
2018 г. е било открито българското председателство на Съвета на ЕС, по време на която символично е бил свален флагът на Естония, вдигнат
българският национален флаг и изпълнени химните на България, Естония и Европейския съюз.
По време на церемонията е била открита и скулптурна композиция на докторантите от ВТУ Марин
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Митев и Даниел Иванов, посветена на кирилицата, символ на нашето председателство. По време
на полското председателство символът на СИЦ е
било пианото на Шопен, а по време на унгарското
– кубчето на Рубик. След края на председателството скулптурата е преместена на една от улиците в
научния център – ул. „България“.
Призходът на СИЦ е „ядрен“ – резултат от
Евратом – един от основните договори на ЕС, който е имал за цел да събере на едно място всички
ядрени установки на ЕС на едно място, за да се
избегне възникването на ядрен конфликт (единствено в центъра в Севиля няма ядрен реактор).
Центърът е създаден преди 60 години на същия
принцип като този на Европейската общност за
стратегическите отрасли стомана и въглища. След
подписването на договорите за ограничаване на
ядрените оръжия учените в СИЦ решават да се
ориентират и към други области на науката – икономика, цифрова трансформация, околна среда,
социална политика, селско стопанство, рибарство, миграция, транспорт, енергетика, храни. Понастоящем ядрените изследвания обхващат само
25% от дейността на Центъра, поради което в него
има засилени мерки за сигурност и много строга
охрана, фокусирани върху ядрената безопасност
и прилагането на ядрената наука в други области.
СИЦ е гранична организация между наука и
политика. Той е мозъчният тръст на Европейската
комисия и е политически неутрална организация,
независима от частни, търговски или национални
интереси, който играе ключова роля в генерирането и разпространението на знания за определяне
политиките на ЕС. Работи в тясно сътрудничество
с 30 генерални дирекции в ЕК и е със специфична
роля в Евратом: провежда ядрени изследвания в
сътрудничество и синергия с държавите членки на
ЕС. Центърът играе ключова роля в генерирането
на знания и осигурява с цифри и факти обективна
научна информация, която да служи за независима
научна и техническа подкрепа на политиките на
ЕС и взимането на най-добрите решения в целия
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цикъл при определяне сценария за дадена политика на всяка една мисия на ЕК. Научноизследователските му лаборатории не са в Брюксел, за да се
избегне вероятността от въздействие на частни и
други интереси при взимане на най-добрите решения при изработването на политиките на Съюза.
Дългосрочната стратегия (до 2030 г.) за развитието и дейността на научния център в Испра е
определена преди 2 години на голям „брейнсторминг“ на работещите в него. Тя определя и визията му – да играе централна роля в създаването,
управлението и осмислянето на колективното научно познание за по-добри политики на ЕС, както
и мисията му: в качеството си на научен център
на ЕК, да подкрепя политиките на ЕС с независими научни свидетелства на всеки етап от цикъла
на политическите инициативи, като се използват
не само създадените в Центъра знания. Годишният бюджет на СИЦ, 30% от дейностите на който
са по подготовката и 70% по прилагането на политиките, е 386 млн. евро, които се получават по
програмата „Хоризонт 2020“. От 3000 души персонал в уникалните му научноизследователски
лаборатории работят 1500 учени, 83% от които
имат докторска степен и научна продукция на границата между науката и политиките. Като научна
организация Центърът се подчинява на законите
и предизвикателставата на научния труд и на научната професия, но същевременно се управлява
от нуждите на процеса на създаване политиките
на ЕС, за които е необходимо научно познание за
взимането на решения. Политическият цикъл за
това започва с текст на проект за предложение,
което идва от ЕК, и завършва с решение въз основа на предоставените от научния център обективни данни и анализ. Страничен продукт от генерираното в изследователските му лаборатории
знание са по 1400 научни публикации годишно.
Те дават възможност да се се оцени извън Европейската комисия качеството на изследванията в
научните лаборатории на Центъра в референтната
рамка на научния свят: 40-50% от публикациите
на СИЦ са във водещите 25% най-цитирани публикации в глобален мащаб; 23% са във водещите
10% от най-цитираните публикации, а 3% попадат
във водещия 1% от най-цитирани публикации.
Всички области, в които се извършва създаването на знания – т.е. изследователската дейност в Центъра, са групирани в 10 междусекторни
клъстера (ядра). Това са: икономика, финанси и
пазари; миграция и териториално развитие; данни
и цифрова трансформация; гражданска сигурност,
хора, управление на мултикултурни и мрежови

общества; енергия и транспорт; образование, умения и заетост; иновационни системи и процеси;
храни, хранене и здраве; природни ресурси, климатични промени и устойчивост. Във всяка от
тези области Центърът има експертиза, която се
предоставя в съответната дирекция на ЕК.
В днешно време от изключителна важност
е управлението на знанията. Докато преди години
проблемът е бил достъпът до информация, то сега
проблемът е как да се справим с изобилието от източници и огромния поток от знания и факти, не
всичките от които са достоверни. Това е причината в СИЦ да е създаден единен център с валидирано знание, което да се предоставя на Генералните
дирекции на ЕК при възникнала необходимост, за
да бъде използвано – напр. при оценка на риска
от природни бедствия и осигуряване на защита от
тях.
Създадената преди 2 години концепция за
т.нар. центрове на знанието цели в тях при възникнала необходимост от дадена тематика в някоя
дирекция на ЕК, в съответния център да се събере
цялата информация по производството и управлението на знания по възникналия проблем. Центърът за управление на риска от бедствия е портал
със събраното на едно място цялото познание за
риска, превенцията, защитата, готовността за реакция при извънредни ситуации и т.н. при природни бедствия (напр. наводнения, земетресения) и
причинени от човека опасности. Информацията в
Центъра за миграция и демография е свързана с
политическите проблеми и обхваща над 110 вида
класифицирани данни, вкл. източници, дефиниции, вероятен мащаб и времеви граници на миграционните потоци и т.н. Центърът за териториална
политика организира цялото знание на териториалното управление на основата на различни показатели: възрастов състав и доход на населението,
икономически растеж, околна среда, управление
на отпадъците и т.н. Териториалното познание и
усреднените цифри за дадена страна членка дават
възможност понякога за целеви действия и взимане на решения. Център за биоикономика осигурява информация за нуждите на потребителите:
социално-икономическа, за живота и биотехнологиите, оценка на въздействието върху околната
среда и т.н. Центърът за измамите и качеството
при храните е създаден в резултат на последния
скандал за качеството на храните. В него се събират и разпространяват експертни познания относно състава на храните и се разработват аналитични методи за засичане на измамни практики,
застрашаващи здравето на населението.
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Центровете за компетенции: за съставни
показатели и индекси, по прогнозиране, за микроиконимическа оценка и анализ, за анализ на данни
и за моделиране, имат хоризонтално приложение
и съдържат информация за методологии и средства, които могат да бъдат приложени за почти
всички тематики. Напр. информацията в Центъра за съставни показатели и индекси е в широк
спектър – от околна среда до национална сигурност. Много популярен е Центърът за анализ на
данни, който дава възможност за установяване на
слаби сигнали на тенденции, които могат в даден
момент да нарушат линейното развитие на даден
процес. В Центъра за моделиране има 100 модела,
които могат да се използват кохерентно в различни дейности на СИЦ.
Нови инициативи, свързани с динамичните
промени в света, са Центърът за съвременни изследвания (Advanced Studies), в който се създават
кадри за възникващи нови области в науката; EU
POLICY LAB – за симулиране на различни сценарии за дадена политика чрез мултидисциплинарен подход и дейности; OPEN ACCESS to JRC
Research infrastructures – отворен безплатен достъп на конкурсен принцип до структурите на Центъра за чуждестранни и за млади учени. Откриването на последния център – SciArt, е свързано
с необходимостта от комуникиране на науката с
обществото, което поради многото фалшиви новини е загубило доверието си в науката. Според
учените от СИЦ най-добрият и ефикасен начин
да се контрира тази тенденция е това да стане чрез
изкуството, което да се интегрира със социалните науки и философските аспекти в научните изследвания за иновации в политиките. Сред новите
инициативи са и започналите през 2017 г. проекти в областите на демографията; големи масиви
от данни и икономическо прогнозиране; цифрово
преобразуване – изкуствен интелект и човешко
поведение; цифрово преобразуване – управление
на обществото.
В СИЦ има над 70 научноизследователски
инфраструктури, от които около 40 са със свободен достъп. Младите български учени имаха възможност да се запознаят с тези от тях, които бяха
близо до техните научни интереси, а представителите на медиите посетиха Центъра за изследвания на замърсяванията на въздуха (Environmental
Observatory); Европейската лаборатория за структурна оценка (ELSA – European Laboratory for
Structural Assessment); Лабораторията за емисии
на превозни средства (European Interoperability
Centre for Electric Vehicles and Smart Grids – VeLA
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8,9); Центъра за миграция и демография (The JRC
Knowledge Centre on Migration and Demography).
В Центъра за изследвания замърсяванията на
въздуха в 100-метрова кула се извършва на 3 нива
мониторинг на концентрацията на парниковите
газове, емисиите от колите, ТЕЦ, битовото горене
и др.под., тяхната популация и разпространение.
Измерванията във физическата лаборатория на
трафика на различните популации във въздуха и
техните физически и химически свойства са много важни за отчитане влиянието им върху климата,
човешкото здраве, растителността, както да се направят модели на трендовете в увеличаването или
намаляването на вредните газове в атмосферата.
Там даже научихме, че емисиите на вредни газове
в атмосферата на София се дължат на трафика на
автомобили и емисиите от фини прахови частици
от битовото горене през зимата.
В Европейската лаборатория за структурна
оценка на строителните конструкции, където работи българката Силвия Димова, се изпитват до
5-етажни конструкции, проверяват се и се валидират съществуващите стандарти за изчисление
на строителните конструкции, норми и правила, и
се променят, ако е необходимо. Правят се тестове
– вертикални и хоризонтални, чрез симулации с
компютър на европейските стандарти за сградите
при земетресения, наводнения, терористични актове и други бедствия. Подготвят се и нови стандарти за строителните норми в унисон с промените в климата, тъй като са установили, че поради
глобалното затопляне се увеличава натоварването
на строителните конструкции.
Лабораторията за емисии на превозни средства, която се намира на ул. „България“, е съвместна лаборатория на ЕС и САЩ за оперативна
съвместимост на интелигентни мрежи и електрически превозни средства. В нея се разработват
глобални стандарти за електрически превозни
средства и за такива с ниски емисии в подкрепа
на промишлеността на ЕС и се прави експериментална оценка на функционалността на електрическите превозни средства, тяхната енергийна ефективност, електромагнитната съвместимост и за
хибридните автомобили, емисиите на отработили
газове и т.н. – от конструирането до пускането им
на пазара. Изследват се и влиянието на електромагнитните емисии от електрическите превозни
средства. По време на т.нар. Дизелгейт се оказва, че разработената в лабораторията методика за
тестване на вредните емисии на превозни средства (камиони, леки коли и автобуси) в реални условия на пътя дава верните цифри и резултати от-
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носно отделените вредни емисии от почти всички
дизелови двигатели. Въз основа на представената
от СИЦ методика ще има специален механизъм за
контрол на пазара на автомобили, където тестовете за вредни емисии ще бъдат много по-обективни.
Центърът за знания в областта на миграцията и демографията предоставя научни доказателства и се разработват сценарии за подобряване
способността на ЕС да се справя с предизвикателствата, произтичащи от миграцията и демографските промени. Специално внимание се обръща
на шест приоритета: законна миграция и интеграция, на външно измерение на миграцията, деца
в миграция, контрабанда, незаконна миграция и
принудително разселване.
СИЦ като всяка научна организация има
широк спектър на партньорски сътрудничества
(над 1000) с Европейския парламент, правителства на държавите членки, университети, публични научни организации, промишлени групи и
международни организации, изразяващ се в обучение и мобилност на изследователите, достъп до
научни инфраструктури, подкрепа за разширяването на ЕС и интегриране на съседните държави,
сътрудничество с академични организации и асоциации, сред които и такива от България. Пример
за това е резултатът от посещението в началото
на м. юли т.г. на кмета на София Йорданка Фандъкова и делегацията на Столична община в Испра. Той се изразява в договореното включване на
София в проекта FAIRMODE, който ще ни даде
възможност да използваме експертизата на СИЦ
в управлението на качеството на въздуха и подобряването му на база на иновативните подходи и
практики, както и в проектите City lab с инициативата „Визия за София 2030“ и в ENGAGE за
въвличане на гражданското общество в процеса
на взимане на решения.
Научният център в Испра предоставя следните възможности за сътрудничество: (https://
ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs):
•

Постоянни позиции със специализирани конкурси (не на квотен) принцип – има идея те да

се обявят до края на тази или в началото на
следващата година на по-високо от най-ниската позиция.
•

Временни позиции – по краткосрочен договор
– за минимално 3 и максимум 6 години; командирован национален експерт; стажанти – работят по 5 месеца активно наравно с другите
учени.
Научният център предоставя и възможности
на докторанти чрез конкурс да използват за свои
експерименти научноизследователските му лаборатории като част от докторантурата си. Възможностите за стажове в СИЦ са два вида: обучение
за подготовка на дипломна работа за висше образование и обучение в рамките на 5 години след завършване на висшето образование. Продължителността е от 3 до 5 месеца. Стажантите получават
месечно възнаграждение.
Ползата от такова сътрудничество е двустранна – т.нар. формат „win-win“. Университетите
и научните институти cе информират по-добре за
нуждите от научни изследвания през целия цикъл
на политиката, СИЦ получава иновативни научни
изследвания и обмен на информация, а младите
изследователи имат уникална възможност за опит
в научноизследователска институция и разработване на политики.
Вече 60 години Съвместният изследователски център създава наука и я поставя в основата на
изготвянето и прилагането на политиките на ЕС,
като ги снабдява с възможно най-добрите данни
при вземането на важни решения, оказващи влияние и повишаващи качеството на живота на гражданите на ЕС, както при изготвянето на политики,
така и при прилагането им. Ще обобщим написаното дотук с думите на г-н Владимир Суха – генерален директор на Съвместния изследователски
център, публикувани в Годишния доклад на СИЦ
за 2017 г.: Необходимо е да превърнем заявките
за нови политики в научноизследователски въпроси, а резултатите от научноизследователската
дейност – в приложимо и осъществимо знание.

Редколегията на сп. „Наука“ честити на АКАДЕМИК ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ – член
на редколегията на сп. „Наука“, избирането му за действителен член на
Българската академия на науките и му желае здраве, нови творчески успехи и успешна
работа за запазване и утвърждаване авторитета на българската наука и на
Съюза на учените в България!
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ПСЕВДОНАУЧНИ КОРЕКЦИИ НА
АНТИЧНИ ТЕКСТОВЕ В ТРАКОЛОГИЯТА*

Д-р Йордан Илиев,
секция „История“ към СУБ

Навярно в развитието на всяка научна дисциплина могат да се открият ненаучни или псевдонаучни подходи, като историческите и археологическите науки със сигурност не са изключение.
В следващите редове е обърнато внимание на
примери за подобни практики от сферата на тракологията, свързани с възприемането на напълно
неаргументирана промяна на реалии, фигуриращи в антични произведения, само защото техният
смисъл не е доловен от първите им изследователи
в ново и най-ново време. Наред с идентифицирането на проблема, което винаги е отправна точка
за неговото разрешаване, е направен опит да се
покаже сложния характер на работата с наличната
древна писмена информация за Тракия и траките и същевременно да се изтъкне значението на

Фигура 1. Литературните произведения на античните автори – за разлика от други свидетелства с писмена информация, като епиграфски паметници, монети и пр. – достигат до нас чрез посредници, което
поначало е предпоставка за появата на неточности.

манускриптната традиция в нейното качество на
най-близко отражение на оригиналния текст на
античните писатели, до което съвременните учени
в повечето случаи разполагат с пряк достъп (Фигура 1).
Постановка на проблематиката
По различни причини още от епохата на
Ренесанса най-добрите учени на своето време са
принудени да правят редакции по запазените преписи на антични текстове, включително и на интересните за траколозите. Понякога корекциите
са напълно основателни, в други случаи са дискусионни, но наред с тях се забелязват и съвсем
неоснователни. Остава впечатлението, че последните са предложени само защото конкретни названия са изглеждали неразбираеми за учените при
моментното състояние на проучванията. В основата на тези поправки несъмнено стои стремежът
за изясняване на всяка дума, който е положителен
по своята същност, но промяната на означения,
в чийто прочит в манускриптния текст няма
никакви съмнения, едва ли е пресилено да се
определи като псевдонаука, най-малкото защото
представлява необосновано изменение на информация. Тези действия по адаптиране на изворовите данни към актуалното познание на учените
намират отражение и в наши дни, а често с течение на времето наложените промени на античните текстове са всеобщо и безкритично възприети
като неоспорим факт. Това води и до формулирането на псевдонаучни постановки, понеже те се
основават върху неверни източници.
Необходимостта от проверка на достъпните
антични текстове за такива некоректни постъпки
е забелязана отдавна от някои съвременни учени. Преди близо четири десетилетия проф. д.и.н.
Александър Фол е препоръчал „[…] да се започне с проверка на кодексите на авторите, които за
съжаление досега не са изучавани за нуждите на
тракийската история. Разночетенията не са въведени в научно обръщение, защото в коментираните издания стоят онези тракийски лични, местни и божески имена, които са видени и установени

Статиите в рубриката се базират на доклади, представени пред научна конференция на тема „Наука и лъженаука – борба в името на истината“, проведена на 23 ноември 2017 г.
*
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от първите им издатели, от гледището на гръцкия
език. Така са ги приели и изследователите на тракийската древност и след В. Томашек не са ги
променили“ [5, с. 63-64]. Цитираното е валидно за
всички тракийски реалии.
Показателни примери за ненаучни корекции
Категоричната необходимост от проверка
на кодексите може да се поясни с три примера за
необосновани корекции, демонстриращи перспективата на заниманията със специфични реалии в
тракологията.
Много добра илюстрация на посоченото явление e интерпретацията на търговците в Тракия. Названието „мнозина въоръжени търговци“
(τῶν τε ἐμπόρων πολλοὶ ὡπλισμένοι), 335 г. пр. Хр.
(Arrian., Anab., 1.1.6) [8, 87-93], не е известно от
други източници в тракийски контекст. Поради

имена, която не позволила на чуждите за тракийската среда древни автори да доловят отнасянето
им към различни личности. Интердисциплинарно
разследване на проф. д.и.н. Маргарита Тачева отхвърля некоректното отъждествяване, като показва, че както монетните емисии, така и писмените
данни, се отнасят за двама различни владетели:
Меток (ок. 404 – ок. 390 г. пр. Хр.) и Амадок I (ок.
390 – сл. 384 г. пр. Хр.) [4, с. 88 и сл.]. Наред с
убедителната реинтерпретация на наличните писмени (литературни и епиграфски) текстове проф.
Тачева изтъква: „[…] фактът, че идентичността
на човека още от дълбока древност и до днес се
решава преди всичко от собственото му име; той
очевидно се отминава с лека ръка от мнозина, въпреки че за един владетел е дори немислимо да
емитира монетите, с които прогласява властта си
публично, под две различни имена“ [4, с. 91].

Фигура 2. Изписването на templum Mendidium в някои от наличните манускрипти. Въпреки абсолютното
съответствие във всички кодекси, в съвременните издания първата буква на топонима е променена – само
защото от други произведения било известно, че траките почитали Бендида

това първите изследователи на българските земи
в древността просто възприели замяната на „търговци“ с „туземци“, макар и в бележка да са посочили: „в текста стои τῶν ἐμπόρων, което трябва да
се поправи в τῶν ἐγχωρίων“. Проверката на времето отхвърля предложената корекция. Откриването
на Надписа за Пистирос (IGBulg., V: 5557 ter.) служи като повод за реабилитиране на оригиналното
четене [1, с. 80 с лит.; виж също 3, с. 22-39 и 4, с.
168-82].
Следващ пример за подобни корекции в
ново време е случаят с тракийските царе Меток
и Амадок. Дълго време учените са свързвали монетни емисии, върху които фигурирали имената
Меток (Μήτοκος) и Амадок (Αμαδοκος) с един и
същ одриски цар, означаван като Меток/Амадок І.
За това допринесла фонетичната близост на двете

Друг случай, установен от автора на настоящата работа [2], е свързан с Храма на Мендида
край Енос. Споменат е единствено от Тит Ливий
(Ab Urbe Condita, 38.41.1) във връзка с придвижването на римската войска под командването на
Гней Манлий Вулзон в Тракия през есента на 188
г. пр. Хр. [9, p. 129 sq.]. Макар че всички налични
манускрипти на античния писател съдържат означението ‘templum Mendidium’ (Фигура 2), през
1531 г. в авторитетно печатно издание то било
коригирано на ‘templum Bendidium’ и понастоящем това четене е всеобщо възприето в историографията. Подмяната е обоснована единствено
с информация от други източници за почитането
на Бендида сред траките. Без този ключов топоним дори да е коментиран, съвременни автори
достигат и по-далеч, като предлагат възстановки
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на движението на Вулзон и дори се изказват съмнения в коректността на Ливиевия текст. Всички
обаче пропускат възможността за реабилитиране
на оригиналното четене. То намира аргументи в
съществуването на град Менде в Тракия, който се
търси точно в района, където Тит Ливий съобщава за храма – на по-малко от един ден път от р.
Хеброс (Марица). Според Павзаний въпросният
град бил разположен „навътре от морския бряг, в
близост до Енос“ (Paus. 5.27.12), а Стефан Византийски (De Urbibus) допълва, че градът получил
името си от жена на име Менде. За непредубедените изследователи тази информация би трябвало
да е напълно достатъчна за отхвърляне на предложената през Ренесанса корекция и прочитането
на топонима в оригиналния му вариант като храм,
свързан с Менде край Енос.
В специализираната литература са идентифицирани и други подобни примери, които имат
по-голямо или по-малко значение за запознаването с историята на Древна Тракия и траките; някои
от тях са вече изоставени, други вероятно ще бъдат преоценени, но несъмнено в бъдеще може да
се очаква коментирането на нови подобни случаи.
Причини за ненаучните корекции
Вероятно на първо място сред причините за
предлагането на ненаучни корекции е прекомерната увереност на учените в собствените им
знания и разбирания. Както беше показано, това
води до уподобяване или дори замяна на непознати реалии с вече известни от други източници. В
определен момент обаче знанията и разбиранията могат да се окажат илюзорни и на пръв поглед
незначителни – но във всеки случай ненаучни! –
корекции да доведат до устойчиво подвеждане,
включително до формулиране на псевдонаучни
хипотези, доколкото те се основават върху некоректна информация.
Друга причина за устойчивостта на този
погрешен подход в историографията несъмнено
e доминиращата понастоящем тенденция за предоверяване от страна на съвременните учени
към публикуваните преводи на антични текстове за Тракия и траките. Последните винаги
се базират върху авторитетни академични издания, но понякога в тях също са допускани грешки, дори псевдонаучни интерполации, като често
липсва достатъчно пълен и коректен обзор върху
манускриптната традиция на конкретния текст. За
показателен пример може да се посочи Харвардското издание на Тит Ливий, където споменатият
по-горе храм фигурира като ‘templum Bendidium’
без дори да е уточнено, че в манускриптите реа-
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лията е изписана по друг начин. В допълнение,
българските преводи не винаги са напълно точни,
а коментарите към тях се ограничават до разясняване на реалии и понятия, което е безполезно за
специалистите.
Не на последно място, в тракологията е
силно влиянието на авторитети. В допълнение
към ограничения кръг от учени, които работят по
проблематиката, това оказва въздействие върху
развитието на научния прогрес, навлизането на
нови идеи и особено на нови методи за изследване.
Значение на манускриптната традиция
Специално внимание при работата с античните текстове за Тракия и траките заслужава
манускриптната традиция, която изпълнява ролята на посредник между древните произведения и модерните историци. На постантичните
кописти дължим възможността да се запознаем с
изключителни трудове, без които актуалните познания за най-древните времена от историята на
човечеството биха били немислими. Въпреки непреходното им значение в историческата наука,
манускриптите не са получили необходимото
внимание в сферата на тракологията. Съвременните траколози работят изключително с модерни издания на античните автори, а позоваването
на кодексите чрез тях може да доведе до грешки.
Възможно оправдание за този факт е затрудненият
в миналото достъп до тези ценни документи. Днес
обаче учените разполагат с много повече възможности от своите предшественици, тъй като
редица манускрипти на антични произведения
са дигитализирани и свободно достъпни в интернет, например чрез портала Europeana или уеб
страниците на съответните библиотеки, което позволява автопсия и работа с тях дори от домашния
компютър.
Процедура за проверка на манускриптите
не е експлицитно установена, но е крайно необходима за допълването на вече предложените методически указания за работа с автори и извори в
сферата на античната история и тракологията [5,
с. 61 – 74; 6, с. 1 – 18].
При идеален вариант се предполага да няма
никакви съмнения в прочита и наличие на разночетения, както при представения по-горе пример
с текста на Ариан, който дори има превод на латински език, или сведението за храма на Мендида
у Тит Ливий. Тогава подходът е известен: търси
се разумно обяснение на фигуриращата в текста
реалия, вместо да се правят фактически корекции.
Ако такива все пак са наложителни или дори с
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очевидна потребност, те следва да са достатъчно
добре аргументирани и при всички положения
изрично и достатъчно ясно да се указва състоянието в манускриптната традиция. Това е важно
за улесняване на проверимостта на изследванията, включително при ситуация, в която може да се
докаже, че антични автори не са достатъчно запознати с тракийските реалности, евентуално самите
те или средновековните им преписвачи, благодарение на които текстът е достигнал до нас, да са
допуснали тривиална грешка [примери за подобни у 7, с. 117 – 24 с лит.].
В други случаи са необходими повече усилия
за дешифрирането на смисъла на достигналия до
нас текст. Формулираното наблюдение може да се
подкрепи чрез кодексите на Тит Ливий. Например,
съсредоточени в амбицията да извлекат най-пълни детайли от сведенията на този античен автор
за първия документиран военен сблъсък между
траките и римляните през 188 г. пр. Хр., учените
пропускат същественото, а именно – наличието на
множество разночетения в манускриптната традиция на неговия текст, които поставят редица все
още неизяснени въпроси.
Добра конкретна илюстрация е проблематиката около имената на четирите тракийски
племена, посочени от Ливий като противници на
римляните във въпросния сблъсък. Няма никакви
колебания единствено върху разчитането на първото племе, тъй като във всички налични кодекси
то фигурира като Asti или Astii. Имената на второто и третото племе се установяват чрез Codex
Bambergensis и Codex Moguntinus, съответно като
Cenеi и Mandatueni или Ceni и Maduateni. Първият
е значително по-ранен, докато вторият е загубен,
но познат чрез печатно издание от 1519 г. Приема
се, че второто племе са кените, чиито територии се
поставят в района, където се търси трако-римският сблъсък. Името на третото племе изглежда необичайно и според автора на тези редове може да се
определи като фонетична латинска транскрипция
на старогръцкия израз „някои от медите“ (Μαίδων
τινες) [9, p. 131].
Дискусионно е разчитането на четвъртото племе, като се обособяват две възможности,
Corneli или по друг начин, в които ключово значение има Codex Bambergensis (Фигура 3), най-ранният достигнал до наши дни препис на разказа
за съобщеното събитие. Напоследък се възприема предложението на Nicolaus Carbachius (Codex
Moguntinus), според когото етнонимът е Coreli.
Името обаче не може да се прочете така в нито
един от наличните кодекси. Във всички достъпни

Фигура 3. Увеличено и контрастирано изображение
на изписването в Codex Bambergensis Msc. 35, 206v
на едно от четирите тракийски племена у Тит Ливий (Liv., Ab Urbe condita, 38.40.7), които нападнали
римляните през 188 г. пр. Хр.

манускрипти фигурира Corneli(i), обяснено като
романизирана корупция на тракийски етноним
– Coreli. Специфичното изписване на племенното име, по-конкретно на третата и предпоследната букви, в Кодекса от Бамберг е стимулирало
предлагането на алтернативни четения, например
Coelaleti (Michel de Vascosan, ХVІ в.) или Corpili
(Arnold Drakenborch, XVIII в.). Изброените предположения са водени от презумпцията за грешка в
текста, тъй като учените не допускат съществуването на тракийско племенно име Corneli(i), омонимно на римско родово име. Изложените съображения предоставят достатъчно основания за нови
проучвания.
Заключение
Представеното дотук изтъква необходимостта от преглед и систематизиране на данните
на манускриптната традиция във всяка ситуация,
като същевременно демонстрира някои аспекти на
сложния процес на работа с античните извори за
Тракия и траките. Много на пръв поглед дребни и
незначителни ненаучни корекции в даден момент
могат да придобият съществена важност в конкретен научен проблем. С предоверяването си към издания и преводи, без да отчитат разночетенията в
манускриптната традиция, дори учени, считани за
повече или по-малко признати авторитети, несъзнателно спомагат за прилагането и развитието на
псевдонаучни подходи в тракологията.
Очевидно е, че старата практика на коригиране на изворите в сферата на старата история
и тракологията – с оглед адаптирането им към
познанието на учените – е напълно погрешна, а
самите извори трябва внимателно да се проверя-
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ват от перспективата на Interpretatio Thracica.
Единствено в резултат на проверка могат да се установят псевдонаучни корекции и да се предприемат действия за тяхното отстраняване.
Разгледаните примери показват, че при работата с кодексите е необходим диференциран
подход, съобразен не толкова с автор или произведение, колкото с проблемна ситуация. Поради
това е трудно да се предложи универсална методика, приложима във всеки възможен случай. Водещ стимул обаче несъмнено трябва да е търсенето на истината и спазването на основните правила
на непредубедения изследовател – преди всичко:
повече критичност, внимателна проверка на източниците, без това да се влияе от авторитети и
стереотипи. Добре е да се приложи и хронологично стратиграфиране, с опит да се установи евентуална по-ранна или по-късна традиция.
Безспорно е, че коректният прочит на
специфични реалии от историята на Древна
Тракия и траките изисква предварителна подготовка. Свойствени за сферата на тракологията
специфики не винаги са доловени от ренесансовите – пък и някои по-късни – учени, за които неразбирането на определени означения е достатъчно
основание за предприемане на корекции. Поради
това няма гаранции за коректното им разчитане в
съвременните издания.
При всички положения, задължително е
съвременните учени да инвестират време и усилия в проверка на манускриптите, за да не се окажат в определен момент техните приноси псевдонаучни. Защо пък да не се обособи дори отделно
направление в тракологията, което да проучва възможно най-детайлно съдържащите се в наличните
манускрипти тракийски реалии?
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NON-SCIENTIFIC CHANGES TO ANCIENT TEXTS FROM THE FIELD OF THRACOLOGY
Jordan Iliev
Abstract
This paper presents some examples of non-scientific corrections and replacements of Thracian names
in ancient works, suggested in new and newest times only because their meaning was not well understood by
the first researchers. These changes were often accepted uncritically by the modern scholars. For instance, a
temple appears as ‘Mendidium’ in all of the Livy’s codices, but since the Renaissance onwards the name was
changed to ‘Bendidium’ just because it was known from other sources that Thracians worshiped Bendis. In
this case it is omitted that in the same area there was a settlement called Mende and the toponym in question is
possibly related to it. From a purely scientific view, such unjustified adjustments are considered as ineligible.
It’s emphasized that the correct reading of specific realities from the history of Ancient Thrace and the
Thracians requires in-depth prior knowledge. Therefore it is necessary the manuscripts of the ancient writers
to be examined carefully from the perspective of Interpretatio Thracica, as it is proposed decades ago.
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АРИСТОТЕЛ И СЕРВАНТЕС
В КРИВОТО ОГЛЕДАЛО НА ЛЪЖЕНАУКАТА
Д-р Орлин Стефанов,
секция „Филологически науки“ към СУБ
С тия латински изречения и с други подобни ще
можете да минете а граматик, а да си граматик
в наши дни, не е малка чест, и не е без полза.
Из пролога на романа „Дон Кихот де ла Манча“ [1]
Самото определение за наука включва потребността чрез понятия и категории да бъдат описвани свойства, взаимни зависимости и тенденции от
обективно съществуващи природни или обществени феномени. Задължителна е точността, строгото съответствие и дори когато се издигат научни
хипотези, те трябва да са достатъчно обосновани
с вече фиксирани тенденции и несъмнени резултати, които са наблюдавани в аналогични области на
познанието. С други думи, можем да се опираме
само на потвърдени в действителността закономерности.
Но докато това са идеалните параметри и критерии за научно дирене, при реалната „практика“
истините биват подменяни, фактите се заобикалят
или биват подложени на съмнително, удавено в
силогизми и условни наклонения интерпретиране.
При такива явления и тенденции прозира не само
епигонска приблизителност или ленива нагласа
да се разчита на „косенсусна“ половинчатост. Далеч по-смущаващо е силовото вмешателство на
идеологията, която винаги се стреми да подчини
науката, за да обслужва властта – било тя светска
или религиозна. Това сервилно отношение аз наричам с обобщаващото понятие ИДЕОКРАЦИЯ.
Тя изкривява „зрителния ъгъл“, налага изопачаваща оптика, за която научните критерии стават
излишни. Вместо да се търси истината, се изреждат факти и данни в „насипно състояние“, а от тях
не произтича същностно развитие. Залага се на
нетърпящи възражение авторитети и на техните
отдавна наложени, но всъщност безпочвени „теории“. Съответно, опитите да се каже нова дума,
да се мотивират оригинални възгледи биват обявявани за крамола, за екстравагантно бунтарство
на еретици, които следва да бъдат изолирани, премахнати, ако не физически, то със сухата гилотина за недопускане в „сакралните пространства“ на
научната общност…
Като говори за инерцията в човешкото мислене, Артур Кьостлер специално подчертава колко

по-упорита е тя при професионалистите, които
са адепти на традициите и отстояват монополното си положение в науката: „За академичната посредственост новаторството е двойно опасно, тъй
като заплашва нейния пророчески авторитет и в
същото време поражда най-дълбоки страхове, че
съградената с толкова упорит труд интелектуална
постройка може да се сгромоляса“ [по 2].
Съответно, критериите на науката отстъпват
на втори план: далеч по-важна става „борбата за
оцеляване“. Разбира се, с лъженаука могат да се
занимават и хора с „идеални“ подбуди и намерения, своеобразни екзалтанти с езотерични или
конспиративни теории, но тяхната несъстоятелност е сравнително нагледна и е лесно да бъде
опровергана. Необходимо е да сме далеч по-внимателни при онова „затваряне на очите“ за реалните закони и съотношения, което определям
с понятието „интерпретативна дислексия“. По
аналогия с детската неспособност да се проумява
прочетеното, при тенденциозните интерпретации
не се отчитат реалните факти и обстоятелства, а
се изграждат „удобни“ мисловни конструкции.
Разбира се, тук е добре да уточним, че те са „мисловни“ само привидно. За да се види отблизо как
биват налагани изопачени представи, ще се спра
на такива знакови имена като елинския философ
Аристотел и испанския писател Мигел де Сервантес. Разглеждайки безкритичното възхваляване
на единия и тенденциозното изтълкуване на другия, ще се убедим колко коварна бива интерпретативната дислексия. Затвърдили са се аберации
с напълно противоположни резултати: ако при
Стагирид има неразбиране на негови основни категории, с прехласването от „подвизите“ и несъстоятелните „геройства“ на Дон Кихот биват пренебрегнати предупрежденията на гения за опасната
лудост, която в наши дни води до все по-ужасни и
неотвратими последствия…
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Ще започна с налаганата от Аристотел представа за движението на телата. Неговата дефиниция: „движи се само движимото“ е коренно невярна, но въпреки съвсем нагледното несъответствие
с наблюдаваната действителност твърдението се е
задържало чак до Галилео Галилей. На физиката
са потрябвали две хилядолетия, за да бъде извършен съвсем елементарен експеримент, чрез който
е отхвърлено това трайно заблуждение. Ето за какъв опит научих от гимназиален учебник: „…По
наклонена плоскост с фиксиран ъгъл и от набелязано място Галилей пускал едно и също топче,
но в долния край сферата се посрещала от друга
плоскост, чийто наклон спрямо водоравната линия се променя. Съответно, топчето преодолявало различни дължини. Оттук и извода: не е важно
само да се прилага движеща сила, но е добре и да
няма препятствия. И тогава веднъж задвиженото
тяло ще продължава да се премества без изобщо
нещо да го тласка“. На учениците се обясняваше,
че античният мислител не се е досетил да направи въпросното наблюдение. По-нагледно ще е ако
кажем, че Аристотел се е заблуждавал. Но философът е трябвало да спасява невярното твърдение
за движението, което не спира, след като тетивата
на лък е изстреляла стрелата, или когато прелита
копие, хвърлен е диск. За тези „несъответствия“
той прибягва до специално въведен термин – „антиперистазис“ и обяснява, че уж възникналите вихри упражняват допълнителен тласък върху прилепналите въздушни частици. Виждаме, че чрез
тази „мисловна конструкция“ е възложена ролята
за двигател в движението на онова, което му пречи – на вихрите. Казано с други думи, Аристотел
съвсем преднамерено е заблуждавал.
Този сюжет има и продължение във важната
подробност, че когато двадесет века по-сетне „ревизионистът“ Галилео се е „досетил“ да направи
своя опит и установява истината за движението,
той не заявява претенции за авторство и не търси признание на приоритета си. Без да споменава
конкретен предшественик, той се позовава на неизвестен трактат, което в дисциплината „история
на науката“ се възприема като ново поле за дирене. Съответно, посветили се на това интересно поприще научни кадри запретват ръкави да открият
къде Галилей е прочел за топчето и плоскостите,
но техните усилия са без резултат и до сега!
…Според мен, този неуспех на историците е
предвидим, понеже едва ли съществува някакъв
първоизточник! Просто на строго надзиравания
от „светата“ инквизиция учен му се е налагало
да си „мери“ откритията. Шега ли е просто тъй

26

да се оспори авторитета на Аристотел? Подобно многознайство може да те закара на кладата,
както по-рано става с Джордано Бруно, а Галилей избягва тази участ едва след като се отказва
от хелиоцентричната теория на Коперник и след
застъпничеството на папата. Впрочем, гениалният
полски учен също премълчава своето авторство:
новаторската теория е отпечатана, без да се сочи
кой е нейният откривател малко преди смъртта му.
От казаното дотук става ясно, че за да се освободим от интерпретативната дислексия трябва да
привличаме широк кръг от ценностно значими
факти, да съпоставяме психологически подбуди и
историческа конкретност, като сверяваме данните
с неотменими истини. Едва тогава ще си обясним
защо за църковните догми е толкова ценна схоластиката на философа езичник. Защо е пазен от каквато и да било критика? И съответно, след като с
научна реконструкция се изясняват подбудите на
Галилей да скрива своя приоритет, търсенето на
несъществуващия първоизточник за движението
на сферично тяло по плоскостта с променлив ъгъл
ще попадне в рубриката „лъженаука“.
Обаче и тук е още рано да спрем с питанията, защото след като постигнахме научна трезвост
и взискателност, идва ред на още нетрадиционни въпроси и отговори, следва да анализираме и
мотивите, които са карали Аристотел да ни заблуждава. Защото от неговата „некоректност“ във
физическата сфера следва да се насочим към критично осмисляне и на други теории и твърдения
от обширното му трактатно наследство. Някои от
тях и досега се възприемат за меродавни, а всъщност са напълно ненаучни. (Разбира се, отдавна
никой не дискутира неговите 56 кристални сфери за небесните тела, нито пък преповтаряното до
преди два-три века „авторитетно“ описание, че уж
мухата има осем крака).
…Сред наложените от Аристотел твърдения
е представата за прословутия катарзис. Според
глава 14 от неговата „Поетика“ [3], като възбужда
„афектите“ страх и състрадание, трагедията цели
тяхното очистване. И вече 24 века различни мислители предлагат многобройни интерпретации,
но всички са приблизителни, половинчати „условни“. С най-нагледен пример за отказ от непротиворечиво обяснение за катарзиса се е отличил
Исак Паси [4, с. 19]. След като споменава някои от
най-известните версии по проблема, той настоява
да престанем с измислянето на нови концепции.
По-добре било да се избере някоя от вече съществуващите: т.е. научното дирене императивно се
отменя. Но в тази подкана има доста себично ко-
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варство: след като не съм способен да предложа
свой възглед, нека по-нататък не търси никой друг.
И е съвсем неприемливо, че професорът даже не
предлага по какъв критерий да определяме своя
избор? Не посочва начин как поне да се приближим до истината. Или за този учен тя е без значение? Ами така излиза, че е достатъчно да „прегърнем“ която и да било концепция, пък ако ще тя да
ни се е паднала от разбъркани в шапка варианти.
Съзнавам възможния упрек, че не е редно да
иронизирам, ако сам не предложа оригинално решение за проблема. Подобно възражение има своя
резон, но работата е там, че още в края на миналия
век, в своята монография „Едип тиранинът“ от
Софокъл – неразгаданите значения на една велика трагедия“ [5], за която получих степента „доктор по филология“, предложих свой, необременен
от условности и уговорки, възглед за катарзиса:
„Стремежът на Аристотел е поданиците да не се
разколебават от страха и в боя да не ги възпира
състраданието (…). Според конструкцията на
Аристотел очистването от страха и състраданието
би гарантирало неподвижност в обществото, непроменяемост на хората“.
Впоследствие обнародвах и студията си „Театрофобията на Аристотел и проблемът с катарзиса“ [6] в български и в руски издания, за радикалното си преосмисляне съм говорил на научни форуми, в лекции и моноспектакли, много са
публикациите в авторитетни интернет сайтове. И
неизменно получавам одобрение, може да е имало премълчаване. Но не ми е известно някой да е
оспорил с научни аргументи моя критицизъм към
Стагирид!
Или казано обобщено, време е в многостранните клонове на науката да се надмогне респектът от догматиката на Аристотел! Тогава ще разберем колко абсурдно е допускането на Умберто
Еко, което той е заложил в сюжета на прочутия си
роман „Името на розата“ [7]. Уж, че църковната
схоластика би се сгромолясала и средновековното
мракобесие би отстъпило на светлите истини, ако
скривания от игумена Хорхе трактат на Аристотел
за комедията стане известен и се разрази неговата
разрушителна сила, а за мрачното Средновековие
би настанал последният кобен час! Лично за мен
е несъмнено: щом в „Поетиката“ е представено
невярното твърдение, че сериозните драматурзи пишели трагедии, а несериозните – комедии,
Аристотел е нямало как да изпълни „обещанието“ си и да съчини трактат за комедията. Защото
към трите трагедии от съответния митологичен
цикъл напълно „сериозните“ автори са добавя-

ли и четвърта, комична пиеса от тетралогията. И
ако при трагедиите може да се внушават скръбни
настроения с препращане на отговорностите към
предопределеност от свръхестествени сили, то
комичното въздействие няма как да бъде интерпретирано в официозните рамки, към които неотклонно се е придържал възпитателят на най-големия завоевател в световната история Александър
Македонски… Тъкмо поради тези свои нагласи
Аристотел сочи емблематичния Софоклов герой
Едип за образец на всеки човек: „такъв, какъвто
трябва да бъде“. Обаче заглавието на трагедията
в оригинал е „Едип тиранинът“ и никой в самата
пиеса не използва това прозвище при обръщението си към владетеля. В желанието да идеализира,
Стагирид дава названието в орязан вид, понеже си
служи със същия елински език. Докато при преводите за подмененото значение вместо прозвището се използва титла и вече пиесата я знаем като
„Едип цар“. Независимо от това, че при една от
песните на Хора е нямало начин осъдителната думичка да бъде подменена:
Гордостта тирани ражда.
***
По аналогичен начин преобръщането на смисъла при „Знаменития идалго Дон Кихот от Ламанча“ възниква от желанието да се превъзнасяме
за подвизите и саможертвената храброст, като загърбваме потребността постъпките да са житейски оправдани и логични. Подобен патос личи в
призива на Любомир Левчев от неговата „Интелигентска поема“.
Художници,
вземете ме за въглен
и нарисувайте картина:
„Дон Кихот Ламанча
зове
на бой последен“.
Този фрагмент ми попадна в антологията на
професор Петър Велчев „Дон Кихот в българската
поезия“ [8], в която четем и следното патетично
твърдение:
„Главната характеристика на многобройните
поетични превъплъщения на рицаря от Ла Манча
на българска почва е гражданският патос на героя,
борческият ентусиазъм на човешката личност.
Създанието на Мигел де Сервантес е било нужно
на нашите творци като част от техните търсения
на идеалния воин, вечния мечтател и борец срещу
обществената несправедливост“ [8, с. 10-11].
Според съставителя на антологията, резервираното отношение към рицаря Кихот и оръженосеца Панса е безпочвено. Ето коментар за такъв
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„прецедент“: „Т. Измирлиев нарича водачите на
Германската националсоциалистическа партия
„Дон Адолф и Санчо Гьоринг“, което вече е нещо
съвсем абсурдно и издава една доста силна „аберация“ в идейно-художественото зрение на талантливия наш хуморист“ [8, с. 11].
Като отхвърля несъмнената оценка, изказана
от брата на Христо Смирненски, Велчев брани
идеализираната представа за идалгото, но това си
е чиста проба дислексия: пропуска се, че според
Сервантес Алонсо Кихана е славен рицар единствено в собственото му болно въображение. Велчев посочва и други примери от „незначителната
група творби“. Ала как трябва да се разбира тази
„незначителност“? Дали като бройка или заради
имената на техните автори?
Вторият вариант ще трябва да изключим, щом
като откриваме резерви към Дон Кихот при класиците Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Иван Вазов и при първия преводач на
романа Трайко Китанчев. Ето какви характеристики е представил самият Велчев, без да надмогне
„научната“ си дислексия:
През 1863 г. Славейков е писал: „Честити бяхме да видим и да разберем, че между нашите отвъд Дунав еднородци намервало се и такваз ПАСМИНА ХОРА – Дон-Кишотовци, КОИТО ДРУГА
ПО-ВАЖНА РАБОТА НЯМАТ, ОСВЕН С ПРИВИДЕНИЯ ДА СЕ СРАЖАВАТ!“.
В 1871 г. Каравелов: „Турците нямат хора, а
само аги, бейове и господари, а маджарите нямат
човечество, а само СТРАНСТВАЩИ ДОН КИШОТИ, хонведи, РИЦАРИ И ИЗКУФЕЛИ ГЛАВИ“.
А ето и два текста, в които блести убийственият сарказъм на самия Ботев: „Ние говорихме вече,
че в официално отношение високата и всемогъща
османска Порта е срещнала големи затруднения.
(…) разбира се, за нас, които познаваме твърде добре и ОСМАНСКИТЕ ДОН-КИШОТИ, И
СВОЙСТВАТА НА ОНАЯ БОЗА, КОЯТО ВРИ в
техните глави, подобни явления са съвсем обикновени и твърде естествени“ (1874).
„Когато прочетох това човеколюбиво намерение на просвещението, то захванах толкова силно
да се смея, щото ако да беше моята слугиня Филип ІІ, то тя би помислила, че съм или луд, или
че чета БЕЗСМЪРТНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА
СЕРВАНТЕСА“ (1875).
Велчев привежда и оценката на Иван Вазов
още от 1882 г., която би трябвало да свали съставителската катаракта: „Дон Кихот е едно от ония
произведения на человеческий ум, които имат все-

28

мирна почти известност. Тая книга е правила ДА
СЕ СМЕЯТ всичките поколения от появлението ѝ
и до днес“.
Трябва само да се преклоним пред прозорливостта на тези колоси на българската словесност.
Какво „незначително“ може да има тук, е съвсем
неясно, а още по-точно е наблюдението на Трайко Китанчев: „Сервантес е написал велика сатира
против человеческото самомнение (…) Дългият и
мършав Ламаншки рицар е въплъщение на идеалната екзалтация изобщо, а дебелият оръженосец
е реалният разсъдък, и двамата те същевременно
представляват ПАРОДИЯ НА СОБСТВЕНИЯ СИ
ПАТОС“.
А сега да съпоставим оценките на включените
в антологията автори, на които съставителят кредитира доверие:
Атанас Далчев (1943): „Който мисли, че Дон
Кихот е една карикатура на рицар, не е разбрал
нищо от това произведение. В образа на нещастния идалго Сервантес е дал най-възвишен образ
на човека и аз не знам по-тъжна и трагична книга
от неговия роман“.
С неимоверна патетичност е обагрена „диалектиката“ на Тончо Жечев (1982): „Под комичните доспехи на Рицаря на печалния образ трябва
да открием божия пратеник на земята – Христос,
дошъл да ни спаси. (...) Това, в което не може да
бъде надминат ренесансовият герой Дон Кихот, е
лудостта – той е свръхлуд дотолкова, че достига
висините на мъдростта“.
Не е по-малко превъзнасянето и при Здравко
Петров, който, една година по-късно, взима тон
от Мигел де Унамуно: „Човешкият дух познава няколко болести: хамлетизма, боваризма, но
най-благородната болест е донкихотизмът, болест,
която бе блестящо изследвана от Мигел де Унамуно. От тая свещена болест човечеството никога
няма да се освободи, защото тя му дава хоризонти,
звездно небе над него. (…) И въпреки, че Дон Кихот е една от поетичните измислици на човечеството, той е по-реален от действителността“.
Както разбираме, съществуват полярни мнения за смисъла, който е вложил великият испанец.
Как е възможно това за роман, който по своето
разпространение заема второ място веднага след
Библията? Как едно и също произведение поражда взаимно изключващи се преценки и интерпретации? Нима са еднакво правдиви подобни крайности?
Уви, чрез мнима „научност“ се измества онова,
което ни е завещал Сервантес. Подета е например
кампания от заглавието да отпаднел „знаменитият
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идалго“. Дори в Испания вече споменавали книгата само като „Дон Кихот“, но всъщност умисълът
е да се потули авторовата ирония.
Да видим как се обръща към Дон Кихот Бесният Роланд:
Сред всички Перове ти нямаш равен!
Пер между перовете, ти накара
Пред теб да се прекланят в надпревара
Непобеден, непобедим и славен.
Обаче това съвсем не е така: той е победим,
побеждаван и постоянно дава поводи за подигравки. Дори Росинант като „свидетел“ казва на прочутия кон на Сид Бабиека за своя господар следните унищожителни думи:
От люлка той до гроб ще е магаре…
Та вижте – той се влюби до забрава.(…)
Кому разкрил бих конската си драма,
щом и слуга, и господар, ей богу,
са кранти също като мене клети!
Когато интерпретаторите се прехласват по
„рицаря на печалния образ“, те зачеркват художественото откритие на инак толкова хваления
автор и като съчиняват всевъзможни алегории,
„доказват обратното“: вместо критика – прославяне. Отмества се пречистващият ни от глупостите
смях, а се натрапват измислени възторзи.
С какво, ако не с интерпретаторска дислексия ще обясним факта, че се оставят без внимание ясните думи на Сервантес в самото начало на
Пролога, че тъй като не е баща, а само пастрок на
това създание, той вижда неговите недостатъци,
и представя: „…Историята на един мършав син,
съсухрен, своенравен и изпълнен с мисли, по-особени от тези на другите, мисли, които никого другиго не са могли да осенят“.
Предвиждам възражението, че няма защо да
се лишаваме от умилителното отношение към
този емблематичен герой. Той е забавен и безопасен, защо да не му се полюбуваме? На това ще
отвърна, че забавните описания не означават, че са
безопасни самите действия и увлечения. Например, когато въобразилият си, че е рицар идалго освобождава няколко престъпника, за които смята,
че са ги оковали във веригите несправедливо. Е,
същите тези каторжници го бият и ограбват. Ами
когато Дон Кихот се застъпва за ратайчето Андерс, а после то получава допълнителни порции
бой? Следва молбата към Дон Кихот, подсилена
и с проклятие за всички странстващи рицари, никога повече да не му се оказва каквато и да било
помощ.
…Ни най-малко не е загубило своята актуалност предупреждението на Сервантес още в

Първа глава, че безразборната начетеност води до
пакостни последствия: „И ето, че когато се умопобърка окончателно, на него му хрумна най-странната мисъл, която е спохождала някога луд човек
по света. Стори му се уместно и необходимо както
за собствена прослава, така и в полза на родината
си да стане странствуващ рицар“…
…Единствен критерий за Сервантес е правдивостта, в това се състои неговата гениалност, но
защо така упорито бива пренебрегвана авторската му воля? Недопустимо е да се митологизира
умопобърканият рицар, щом като авторът се стреми да обори такъв род патетичност.
Освен че това вмешателство на интерпретаторите е некоректно само по себе си, дислексията пречи да видим опасностите от съвременното
„рицарство“. Потомците на Дон Кихот си набавят
автоматично оръжие с оптичен прицел, извършат
своите „подвизи“ с динамит. Те не пътуват с някаква немощна кранта като Росинант, а се придвижват с мощни бронирани автомобили, прегазват
„неверниците“ с камиони. И напразно се твърди,
че след като Сервантес е описал приключенията на Дон Кихот, вече не бил съчинен нито един
рицарски роман. Та нали в масовата „култура“ не
престава натрапването на модели за подражание.
Като рицари, които наказват „лошите“, действат:
майор Деянов и Митьо Бомбата, Джеймс Бонд,
героите в многочислени екшъни и безкрайни сериали, във всевъзможните „космически“ саги. Неуморно се насаждат представи за непогрешимост
и мисионерство. Книгите и филмите за Хари Потър хипнотизират милиони почитатели с различни
магьосничества.
Изобилстват и внушенията на пасторално
умиление, което също е част от маниите на Дон
Кихот. Прокарват го чрез блудкавите мелодрами
на „розовата книжнина“, със „сантименти“, които
се леят от телевизионния екран. Не бива да пропускаме и въздействието върху младото поколение на компютърните игри и на електронните технологии.
Тогава защо е отхвърлен сарказмът на Сервантес? Как пропускаме насмешката в описанието на
ХХХV глава от Първата част на романа, „в която
се разказва за жестоката и необикновена битка,
която Дон Кихот води срещу меховете с червено
вино…“? В нея четем:
„– Нали ви казах! – провикна се Санчо, щом
чу думите на господаря си. – Явно е, че не съм
пиян. Вижте как моят сеньор е нагласил великана!
Работата е опечена! Графството е вече в джоба ми!
Как можеше човек да не се смее на глупости-
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те на двамата – господар и слуга! Прихнаха да се
смеят всички с изключение на ханджията, който
бе побеснял от яд“.
След риторично зададения въпрос и отговора на Сервантес няма съмнение каква е неговата
позиция. Но интерпретаторите не се поставят на
мястото на стопанина, чието вино се е изляло, а
меховете са пробити. Не допускат също, че подобно „юначество“ е смешно. Няма що, доста би се
чудил гениалният писател на всевъзможните измислици.
Има горчива ирония във факта, че и в нацистка Германия идеализират „рицаря“. Тези обстоятелства карат руския изследовател Олег Кудрин
да напише книгата си „Фон Кихот Готический“
[9], в която откриваме, че сред героите, от които
се възхищава Алфред Розенберг, на първо място е
Дон Кихот, след него е Хамлет и едва после идва
редът на Парсифал, Фауст, Рембрандт… Хитлер е
държал в библиотеката си луксозно издание на романа, споменава го в „Моята борба“.
За каква наука можем да говорим, щом се пренебрегва обстоятелството, че за автора е важно как
на смъртния одър героят си връща трезвостта и
неподправената доброта. Инак от неговото умопобъркване се възползват лъжците и хитреците от
типа на Санчо. Уви, трайно установилият се канон
предизвиква онова замъгляване, упоритата дислексия, която оставя неразгадани предупрежденията
на писателя. А неговата позиция е заявена в недвусмисления авторски коментар за опасенията на
Санчо, когато немощният ездач се сгромолясва в
инсцениран от приятеля му турнир: „Страхуваше
се да не би Росинант да остане сакат, а господарят
му разглобен. А нямаше ли да е голямо щастие,
ако при разтърсването си бе поумнял!“.
Все по-важно е да се преодолее инерцията, която просто не съответства на текста, а налага мит,
нагнетява патетични възторзи. Защото Сервантес
симпатизира на Алонсо Кихана Добрия, когато
го виждаме да отрича измислиците в рицарските
романи и в пасторалната книжнина. Бившият „рицар“ пожелава да се раздели с тленната си обвивка
както истински свободен дух! И съвсем не е случайно неговото настояване, че ако племенницата

му се омъжи за човек, който вярва в тази мнима
култура, тя не ще получи никакво наследство! И
научната добросъвестност, нравствената порядъчност изискват да възприемем предсмъртното прозрение на героя, завещано ни от Сервантес.
Защото съвременният свят ни дава трагично необорими, напоени с кръв доказателства, че
умопобърканата „яркост“ не води до нищо добро.
Преди векове тя е разсмивала, в наши дни подражателството на „рицарските“ подвизи води до катастрофи!
Време е да проумеем цялата пророческа мощ
на най-популярния роман в световната литература. Необходимо е да преклоним глава пред изумителната прозорливост на творбата, с която Сервантес е отхвърлил разкрасените модели и примери
за подражание. Другото означава, че сме се доверили на граматиците, които заради лична прослава и собствено обогатяване налагат с „латинските
си изречения” неверни и опасни интерпретации.
…Както за трактатите на Аристотел, така и за
великия роман на Сервантес!
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АRISTOTELE AND SERVANTES IN THE DISTORTING MIRROR OF PSEUDOSCIENCE
Orlin Stefanov

Abstract
The pseudoscience always resorts to loud verbiage, behind which remains the obscure and concealed essence. Emotional
elevation conceals the epigonic replication of „inherited“ knowledge. In the talk are rejected Aristotle‘s postulates of motion
and catharsis as the goal of the tragedy as far as they are perceived as an axiom, without getting into the social focus of the
implanted categories. The fascination by the „knight“ Don Quixote also turns out to be false. It is time to see him as Cervantes
himself presents, saving his hero from madness to leave his body of flesh as Alonso Quixano the Good. With these two
examples, we understand how much hard work is needed in order to overcome the temptations of interpretive dyslexia.
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ДЖОРДЖЕ СТАНОЕВИЧ – АСТРОНОМЪТ,
КОЙТО Е ОСВЕТЛИЛ СЪРБИЯ
Проф. Милан C. Димитриевич, д.н.,
Астрономическа обсерватория, Белград

Джордже Станоевич (☼ 7 април 1858 г., Неготин – † 24 декември, 1921 г., Париж) е физик,
астроном и първият сръбски астрофизик, благодарение на който Белград и много други градове
в Сърбия са получили електрическо осветление.
Строител е на първата сръбска хидроелектроцентрала, основана по системата на Тесла за променливо електрическо напрежение, пионер е на
индустриализацията, особено при промишленото
хладилно оборудване, осъществява първото радиопредаване в Сърбия, автор е на първите цветни
снимки в Сърбия и на първите снимки с рентгенови лъчи, на първата монография с цветни фотографии и издава първата книга за авиацията.Той
е метеоролог, ректор на Университета в Белград,
вторият ръководител на Астрономическата и Метеорологичната обсерватория, авторът на първия
университетски учебник по физика, радетел за
въвеждането на метричната система в Сърбия,
пионер на научната терминология на астрономията и на електротехниката в сръбския език и голям популяризатор на науката сред сърбите дори
при днешните условия. Неговите научни статии в
астрофизиката, публикувани от Парижката академия на науките, са първите научни статии в тази
област сред сърбите. Един от няколкото му памет-

ници се намира в Белград на улица „Масарикова“ пред зданието на електрическата компания, на
негово име има и улица, която се намира в Нови
Белград, а в центъра на Неготин има площад
„Джордже Станоевич“, където също има и негов
паметник.
Той е роден в Неготин в семейството на известения търговец Милош Станоевич, където има
негова мемориална стая. Там той завършва началното училище и прогимназията. В Белград се
прехвърля през 1874 г. в Първа Белградска гимназия, която тогава се намира в сградата „Капетан
Миша“1 на ул. „Васина“ заедно с Висшето училище, и полага зрелостния си изпит през септември
1877 г. През същата година постъпва в Отделението по математика във Философския факултет
на Висшето училище в Белград, което е от решаващо значение за бъдещите му изследвания по
физика и астрономия. Дипломира се през 1881 г.,
а Коста Алкович, който е преподавал физика във
Висшето училище и на основателя на Астрономическата обсерватория, Милан Неделкович, го задържа като помощник-асистент в катедрата по същия предмет, а след 1882 г. той е назначен за негов
асистент. След като успешно полага и изпита за
професор, Станоевич с указ на крал Милан Обренович през август 1883 г. е назначен за професор
по физика в Първа белградска гимназия.
В периода 1883 – 1887 г. той е бил на обучение и специализация в чужбина, посещавайки
едни от най-известните европейски астрономически обсерватории и метеорологични институции
в Берлин (Университета), Потсдам (Астрофизическата обсерватория), Хамбург (Метеорологичната
станция), Париж (Парижката обсерватория по
физика и астрономия в Мюдон, Сорбоната), Гринуич, Kew Observatory (близко до Ричмонд, днес в
големия Лондон) и Пулково. През 1886 г. и 1887 г.
работи в Мюдон с основателя на обсерваторията
Жул Жансен и тъй като избира астрофизиката
като научна област, се спира специално на физиката на Слънцето.

Капетан Миша – голям сръбски търговец и благодетел, дарител на тази сграда. В нея са се помещавали
гимназия, Министерството на образованието, Националната библиотека и музей. Днес там е ректоратът на
Белградския университет (бел. ред.).
1
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След завръщането си през 1887 г. той става професор по физика и механика във Военната
академия, а през 1893 г. след пенсионирането на
Коста Алкович става професор по експериментална физика във Висшето училище, където той
основава Института по физика, който ръководи до
смъртта си през 1921 г.
Когато Милан Неделкович излиза в пенсия,
от 5 юли 1899 г. до 31 октомври 1900 г., Джордже
Станоевич става управител на Белградската астрономическа и метеорологическа обсерватория.
Поверена му е и Катедрата по астрономия и метеорология във Висшето училище. До тогава тя се
ръководи от Неделкович, който от 1896 г. преподава астрономия като експерт в Отделението по
математическа физика.
В периода 1909 – 1913 г. той е бил декан на
Философския факултет, а от 1913 до 1921 г. – ректор на Университета в Белград. Той умира внезапно на 24 декември 1921 г., като получава сърдечен
удар на улицата в Париж, където е пратен да изследва някои решения в областта на техниката на
въздухоплаването и да ангажира един самолет за
селското стопанство.
В Мюдон работи при известния астрофизик Жул Жансен, където през 1886 г. започва да
се занимава със сериозна научна работа в областта на физиката на Слънцето и спектроскопията.
В списанието на Френската академия на науките
публикува през 1886 г. научната работа За произхода на фотосферната   мрежа на Слънцето,
а през 1887 г. – За директната фотография на
барометричното състояние на атмосферата
на Слънцето“ Тези му научни статии в астрофизиката и в списанието на Парижката академия на
науките са първите реални научни статии в тази
област сред сърбите.
Резултатите на Станоевич са толкова много над нивото на тогавашната научна общност в
Сърбия, че новосформираната Сръбска кралска
академия отказва да публикува трудовете му в
областта на физиката на Слънцето. След отрицателната рецензия от академик Любомир Клерич,
Йован Жуйович отказва да публикува работата
му. Разочарован и възмутен, Станоевич анализира
и критикува тези рецензии, като посочва тяхната
повърхностност и неадекватност и ги сравнява с тези на Парижката академия на науките и с
работите на световноизвестния астрофизик Жул
Жансен (член на Френската академия на науките
и на Лондонското кралско научно дружество) с научните му резултати и признаването им от Академията на науките. Огорчен, той изоставя научната
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работа в областта на астрофизиката и се посвещава на решаването на практически проблеми от значение за индустриалния и цивилизования прогрес
на своята родина, Сърбия.
Ще разгледаме и участието му в две астрономически експедиции по онова време. Жул Жансен
предлага на сръбското правителство Станоевич
да бъде изпратен в Русия, за да наблюдава пълно
слънчево затъмнение на 19 август 1887 г. Той е
съставил програмата на наблюденията, в рамките
на които се включва за измерване на интензитета
на короната и светимостта на Слънцето, а затъмнението трябва да се наблюдава със специален
апарат – камера, който Жул Жансен е конструирал
за наблюдаване на преминаването на Венера пред
слънчевия диск през 1874 г. Нарича го фотографски револвер, който се счита за предшественик
на филмовите камери. С това устройство, което е
важно за историята на сръбската фотография и кинематография, Станоевич работи още през 1887 г.
Докладът на това събитие, което се наблюдава в
европейската част на Русия в Петровск (Ярославска губерния), на север от Москва, Станоевич публикува в списанието на Френската академия на науките през 1888 г. За съжаление, поради облачната
покривка пълната фаза на затъмнението се наблюдава само 20–25 секунди. В края на статията Жансен дава по-дълъг коментар, като подчертава, че
Станоевич е „бивш ученик на Обсерваторията в
Мюдон“ (ancien eleve de l‘Observatoire de Meudon)
и e получил толкова, колкото е било възможно при
тези обстоятелства.
Жансен кани Станоевич да участва и в експедицията до алжирския оазис Бискра. Той възнамерявал да изследва слънчевия спектър близо до
хоризонта, за да проучи как му влияе атмосферата
на Земята. Експедицията продължава четири месеца и половина от края на 1889 г. и продължава в
началото на 1890 г. Жансен описва подробно това
начинание и благодари за помощта на Станоевич. Станоевич тогава публикува в изданията на
Френската академия на науките и един труд в областта на астрономията за „Текущото състояние
на фотографирането на Слънцето“.
Джордже Станоевич е живял по времето на
бързото развитие на науката за електричеството (и
електротехниката), когато за много хора става все
по-ясно какви са възможностите, които то предоставя. Като професор по физика с огромен интерес
работи за нейното развитие и има основен принос
за електрификацията на Сърбия и създаването на
производствени предприятия и модерни фабрики с
машини с електрическо задвижване. През 1881 г.,
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когато завършва физика, отива за своя сметка в Париж на първата изложба за електричеството, като
желае да информира за огромните възможности,
които то предлага, своите съграждани и след завръщането си публикува своите впечатления. На
втората електрическа изложба, проведена във Виена през 1883 г., министърът на образованието го
изпраща, за да се запознае с техническите новости
в тази област.
Станоевич също участва при разрешаването
на проблема с осветлението на Белград, настоявайки за електрическата енергия. Столицата на Сърбия за първи път въвежда обществено осветление
на газ през 1856 г., когато са закупени два такива
фенера и са поставени пред общинската сграда на
Теразия. До 1884 г. вече има няколкостотин от
тях. По това време някои градове в света вече са
получили електрическо осветление, а в Белград
възниква въпросът за осветлението на града. Общинският съвет, оглавяван от Никола Пашич по
онова време, формира „специална комисия със
задачата да се представи мнение какъв вид осветление да се изгради в столицата“ – електрическо,
за което се застъпва Станоевич, или с газ – за което се застъпва химикът Марко Леко, като се има
предвид, че електричеството не е достатъчно доказана новост. Благодарение на усилията и убедеността на Джордже Станоевич и вдъхновяващата
му реч пред членовете на Комисията, се взима решение за електрическо осветление.
През декември 1890 г. съветът приема предложението на Комисията. На 3 август 1891 г. е
подписано споразумение с Перикъл Цикос от Милано за изграждането на електрическа термоцентрала и електрическа мрежа с цел електрификация на Белград и е образувана Надзорна комисия
за наблюдение от трима членове на учредителното събрание, като Джордже Станоевич е избран за
неин президент. Денят, когато Белград е получил
електрическо осветление, е 23 септември 1893 г.,
когато официално е установено, че „първата фаза
на осветление на град Белград е завършена и че
централата към изградената мрежа е официално
пусната в експлоатация“.
Това е предпоставката още през 1894 г. да заработи и първият трамвай на електрическа енергия от Теразия – Топчидер, а през 1895 г. конската
тяга е била изхвърлена напълно.
Благодарение на Станоевич Белград посреща ХХ век с електрическо, а не с осветление на

газ, а трамваят е пуснат само шест години, след
като е заработил първо в Ричмънд, Америка.
С изграждането на Белградската топлоелектрическа централа (Фотос 1) започва електрификацията на Сърбия, а Джордже Станоевич играе
при това ключова роля. Матей Ненадович, внук
на Прота Матей2, тогава е желал да се построи
водноелектроцентрала във Валево, подобна на
тази на белградската, за което се обръща за помощ
към Станоевич. Ненадович се съгласява да се използва за целта неговата воденица на река Градац.
Тя е завършена и пусната в експлоатация през
1899 г.

Фотос 1. Топлоелектрическата централа в Белград.
Музей на град Белград

Приятелството на Станоевич с Никола Тесла
(Фотос 2) има голямо значение за електрификацията на Сърбия. Той е един от организаторите на
единственото седалище на Тесла в Белград. Когато Тесла пристига в Белград на 1 юни 1892 г. от
Пеща, Станоевич го посреща и после го изпраща
лично. В Белград Тесла е приет от крал Александър, на срещата във Висшето училище се запознава с плановете за електрификацията на Белград, а
Станоевич изнася лекция за неговите впечатления
и констатации. През 1894 г. той публикува книгата
за Никола Тесла и за неговите открития (Фотос 3),
за което Тесла му е изпраща оригинални дървени
матрици от Ню Йорк. Книгата е препечатана през
1976 г.
Това приятелство вероятно е допринесло
за предложението на Станоевич пред гражданите
на Ужице за изграждането на водноелектрическа
централа с многофазната система за променлив
ток на Тесла (Фотоси 4, 5). Те желаели да построят
нова механична работилница, където биха искали

Прото Матея Ненадович ( 1777 –1854) – сръбски архиепископ, един от водачите на Първото сръбско въстание срещу турците, представител на Сърбия на Виенския конгрес (1814 – 1815), държавник и дипломат.
2
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машините да се задвижват от вода, но Станоевич
обяснява, че ако изградят хидроелектроцентрала,
ще може да я ползват във всяка точка на града, а
не да ползват скъпите земи по протежение на реката, и така ще имат едновременно и електрическо
осветление. Той предположил и най-подходящото
място, както и оферти за доставка на оборудване
от чужди фирми, а язовирният канал и сградата
на централата са проектирани от инж. Ачим Стевович. Строителството започва на 1 април 1899
г., като основният камък бил положен след съответния церемониал от краля в присъствието на
баща му, бившият крал Милан, на 3 май 1899 г.
В пробна експлоатация централата е пусната на 2
август 1900 г. Това е първото приложение на многофазната система на Тесла в Сърбия, само пет
години след построяването на първата от този род
централа на Ниагарския водопад, като е построен и далекопровод с дължина от един км и седем
трансформаторни подстанции.
Фотос 3. Корица на книгата на Становевич за Никола Тесла [11]

Фотос 2. Портрет на Никола Тесла, подарен на
Джордже Станоевич с автограф на гърба

Фотоси 4, 5. Разпределителни табла във водноелектрическата централа на р. Джетиня, Ужице

Станоевич основава електрическото дружество в Лесковац през август 1901 г. и става негов
президент. Работи по изграждането на водноелектрическа централа във Вуче от февруари 1903 г.
Тя е завършена през февруари 1904 г., а от 1 март
същата година Лесковац вече има електрическо
осветление. Дължината на електропреносната
мрежа е около 17 км. Тази централа е имала огромно значение за подобряване условията на жи-

вот в Лесковац и за създаването на съвременна
индустрия в този град и работи повече от сто години. През февруари 2005 г. изпълнителният комитет на най-голямата асоциация на инженерите
в света в областта на електротехниката, електрониката, телекомуникациите и свързаните с нея области (IEEE – Institute of Electrical and Electronics
Engineering) реши тази ВЕЦ да бъде включена в
списъка на обектите и изобретенията като пости-
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жение от общочовешко значение при развитието
и историята на електротехниката в света, която го
прави като част от световното културно наследство в историята на електротехниката.
Станоевич участва в изграждането на електрически централи в цяла Сърбия. През юни
1902 г. се основава по негова инициатива Зайчарската електрическа компания за изграждане на
водноелектрическа централа на Черни Тимок в
Гъмзиградска баня близо до Зайчар. Въпреки че
компанията се разпада поради разногласия между
основателите, по-късно се възобновява и на 1 ноември 1909 г. започва работата в две направления:
в Гъмзиградска баня на 12 км от Зайчар нагоре по
течението на реката, която все още работи, и една
по-малка, в мелницата на семейство Милошевич,
на 3 км надолу по течението.
В Сокобаня Станоевич участва в учредяването на акционерно дружество с цел „...да използва естествената сила на водата около Сокобаня и
да произвежда електроенергия за терапевтични и
индустриални компании“. Участва също при изграждането на електроцентрала в Чачак и водноелектрически централи в Ниш на Нишава, Велико
Градище на Пек, Власотинце на Власина, Иваница
на Моравица. Той счита, че е възможно изграждане и на централа при Железни врата (на Дунав),
което е осъществено след около шейсет години.
При електрификацията на Сърбия ролята
на Станоевич е решаваща. Неговите препоръки
за използване на многофазната система на Тесла,
знанията и опита му в тази област, а и подборът
му за вноса на най-доброто и най-висококачествено оборудване, както и консултациите и влиянието му при избора на най-подходящите места и
подходящите хора в различни градове в Сърбия,
довеждат до успех усилията му по въвеждането на
електроенергията и допринасят за модернизирането на Сърбия и нейната промишленост. Това съдейства съществено за подобряване на условията
на живот на населението.
С широкото използване на електроцентралите в Сърбия стартира и съвременният индустриален растеж, а Станоевич постоянно пътува
из Сърбия, за да убеди хората за ползите от електричеството. За да подпомогне модернизацията и
електрификацията на сръбската индустрия, той
участва в създаването на акционерни дружества за
изграждане на някои от първите модерни фабрики. Във Висшето училище организира сервиз за
електрически мотори, за да се притекат на помощ
при нужда, което също е пионерска инициатива от
този род в електротехниката.

Заедно с изграждането на първата водноелектрическа централа във Вуче близо до Лесковац
той се опитва да се възползва от получената електроенергия за промишлена преработка на коноп и
лен, а за другите съществуващи производства да се
създаде закон за съвременната индустрия. За тази
цел се застъпва пред лесковските ръководители за
създаването на акционерно дружество. Благодарение на тази негова инициатива, на Учредителното
събрание (или на Предходно събрание по бившата терминология) на 15 август 1904 г се създава
„Първо Лесковско акционерно дружество за обработка на коноп и лен“. То е председателствано от
Станоевич, който като председател на Учредителния комитет депонира сто акции и с това е имал
право и на десет гласа. На това събрание е избран
за член на Съвета на директорите и като първи в
списъка на членовете подписва протокола.
Неговата дейност е значителна и същевременно е важна и за развитието на промишленото
охлаждане и прилагането на ток за индустриализацията на Сърбия и електрификация на нейната
промишленост. Той e мечтал за използване на
хладилно оборудване за съхранение и замразяване
на месо, риба, яйца, плодове, зеленчуци и други
храни за търговията, за хранително-вкусовата промишленост и подобряване на условията на живот.
Основава „Сръбския хладилен комитет“, участва
в учредителната конференция на международната
хладилна организация в Париж през 1903 г., през
1907 г. е в челните редици на създадената „Комисия за хладилна индустрия“, а 1910 г. участва във
Втория международен конгрес във Виена, където
докладва за хладилната индустрия в Сърбия.
Влечението си към възможностите на електротехниката Станоевич показва и при изграждането през 1908 г. на първата радиостанция в
Белград. Предавателят, който е създаден „…като
система на двойно настроени резонансни предаватели и съответно приемници на електрически
сигнали по принципа на Тесла“, е установен в
Института по физика в сградата „Капетан Миша“
(Фотос 6), а приемникът е в сградата на предприятието „Класна лотария“.
Прави впечатление, че той е първият сърбин
в Белград, който експериментира с първия рентгенов апарат в Сърбия и получава първите снимки,
направени в Х-среда.
От значение за включване на Сърбия в системата на международните стандарти и модернизация на образованието в страната е и борбата
му за прилагане на метричната система, която е
имала големи противници въпреки приемането на
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Закон за метричните мерки на 1 декември 1873 г.
Много професори, между които и академик Любомир Клерич3, са били против него, така че Станоевич изнася лекции, сочейки своето значение за
развитието на науката и изпраща няколко статии
в „Просветителен вестник“ (вестник на образованието – бел. авт.) за слушателите във Висшето
училище и кандидатите за професори, а след това
публикува и учебника „Абсолютното измерване“, който заслужава видно място в историята на
метрологията в Сърбия.

Фотос 6. Сградата „Капетан Миша“

В патриотично желание да отърве народа
си от изостаналост, през 1905 г. Станоевич плаща
2000 дуката за проектирането на типични селски
къщи и други селскостопански сгради. Плановете са били предоставени безплатно чрез Червения
кръст на общини и квартали. Той се занимава и с
отглеждане на зеленчуци и ценни видове плодове,
които биха били от полза за неговата страна.
След деветгодишно прекъсване негови научни статии започват да се появяват отново във
Франция, вече в областта на експерименталната
физика. В периода 1898 – 1905 г. той публикува
шест труда в списанието на Парижката академия
на науките, а през 1920 г. още един.
В първите две работи се опитва на базата на
аналогии да обобщи централната сила със силата, която намалява с квадрата на разстоянието и се
среща при гравитационни и електромагнитни полета и „клетъчното поле“ при растенията, заключавайки, че дори при техните структури могат да
бъдат намерени силови линии и еквипотенциални
повърхности по подобие действието на двата магнитни полюса. По това време принципът на аналогия се използва също така в областта на техниката и са добре известни Хелмхолцовата аналогия

между течността и въртеливите движения в електродинамиката, Томпсъновата аналогия между топлинната и електрическата енергия и Уитниевата
при определени химични реакции. В други трудове той се занимава с разработването на методи на
градската отбрана, физиологичния фотометър и с
гръмоотводите.
Станоевич се връща отново към астрономията в работата си по реформата на Юлианския
календар. В действителност той предлага на всяка 128-ма година, която се дели на четири, да се
обяви за обикновена, с което се постига същата
разлика, както и при Григорианския календар, и
няма необходимост от въвеждането от допълнителни невисокосни години и специални номерирания на годините, които довеждат до ненужни усложнения. Тук се запомня само едно число – 128,
което показва кога разликата трябва да се увеличи
за един ден. Това предложение е изпратено през
1892 г. до Сръбската православна църква, която го
препратила на руския Свети Синод и на Константинополската патриаршия, но не е било прието.
През 1908 г. той публикува в няколко статии във
„Вестник на сръбската църква“ – обемистото изследване за „Неправилното честване на Великден
в Православната църква и реформата на календара“ и го публикува в същата година като отделна
брошура.
Джордже Станоевич е също така популяризатор на астрономията, електротехниката, физиката и науката като цяло сред сърбите. Очарован от
красотата на нощното небе, той пише научно-популярната книга „Звездното небе на независима
Сърбия“. В предговора младият Станоевич, първият сръбски голям популяризатор, изразява своето кредо в думи: „Нищо не е по-грешно от това
някой да знае истината и да не иска да я сподели с
други незнаещи, които в своето незнание се скитат назад и напред, това смятам за най-голямата
грешка“.
Популяризаторската си дейност той започва
още като студент и публикува множество научнопопулярни статии във Вестник на образованието, Възпитател (Васпитач), Побратим, Сърбите
(Србадија), Отечество, Клен, Наставник, Искра,
Боец... Той пише за астрономията, за грамофона, телефона, микрофона, безжичния телеграф
и други открития, които статии са публикувани
през 1883 г., и отделно в поредицата „Разкази за
летящия балон“ в списание Отечество, които през

Любомир Клерич (1844 – 1910) – сръбски учен и математик, профессор по механика, министър на просвещението и промишлеността на Сърбия, изобретател и академик на Сръбската кралска академия (бел. ред.).
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1884 г. са събрани и публикувани в книгата „Разходка в облаците“.
Това е първата книга за авиацията сред сърбите. Дори и днес неговата научнопопулярна книга „Науката за светлината“ представлява голям
интерес. По интересен начин, в достъпен и привлекателен стил, той излага и обяснява на читателя много интересни светлинни явления.
През 1905 г., за да допринесе към просвещението на своя народ, той стартира създаването на
„Библиотека за обща и приложна физика“, първата в Сърбия. Публикува научнопопулярни книги
за електрическите крушки, безжичната телеграфия и течния въздух. През 1910 г. той публикува и
брошура за кометата на Халей.
Приносът на Станоевич за развитието и установяването на сръбската научна терминология
също е значителен. Той препоръчва въвеждането
на международна терминология в сръбската наука и се противопоставя на неправилната употреба
и използването на местни и национални имена.
Той критикува опитите да се преименува звездата Вега като „Лазаркиня“ или „Видовняча“, както
някои предлагат „и се позовават на сведенията на
някоя си баба“.
Той е и съставител и на първите университетски учебници по физика в Сърбия. По неговите
учебници „Експериментална физика“ (Фотос 7) и
„Абсолютното измерване“ е преподавано на поколения студенти.

Фотос 7. Корица на кн. 2 на първия университетски
учебник по физика в Сърбия [12]

При обобщения преглед на творчеството на
Джордже Станоевич много важно място заема неговата пионерска работа върху развитието на цветната и научната фотография в Сърбия. Той е автор
на първите запазени цветни снимки сред сърбите,
„Циганче с цигулката“, снимката на първото пълно затъмнение на Слънцето и първите рентгенови
снимки в Сърбия. По време на слънчевото затъмнение на 19 август 1887 г. той ползва на специалната камера, която Жул Жансен – директор на Парижката обсерватория в Mюдон, създава за целта,
т.нар. „фотографски револвер“, предназначен да
наблюдава преминаването на Венера пред слънчевия диск. Тази камера, с която снима Станоевич, се
счита за предшественик на кинокамерата, което е
важен факт за историята на сръбската фотография
и кинематография. Той участва в Международния
конгрес по астрофотография, провел се в Париж
през април 1887 г., и е поканен да бъде гост през
1890 г. по повод 50-годишнината от изобретяването на фотографията. На Втория конгрес, посветен
на общата фотография, проведен в Брюксел през
август 1891 г., той е избран за член на работния
комитет. Докладът му за участие в конгреса е изпратен с писмо до министъра на образованието и
религиозните въпроси на Кралство Сърбия и се
публикува в своята цялост в „Преглед на образованието“ (Просветни преглед). Неговата голямата
любов към фотографията и желанието му да остави следа от естествената красота на Сърбия по неговото време са отразени в забележителната книга
„Сърбия в картини“, което е първото монографично изследване с цветни снимки в страната, като
тези изображения са подготвени за печат от Стеван Тодорович, на основата на плаките, получени
от Станоевич. В Лондон през Първата световна
война той организира и изложба с такова заглавие.
Интересно е, че той намира и време да се
занимава с есперанто. Той е бил член на Международния комитет на Учредителния конгрес
на движението за международен помощен език в
Брюксел през 1908 г.
Станоевич е имал много приятели. Дружил
е с приятели от родния си град Неготин, с големия
композитор Стеван Стоянович Мокраняц и е бил
президент на Първото Белградско певческо дружество (1889 – 1900), водено от Мокраняц, с големия сръбски художник Пая Йованович, който той
препоръчва на Тесла, когато последният пътува до
Америка, с географа Йован Цвиич, с химика Симо
Лозанич, с математика Михаил Петрович Алас, с
политика Никола Пашич и с поета Йован Йованович-Змей.
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Съпругата му Стана е внучка на воеводата
Богичевич, който Филип Вишнич възпява в битката на Лозница. Той има дъщери Наталия, Юлка,
Елка (Елена) и син Милош. Умира внезапно на 24
декември 1921 г. в Париж, като получава сърдечен
удар на улицата.
Джордже Станоевич заема видно и важно
място в историята на науката, технологиите, икономиката и културата на сръбския народ. Неговият творчески принос в редица области с възрожденското си величие може да намери малко
подобни примери в историята на Сърбия и го нарежда сред гигантите, които трябва да бъдат пример за подражание за младите хора.
Превод от сръбски език:
доц. д-р Милчо Цветков, ИМИ – БАН
Литература:
[1] Димитријевић, Милан С. (2008). Ђорђе Станојевић – живот и дело. B: у Зборник радова конференције „Ђорђе Станојевић – живот и дело“, Нови Сад,
10–11. октобар, Огранак САНУ у Новом Саду и Матица српска, 9 – 2. [Dimitrievich, Milan S. (2008).
Dzhordzhe Stanoevich – zhivot i delo. In: Dzhordzhe
Stanoevich – zhivot i delo. Novi Sad, 10–11 okt.].
[2] Димитријевић, Милан С. (2008). Ђорђе Станојевић у радовима Жила Жансена, у Зборник радова конференције „Ђорђе Станојевић – живот и дело“, Нови
Сад, 10–11. октобар, Огранак САНУ у Новом Саду и
Матица српска, 59 – 76. [Dimitrievich, Milan S. (2008).
Dzhordzhe Stanoevich u radovima Zhila Zhansena. In:
Zbornik radova konferentsie „Dzhordzhe Stanoevich –
zhivot i delo“, Novi Sad, 10–11 okt.].
[3] Dimitrijević, M. S. (2011). Problems of calendar
reform and easter date determination and a proposition
to the Serbian Orthodox Church, made by Djordje
Stanojević, Transdisciplinary Studies 1, 147 – 156.
[4] Радмановић, Штефица. (2017). Ђорђе Станојевић – Човек који је осветлио Србију, Историјски музеј Србије, Београд. [Radmanovich, Shtefitsa. (2017).
Dzhordzhe Stanoevich – Chovek koi ye osvetlio Srbiyu.
Istoriski muzey Srbiya, Beograd].
[5] Станојевић, Ђорђе М. (1882). Звездано небо независне Србије, Краљевско-Српска државна штампарија, Београд, стр. VIII + 1-59 +(3); са једном
звезданом картом. [Stanoevich, Dzhordzhe M. (1882).

Zvezdano nebo nezavisne Srbiye, Kralyevsko-Srpska
drzhavna shtampariya, Beograd, str. VIII + 1-59 +(3); sa
yednom zvezdanom kartom].
[6] Станојевић, Ђорђе М. (1884). Шетња по облацима, Краљевско-Српска државна штампарија, Београд,
стр. (2)+1-102+(2). [Stanoevich, Dzhordzhe M. (1884).
Shetnya po oblatsima, Kralyevsko-Srpska drzhavna
shtampariya, Beograd, str. 2)+1-102+(2)].
[7] Stanojević, Djordje (1886). Sur l‘origine du résau
photosphérique Solaire. Communication à l‘Académie
des Sciences de Paris, 102, 853.
[8] Stanoiéwitch, G . M. (1887). Sur la photographie
directe de l‘état barométrique de l‘atmosphere solaire,
Comptes Rendus des Séances de l‘Académie des
Sciences, vol. CIV, No. 19, 1263.
[9] Stanoiéwitch, G . M. (1888). L‘éclipse totale du Soleil
du 19 août 1887 observée en Russie (Pétrowsk), Comptes
Rendus Hebdomadaires des Séances de l‘Académie des
Sciences, vol. CVI, p. 43.
[10] Stanoiéwitch, G . M. (1889). L‘état actuel de la
photographie du Soleil,, Comptes Rendus Hebdomadaires
des Séances de l‘Académie des Sciences de Paris, vol.
CVIII, p. 724.
[11] Станојевић, Ђорђе М. (1894). Никола Тесла и
његова открића. Штампарија Краљевине Србије, Београд, (6)+ 1 – 340. [Stanoevich, Dzhordzhe M. (1894).
Nikola Tesla i nyegova otkricha. Shtampariya Kralyevine
Srbiye, Beograd, (6)+ 1 – 340].
[12] Станојевић, Ђорђе М. (1897). Експериментална
физика. I део, (уџбеник за ђаке Велике школе у Београду), Београд, (4)+1-308. [Stanoevich, Dzhordzhe M.
(1897). Eksperimentalna fizika, Beograd].
[13] Станојевић, Ђорђе М. (1902). Србија у сликама.
Државна штампарија, Београд, с. 8+(20). [Stanoevich,
Dzhordzhe M. (1902). Srbiya u slikama. Drzhavna
Shtampariya, Beograd].
[14] Станојевић, Ђ. М. (1908). Нетачно празновање
Васкрсења у православној цркви и реформа календара. Прештампано из „Весника Српске Цркве“, Штампарија Андре Петровића, Београд, 1 – 83. [Stanoevich,
Dzhordzhe M. (1908). Netachno praznovanye Vaskrsenya
u pravoslavnoi tsrkvi i reforma kalendara. Shtampariya
Andre Petrovicha, Beograd, 1 – 83].
[15] Шешић, Марија, Миљанић, Петар. (2001). Ђорђе
М. Станојевића (1858 – 1921) у Живот и дело српских научника 7, Биографије и Библиографије, књ.
7, САНУ, Београд, 29 – 68. [Sheshich, M., Milyanich,
P. (2001). Dzhordzhe M. Stanoevich. In: Zhivot i delo
srpskih nauchnika 7, kn. 7, SANU, Beograd, 29 – 68].

DJORDJE STANOJEVIĆ – ASTRONOMER WHO LIGHTENED SERBIA
Milan S. Dimitrievich

Abstract
Djordje Stanojević (7. April 1858, Negotin – 24. December 1921, Paris) was a Serbian physicist, astronomer, the
first Serbian Astrophysicist, Rector of the Belgrade University (1913 – 1921), the man who established electric light in
Belgrade, Užice, Leskovac, Čačak, Zaječar, the constructor of the first serbian hydropower plant using the Tesla system
of alternate current, pioneer of the industrialization of Serbia, especially of the industry of cooling aparats, the man who
realized the first radio emission in Serbia, experimented with the first Rendgen aparat in our country, autor of the first
color photography here, and the first photomonography with colored photos (Serbia in pictures), second person on the
head of Belgrade Astronomical and Meteorological Observatory and the great popularizer of astronomy and science
generally. His astrophysical scientific works, published in the edition of the Paris Academy of Sciences, are the first real
scientific papers in the modern sense in this scientific domain at Serbs.
In this contribution, a review of the life and scientific activities of Djordje M. Stanojević is given.
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ИСТОРИЯ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА

ПРОИЗВОДСТВО НА РАДИОПРИЕМНИЦИ В
БЪЛГАРИЯ ДО 1944 Г. *

Инж. Петко Мъжлеков,
Велико Търново

Производството на лампови радиоапарати в
България е тема, която не е разработвана до сега
цялостно. Съществуват книги, статии и интервюта, засягащи отделни моменти от историята, но
те са разпръснати като източници и медии в голям период от време. В настоящото изложение се
постарах да обобщя всичко, което успях да намеря
по темата към момента.
Поради промените в обществено-икономическия строй, настъпили в България на
9.ІХ.1944 г., историята на развитието на производството на радиоапарати в България може да
бъде разделена условно на два периода – преди и
след 9.ІХ.1944 г. За първия период е характерно
навлизането на радиото както в технически, така
и в културен аспект, частната инициатива и частното производство. За втория период е характерно
плановото държавно производство, навлизането
на унификацията и стандартизацията. Предмет на
настоящата статия е производството на български
радиоприемници преди 1944 г.
България следва общото световно развитие
на радиотехниката и радиокомуникациите. Първата безжична искрова телеграфна станция е построена при Франгя край Варна. Тя е доставена
от английската фирма „Маркони“, а монтажът
е завършен през 1910 г. Предвидена е да работи
на 300 и 600 m дължина на вълната с мощност в
антената 2 kW, но при включването ѝ предавателят отказва и по-нататък станцията служи само за
приемане. През 1912 г. е внесена подвижна радио
телеграфна станция от фирмата „Телефункен“,
която е монтирана на борда на крайцера „Надежда“. През 1914 г. е пусната в действие радиостанция на гара София. Тя все още е искрова, доставена е от „Телефункен“ и е с мощността 7,5 kW.
Тази станция служи за размяна на телеграми между България и европейски страни, предимно с Будапеща. Както е посочено в книгата „Радиолюбителството в България – история, факти, спомени“
[1], през 1923 г. по настояване на инж. Никола Узунов в Телеграфопощенското училище са доставе-

ни батерийни приемници, с които са направени
първите наблюдения в България на малкото по
това време радиоразпръсквателни станции. През
1924 г. Главна дирекция на пощите внася от Франция първите приемници марка „Радиола“ за общо
ползване. През 1925 г. се създава акционерно дружество „Радио Балкан“. То поисква концесия за
радиоразпръскване от държавата. С помощта на
Ангел Петров започва изработването отначало на
любителски, а през 1926–1927г. и на търговски радиоприемници с добри качества.
На 6 април 1927 г. е приет първият Закон за
радиото в България, който се е състоял само от 9
члена. Ангел Петров, бивш технически инспектор
в пощите, се обявява за държавно радиоразпръскване и успява да убеди правителството в тази
концепция, която е реализирана в чл. 2 от Закона,
където се казва, че „Радиото е монопол на държавата“. Този монопол върху радиоразпръскването в
България продължава чак до 1992 г. Той позволява
инсталирането на радиоприемници срещу получаване на разрешение и заплащане на такса.
През тази година в България се чуват добре
(по тогавашните разбирания), но само вечерно
време 27 западноевропейски станции – на дълги
вълни Лондон и Париж, а на средни – Виена, Прага, Будапеща, Рим, Берлин и др.. За да може да се
разбере количеството на радиоапаратите, произведени в България или внесени отвън, ще цитираме
статистиката за издадените разрешения за абонамент, посочена в книгата „История на радиото в
България“ [2]. В нея са дадени следните данни –
към 21 юни 1928 г. са били издадени разрешения
за 992 абонамента, като 17 са били отказани. От
тях на българи са издадени 700 разрешения, а на
чуждестранни граждани – 292 броя. Статистически погледнато, един радиоапарат се е падал на
2650 душа от населението на България. Разпределението по градове е било следното: София – 437
апарата (44 %), Русе – 78 апарата (8 %), Пловдив
– 49 апарата (5 %), Варна – 36 апарата (3,6 %),
Горна Оряховица – 26, Лом – 22, Плевен – 18, Ви-

Текстът на статията се базира на изнесен доклад на Юбилейна конференция „Техническото наследство в българските
музеи“, организирана от Националния политехнически музей на 1–2 юни 2017 г. (със съкр.). Фотосите на радиоапаратите
са от колекциите на автора и Даниел Зарев.
*
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дин – 17, Кюстендил – 16, Габрово – 14, Свищов
– 14, Сливен – 13, Враца – 11 и т.н. Тринадесет
населени места са с по 2 апарата и 47 – с по един
радиоапарат.
Първи опити за радиоразпръскване у нас са
направени през 1929 г. с малък 100-ватов радиопредавател в Първа инженерна дружина. През
1930 г. е построен първият официален предавател
в зданието на Пощенска спестовна каса, като е използван предавателят на инженерната дружина.
През 1934 г. е построена радиоразпръсквателната станция София с мощност 250 W. За изготвяне
на програмите е основан съюзът „Родно радио“.
Между основателите му са Асен Златаров и Елин
Пелин. През 1936 г. са пуснати радиостанциите в
Стара Загора и Варна (по 2,2 kW), работещи съответно на 214 м и 235,1 m, както и един предавател в София на къси вълни. През 1938 г. е пуснат
радиопредавателят при село Вакарел (100 kW),
работещ на 352,9 m. По това време броят на радиоприемниците у нас достига 20 000.
Фирмите, произвеждащи или продаващи
радиоприемници преди 1944 г., са били многочислени. По това време всички световноизвестни
фирми са имали представителства в България –
Телефункен, Филипс, РСА, Менде, Лоренц, Кьортинг, АЕГ, Хорнифон, Блаупункт и др. Родното
производство е било представено в голямата си
част от малки радиоработилници, които са се занимавали предимно с ремонт на радиоапарати.
Изработваните приемници са били в малки серии,
непретенциозни като схемотехника и технология
на изпълнение. Някои от апаратите са изработвани от готов набор от вносни части, като на място са изработвани кутиите и евентуално скалите.
Други апарати са изработвани от части, закупувани от различни доставчици. Използвани са готови
филтри и блокове (предимно RCA, Philips, Marelli,
Geloso, Ducati). Трансформаторите са правени в
България и не са се отличавали с високо качество
на изработката или използваните материали. Говорителите са както вносни, така и произвеждани
у нас – в София от Бехар на „Мария Луиза“. Скалите са изработвани чрез ситопечат върху стъкло
или са от целулоид и са се продавали в няколко
разновидности. Изработваните в радиоработилниците апарати са били доста по-евтини от внесените от чужбина и са били популярни сред хората
с по-ниски доходи. Почти във всяко ателие за ремонт на радиоапарати са се произвеждали такива
по-непретенциозни приемници, обикновено по
предварителна поръчка. Основният стремеж при
тяхното производство е била ниската цена. Като
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следствие на това могат да се видят изпълнения,
които бихме ги определили като аматьорски от
съвременна гледна точка. Въпреки някои недостатъци в техническото изпълнение, дизайнът на кутията на радиоприемника винаги е бил в крак със
световната мода и някои от моделите могат да се
похвалят наистина с изящен дизайн, като например „Силвания“ (Фотос 1).

Фотос 1. Силвания 58
Друг характерен признак на тези апарати е
липсата на заден капак или неговото изпълнение
от тънък шперплат. Надписите по капаците са на
ръка с химически молив или боя, а отворите са
грубо и неточно изработени. Изключенията, които съм срещал, са капаците от пресован картон на
марките „Тулан“, „Херц“ и „Вево“, както и капака
от тънък лист бакелит на „Дескоп“. Ако разлистим
броевете на старите списания „Български радиолюбител“, ще видим рекламите на тези фирмички.
Освен радиоапарати, някои от фирмите са предлагали изработването и само на отделни компоненти
– бобини, филтри, трансформатори и др., както и
продажбата на всички останали компоненти. Фирмите са предлагали също така не само услуги по
ремонта, но и по модернизацията на радиоапаратите [4].
При една систематизация на производството
на радиоприемници може условно да се откроят
две направления – американско и европейско, като
разделението е основно на база използваните компоненти – радиолампи, готови бобинни блокове и
други компоненти. Трябва да се отбележи и едно
изключение, а именно фирмата „Тулан“, която е
успяла да организира производството на всички
компоненти, без радиолампите. По фирмени и патентни съображения някои от елементите не носят марката „Тулан“, а имат самостоятелни марки.
Основателят и собственик на „Тулан“ – инж. Пренеров, в партньорство с колеги от стъкларската

НАУКА – кн. 5/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

ИСТОРИЯ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА
промишленост в България, дори е бил в състояние
да пусне и производство на радиолампи, но условията, които настъпили след 1933 г. в Европа попречили на вноса на специфични суровини, които
са необходими за производството на съставните
елементи на лампите.
Фирмите, които успях да издиря от различни
източници, са само малка част от съществуващите. Марките на радиоапаратите могат да съвпадат
с името на фирмата, но може и да се различават.
При липса на информация съм приел, че името на
фирмата и на марката съвпадат. Установих и фирми със сходни имена, но дали са различни фирми
или една и съща фирма с различно изписване на
името или с променено име, не е възможно да се
установи.
• Родно радио“ – Г. Георгиев, гр. София, ул. „Царица Йоана“ № 34 – марката „Адмирал“
(Фотос 2)
• „Клинзор“
• „Индустрия за радиоапарати“ – Д. Крепиев –
марката „Ира“
• „АЛМА“ – Ал. Манов – гр. София
• „Бралт“ – братя Алтимирски, гр. Русе, ул.
„Александър“ № 66. Основана 1938 г.
• „Електрон“ – инж. Светозар Пренеров, гр. Бургас. Основана 1925 г. – марката „Универсал“
• „Тулан“ – инж. Светозар Пренеров, гр. Бургас.
Основана 1927 г.
• „Лиловски“, гр. Габрово
• „Бекоп“ – инж. Никола Белопитов, гр. София.
Основана 1938 г.
• „Wewo радиоетаблисма“ – инж. Веселик и Вотава, гр.София, ул. „Леге“ № 13. Основана 1927 г.
– марката „Вево“
• „Арена радио“
• Радио лаборатория „Херц“, гр. София, ул. „Мария Луиза“ № 69 – марката „Херц радио“
• „Радио вести“ ООД, гр. София, ул. „Дондуков“
№ 37 – инж. Г. Георгиев – марката „Силвания“
• „Mideast“
• „Радиочасти“ – Н. Джебаров, гр.София, ул.
„Дондуков“ № 57 – марката „Електрон“
• Радио лаборатория „Славия“ – Сава Маринов
Савов, гр. Русе, ул. „Тулча“ № 12
• Радио ателие „Маркони“
• „Електрон“ АД, гр. София, ул. „Мария Луиза“
№ 61 (по-късно на № 63)
• „Първа българска фабрика за електрически машини и апарати“. Основана вероятно 1927 г.
• „Първо българско радиоателие Електрон“ – Г. и
Б. Вълкови, гр. София, ул. „Александър І“ № 12.
Основана 1925 г.

• Радиолаборатория на списание „Български
радиолюбител“, гр. София, ул. „Мария Луиза“
№ 63. Предлага радиоапарати от 1936 г.
• „Български Капрони“, гр. Казанлък. Основана
1934 г.
Списъкът не е изчерпателен. В колекциите
на любителите на старото радио се намират приемници с надписи „Вемко“, „Мелотон“, „Кингстон“, „АТА“ и много други, за които няма никакви
други данни, освен самите приемници. Не малък
е делът на радиоапаратите, за които не може да
бъде определен моделът или дори производителят. Времето е сложило тежкия си отпечатък върху тях, заличавайки надписи, етикети и означения.
Самите приемници нерядко са претърпели сериозни ремонти, модификации и трансформации и
често от оригиналният приемник не е останало
почти нищо.

Фотос 2. Адмирал 429
Въпреки големия брой фирми, до момента
успях да събера информация само за три – „Тулан“, „Бекоп“ и „Бралт“. Историята на тези три
фирми, както и на техните основатели, показва характерните черти на производството на радиоприемници в България по това време, както и съдбите
на хората, свързани с него.
Фирма „Тулан“
Създателят на фирмата „Тулан“ е инж. Светозар Пренеров (Фотос 3). За историята на фамилията, основала първата фабрика за радиоприемници
в България, може да се прочете в „Уикипедия“ в
статията за с. Градец, Област Сливен. За фабрика
„Тулан“ и нейния създател има информация в двутомната „История на българското радио“ на проф.
В. Димитров. Настоящото изложение за тази фирма е обобщено и основано на публикации в интернет, както и на материали от архива на семейство
Пренерови и семейство Бояджиеви [4], [5], [3].
Началото на фамилията в България поставя
известният виенски лекар д-р Йохан фон Бреннер
Той е бил може би първият европейски лекар, практикувал медицина и модерна медицинска фарма-
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ция в България по време на турското робство, от
средата на XIX в. Макар и от благородническо потекло и от изтъкнат род, известен от началото на
XIII в., докторът бил антимонархист. Участвал в
революцията в Австро-Унгария през 1848 г. След
неуспеха ѝ е бил принуден да избяга от Австрия и
да се скрие от издадената смъртна присъда някъде в затънтените части на Турската империя, чакайки удобен момент да се върне в родината си.
Докторът обаче остава завинаги в България, приема ортодоксалното християнство и се преименува на д-р Иван Пренеров. Поколението му след

Фотос 3. Св. Пренеров
него носи тази фамилия. Живее в Бургас и София.
Синът на д-р Иван Пренеров, Матей Пренеров, е
виден телеграфопощенец, получил образованието
си във Виена, основал пощи в много градове на
България. Бил е началник на пощи в София, Бургас, Скопие и Одрин, по време на войните и др.
Бил е и образован, ерудиран богослов, радетел
за разбирателство между християнските църкви.
Инж. Светозар Матеев Пренеров, създателят на
фабрика „Тулан”, както и на фабриката за кабели в
Бургас, е негов син . Той завършва с отличие образованието си във Франция. През 1925 г. му предлагат да участва в проект на „Филипс“ за започване на производство на радиоапарати в Холандия.
Младият човек отхвърля примамливото предложение и решава, че ще произвежда радиоапарати
в родината си България. Първият радиоапарат на
холандците се появил на пазара през 1929 г., две
години след „Тулан“. „ТУЛАН“ е абревиатура – означава девиза на инж. Пренеров: „Трудолюбие и
упоритост лансират активност и напредък“.
Фирмата „Тулан“ печели държавни и обществени поръчки — на пощите, на железниците,
на общините, на отбраната, на учителите. Начинът
на провеждане на конкурсите е много интересен
– журито е настанявано пред завеса, зад която са
наредени апаратите за конкурса. Журито не е знаело реда на подреждането – този ред постоянно
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се променял. Техници зад завесата последователно пускат от конкурсните апарати говор и музика
от възможно най-далечно разположени станции.
Журито е слушало тона, преценявало селективността и класирала чутото. Отделна група от инженери оценявала схемите на хартия и изпълнението им на шасита, за да установят качеството на
конструирането и изработката. На тези конкурси
например през 1937 г. „Тулан“ побеждава такива
марки като „Льове Опта“, „Менде“, „Кьортинг“,
„Телефункен“, „Саксен-Верке“, „Олимпия“, американския „Пилот“ и др. Радиоапаратите „Тулан“
били евтини и стабилни, с прецизна селективност
и приятен тон, с много оригинални, патентни решения в тях, които дават значителни предимства
в конкуренцията с другите марки. Нестандартен е
и начинът за продажба: купувачите плащат цената на радиоприемника едва след четири месечна
пробна експлоатация у дома или в учреждението,
след като се уверят, че са купили нещо добро. От
1931 г. до 1941 г. в гаранционен срок са върнати за
поправка само 6 броя радиоапарати и то поради
неправилна експлоатация. Били заменени веднага
с нови. Отначало поради тогавашното законодателство в България инж. Пренеров бил принуден
да регистрира в Бургас не индустриално предприятие, а само занаятчийска работилница с фирма
„Електрон“. През 1925 г. започва производството
на линейни апарати под името „Универсал“ (Фотос 4) със скала, на която била нарисувана картата на България. На по-късните суперхетеродинни
модели от тази марка на скалата е нарисувана картата на Европа [7], на която се е виждала и България.

Фотос 4.
Универсал
Детекторни и линейни апарати с тази марка
е правил и когато била регистрирана и започнала
работа първата българска радиофабрика „Тулан“,
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но за много кратък период. Всички радиоапарати с
наименованията „Универсал“ и „Тулан“ са оригинални продукти на българската фабрика. Повечето от запазените досега модели са предимно произведени след 1935 г. Бързо конструирал и пуснал
суперхетеродинни приемници, включващи модели в класовете от първо и второ поколение „Камер“, „Класик“, „Комфорт“, „Пиколо“, „Виола“,
„Турист“ и други, в батериен и мрежов вариант на
захранване. Заблуда е, че „Тулан“–„Комфорт“, модел 460, 560 и 660, 1936 – 1941 г., е бил направен
по лиценз на „Блаупункт 4w77“, който се е появил
по-късно и само през 1937 г. При това единствен
без емблематичната синя точка върху скалата му
и със име, което не е написано с фирмения шрифт
на „Блаупункт“. Тези модели на „Тулан“ и „Блаупункт 4w77“ нямат нищо общо, като схема и като
фабрична изработка, освен прилика във външния
вид. Фирмата успешно подържа този стил на дизайн в различни варианти (например „Тулан Камер“, модел 640, 1936 – 1937 г., модел 650 19391941, „Тулан Класик“, модел 7, 630, 1936 – 1938 г.)
продължително време с цел да наложи името си.
„Тулан“ не напускал прибързано този дизайн и защото осигурявал много добра акустика, тон и тембър. Обработката на дървото е специално решение
на „Тулан“. Бакелитът е недопустим. Инж. Пренеров считал, че една добра дървена кутия не бива
току-така да се изоставя заради промени в модата.
Тя трябва така да е проектирана, че да е силно актуална за продължително време, защото е продукт
на дългогодишен изследователски и експериментален труд, както цигулката. Трябва време, за да я
замести друга дървена кутия. Вътрешностите на
кутията, напротив, трябвало да се сменят бързо,
за да следват актуалните инженерни и конструктивни решения, принципи, материали и елементи. С друг също така успешен дизайн са суперхетеродинни модели 220, 240, 320, 340 и малките
141, 145, 147, които са произвеждани между 1934
– 1941 г. За съжаление, към настоящия момент,
макар да се намират доста радиоапарати с марката „Тулан“ (Фотос 5) , не е възможно точно да се
определи конкретния модел на даден апарат, тъй
като не е запазена абсолютно никаква документация от фабриката, а на задните капаци на апаратите няма означения на модела, с изключение
на няколко, като например моделите 141Б и 642.
Единственият ориентир относно определянето
на модела са описанията в рекламите на фирмата
[4]. Всички части, освен радиолампите, са били
произвеждани във фабрика „Тулан“. По фирмени
и патентни съображения някои носят самостоя-

Фотос 5. Тулан 141Б
телни марки. Инж. Пренеров, в партньорство с
колеги от стъкларската промишленост в България,
дори е бил в състояние да пусне и производство
на радиолампи, но условията, които настъпили
след 1933 г. в Европа, попречили на вноса на специфични суровини, които са необходими за производството на стъклото и съставните елементи на
лампите.
Предизвикан от епохалния телевизионен напредък в САЩ още преди Втората световна война,
инж. Пренеров създава лабораторно и телевизионен предавател, и телевизионен приемник, които
били иззети през 1944 г. от новата политическа
власт в България и отнесени незнайно къде. Възнамерявал след края на Втората световна война да
се изравни с американците и в производството на
телевизионни приемници. Верен съратник на инж.
Пренеров е англичанинът инж. Чарлз, случайно
озовал се в Бургас около 1935 г. и останал в България единствено заради фабрика „Тулан“.
Производството, с участието на братята му
Веселин и Иван, убедително просъществувало до
1944 г., когато фабриката била национализирана от
новата политическа власт в България. След 1944 г.,
с кабелите, произведени във фабрика „Тулан“, е
възстановена значителна част от електрическата мрежа на София, която е тотално засегната по
време на бомбардировките през Втората световна
война. Фабриката създава първите специалисти в
България, които проправят проспериращия път на
българската радиопромишленост. Освен радиоапарати и проводници, фабрика „Тулан“ е произвеждала различни електрически машини и съоръжения
за промишлеността и енергетиката, изграждала е
електропреносни мрежи и инсталации за индустрията, учреждения и бита.
Фабрика „Тулан“ е национализирана и закрита след политическата промяна в България през
1944 г. Инж. Светозар Пренеров почива на 52-годишна възраст, съкрушен от ударите, които политическият режим несправедливо му е нанесъл
тогава. Синът на Светозар Пренеров – инж. Емил
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Пренеров, сега покойник, е дългогодишен преподавател по микроелектроника в Техническия институт в Бургас и изобретател.
Фирма „Бралт“
Историята на фирма „Бралт“ и нейният основател Сава Алтимирски е разказана от неговия
син Емил Алтимирски пред Гергана Семерджиева
и публикувана в интернет [5]. Сава Алтимирски,
роден през 1907 г. в Русе, е вторият син на семейство със седем деца. За да преживее, фамилията се
мести в Бяла. Първите години там са изключително трудни. Баща му умира след Балканската война
от болести и рани, придобити на фронта. Майката на Сава постепенно продава всичко, за да нахрани децата си. Преди войната съпругът и е бил
представител на „Сингер“. Останали са няколко
шевни машини на склад, които вдовицата продава. Когато собствениците установяват липсата,
дават ги на съд. На делото адвокатът на майката
представя пред съда седемте гладни деца. Тогава
„Сингер“ оттеглят иска си и опрощават дължимата сума. Нещо повече, отпускат и еднократна помощ. Междувременно Сава и по-големият му брат
Петър започват работа в една тухларна още като
деца. Собственикът е доста богат. Негов приятел
вижда потенциала у двамата братя и им прави необикновено предложение – да им купи едно шаси от
„Форд“. Те се съгласяват и с него започват да извозват хора от гарата до Бяла. След една година вече
са се издължили напълно и имат не едно, а четири
рейсчета за превозване на хора. Поддържат автобусен транспорт до Русе и Свищов. Същевременно Сава Алтимиров усвоява и фотография. Доста
хора по това време заминават за Америка, за което
са им необходими експресни снимки. Той усеща
пазарната ниша и се специализира в тази насока.
Автобусните линии също вървят добре. Братята
събират достатъчно капитал, за да закупят в Русе
една хубава сграда до старата поща, която правят
хотел. В края на 1934 г., без да предупреди никого от семейството си, Сава Алтимирски заминава
за Америка. Отива в Чикаго и се записва в професионалното училище „Коен“. Учи радио- и телевизионна техника. Завършва през 1937 г. със златен
медал като абсолютен първенец на випуск от 1800
души. Веднага му предлагат работа в най-голямата тогава фирма за радиотехника RCA. Сава Алтимирски приема предложението с уговорката, че
няма намерение да остава завинаги в Щатите, а ще
работи само докато събере необходимите средства,
за да се върне в родината си. И наистина, след десет месеца той се връща в родния Русе, вече дипломиран специалист. Отваря дюкян в центъра на
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Фотос 6. Бралт
града и започва да разработва собствени модели
радиоапарати.
Сава Алтимирски си поставя амбициозната
цел да развие цяла индустрия. Първоначално започва да произвежда различни модели, както сам
ги нарича „за бедни и за богати“. Големият му
удар са радиоапарати специално за селата. По това
време почти всички села в страната са без електричество, поради което той разработва няколко
модела батерийни апарати. Новото, което прави е,
че замества сложната дотогава батерия с опростен
модел, който има само едно напрежение от 120 V.
Това е много удобно, защото хората от селата не са
затруднени при ползването на радиоапаратите си.
„Селското“ радио на Сава Алтимирски става номер едно по продажби в страната за периода 1938
– 1939 г. Той практически остава без конкуренция.
Радиоапаратите се казват „Бралт“ (съкращение от
братя Алтимирски). Сава Алтимирски разработва
още модели и развива производство от 5000 апарата годишно, което е невиждано дотогава за България. Наема голяма къща и започва серийно производство на такава техника в България. Тъй като са
по-евтини, „Бралт“ са предпочитани. Като кумира
си Форд, който иска да постави света на четири колела, амбицията на Сава е: „Аз искам да поставя
радиоапарат в дома на всеки българин“. Синовете
му още пазят грижливо изработен надпис, който
е стоял на видно място в дюкяна на Сава. „Страна без собствена индустрия е колония“, гласи той.
Показателен е фактът, че С. Алтимирски е бил в
първата десетка на най-надеждните хора, на които Народната банка в Русе е била готова по всяко
време да отпусне неограничен кредит. В есента на
1939 г. директорът на русенския клон на Народна банка кани радиоспециалиста на среща и му
предлага да му отпусне кредит, за да се подготви
за трудностите на започващата война. Сава приема
предложението и прави огромна доставка на резервни части и материали за радиотехника от Германия и Италия. Директорът на банката предоставя на Сава Алтимирски безвъзмездно последния
етаж от своята сграда, където да се съхранява
доставката. Благодарение на тази прозорливост,
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през цялото време на Втората световна война Сава
Алтимирски не престава да развива своята индустрия. Радиоапаратите „Бралт“ (Фотос 6) остават
едни от най-добрите радиоприемници на пазара
по време на цялата война [4]. Сава Алтимирски
най-после намира време да се ожени. Жена му
Елена му ражда двама синове – Веселин и Емил.
Към края на войната семейството е със стабилно
финансово състояние и нещата изглеждат добре.
Но идва Девети септември и обръща живота наопаки. Новата власт национализира всичко, което
Сава Алтимирски е успял да съгради. Семейството
му се мести в Търново и започва всичко от нулата.
Тъй като Сава не желае да влезе в държавния сектор, единственото, което му позволяват да прави,
са поправки на радиоприемници. Работи за жълти
стотинки. Принуждава се да обикаля селата вечер,
за да ремонтира своите модели. За семейството
му настават тежки дни. Местят се от град на град,
докато най-сетне се установяват в София. И досега по-старите софиянци помнят работилницата
на Савата, защото, особено след 1980 г., тя е била
единствената, където са се ремонтирали лампови
радиоапарати. Въпреки всичко, той продължава
да работи до последно. Не спира да изучава новите неща в радиотелевизионната техника. Синът
му Емил разказва, че и на 70 години той е научил
всичко за транзисторите и УКВ апаратите, на 80
години е изучил цветната телевизия. До последно
е разработвал най-различни устройства за поправка. На 93 години Сава най-после решава да спре
активна работа и година и половина по-късно, през
февруари 2002 г. майсторът умира.
Фирма „Бекоп“
Разказаната тук история на фирма „Бекоп“ и
нейния създател инж. Никола Белопитов е основана на книгата „Никола Белопитов и приятели“ [5],
[6].
Никола Белопитов (Фотос 7) e роден на 15
август 1901 г. в гр. Панагюрище. Бащата – Райко
Николов Белопитов, роден в началото на 1876 г.
преди избухването на Априлското въстание, умира
на 17 декември 1939 г. Белопитови са били голямо
семейство. Имали са четири деца. С упорит труд
и пословична спестовност, въпреки недоимъка и
беднотията, родителите са успели да изгледат и
изучат децата си, да ги възпитат в традиционните
български добродетели, родолюбие и здрав патриотичен дух. Най-големият е Никола. Юношеството
и ранните младежки години на Никола Белопитов
минават под знака на Балканската и Първата световна война. Баща му заминава на фронта и Кольо,
макар и 14-годишен, но много буден и предприем-

Фотос 7.
Н. Белопитов
чив, и като най-голям, работи в семейната книжарница и издържа цялото семейство. Никола Белопитов развива активна обществена дейност, която не
остава скрита за властите. Приятели посъветвали
баща му час по-скоро да го изпрати в чужбина, защото има реална опасност да бъде арестуван и затворен. С оскъдните средства, спестени от баща му,
през 1921 г. Никола Белопитов заминава да следва
електроинженерство във Виена. След завръщането
си през 1929 г. в България като дипломиран електроинженер Никола Белопитов трудно намира работа, защото е известен вече с демократичните си
идеи. Започва работа в електроцентрала „Въча“ в
Кричим. По това време става член на Българското инженерно и архитектурно дружество (БИАД).
През целия си живот инж. Белопитов е участвал активно в дейността на Научно-техническите съюзи
и ревностно се е грижил за стимулиране и пропагандиране на научните постижения и за повишаване престижа на българската научно-техническа
мисъл.
През 1938 г. със своите колеги и приятели Георги Ковачев и Тодор Прахов инж. Белопитов основава фирма „БЕКОП“ (Белопитов, Ковачев, Прахов). Фирмата е учредена на 6 септември 1938 г.
като дружество с ограничена отговорност с предмет
на дейност производство и продажба на радиоприемници (Фотос 8), всички видове слаботокови и
силнотокови апарати и съоръжения, представителство на чуждестранни фирми и обществени предприятия и доставки. Дружеството създава техническа работилница и разкрива магазин за складиране
и продажба на произведените изделия. Кантората
на „БЕКОП“ ООД е с адрес пл. „Славейков“ № 9.
Тук инж. Белопитов създава собствена конструкция на металотърсач за войската. Специалистите се
изказват много положително за неговото действие.
Потвърждение за това е документът, който му издават военните власти. В него е написано: „Той е конструирал първите български минотърсачни апарати и с тяхна помощ минотърсачните команди,
назначени от полка, разчистиха минните полета
по сръбско-българската и гръцко-българската гра-
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ница. Това показва, че Белопитов е инженер от
висока класа“. Пак в „БЕКОП“ Белопитов разработва устройство за възпламеняване на мини чрез
радиосигнал, което с генерал Вл. Заимов предлагат
на Министерството на войната, но там се отнасят
високомерно към това устройство. След спечелен
търг фирмата е поела изработването на полилеите
на новостроящата се Съдебна палата в София, а
така също и в сградата на Централна поща.

Фотос 8. Бекоп
След обявяването на Втората световна война
и военната експанзия на хитлеристка Германия в
Европа той се включва и активно работи в конспиративната група на ген. Заимов. През 1941 г. ген.
Заимов получава от Съветското посолство един
радиопредавател, по който е уговорен шифър да
вика станция „ДОК“ и да предава сведения под
псевдонима „Азорски“. След получаването генералът и Евгени Чимширов отиват при инж. Никола
Белопитов и искат от него да им посочи един добър
радиотелеграфист, който да разбира от манипулациите и да има леви убеждения. Белопитов им посочил като подходящ Тодор Лулчев Прахов. Фирмата „БЕКОП“ осигурява и прикрива радиста и се
грижи за поддръжката и изправността на радиопредавателите и намиране на подходящи места за
предавания при осъществяване на конспиративната дейност. Антените се поставят в комините. Радиосеансите се извършват през нощта. Осигурява
се охрана и всички необходими мерки за запазване
на тайната. Предавателите се укриват грижливо.
Групата провежда активна разузнавателна работа,
като събира сведения за движението на хитлерист-

ките войски в Източна Европа и ги предава на съветското разузнаване. Едно от първите сведения,
предадени на Съветския съюз, е, че се готви нападение на фашистка Германия над СССР.
Владимир Заимов е арестуван в средата на
март 1942 г. Два дни след това е арестуван и Белопитов. Започва процес. На първи юни 1942 г.
председателят на съда полковник Николов прочита присъдата. За генерал Заимов тя е смърт чрез
разстрел още същата вечер. Белопитов и другите
двама подсъдими са оправдани поради недоказаност.
Поради активното си участие в антифашистката борба, след 9.ІХ.1944 г. инж. Белопитов не
последва горчивата участ на другите, а играе важна роля в създаването на българската радиопромишленост.
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PRODUCTION OF RADIO RECEIVERS IN BULGARIA UNTIL 1944
Petko Mazhlekov

Abstract
Production of valve radios in Bulgaria is a topic that is not developed until now in its entirety. The subject
of this article is the production of Bulgarian radio prior to 1944. The article makes a summary of the information
collected on the subject of books, publications issued on the Internet, advertising prospectus of Bulgarian producers
to 1944 and radios from the collection of the author. Traced is the emergence and development of radio equipment
in Bulgaria, have been described Bulgarian companies and producers of radio receivers. Followed is a story of the
companies Bekop, Bralt and Tulan, as well as the fate of their founders.
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ГРАДОУСТРОЙСТВОТО В
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1914 – 1928 Г.
Доц. д-р инж. Венета Коцева,
секция „Технически науки“ към СУБ
1. Въведение. Кратък преглед на законодателството в областта на благоустройството на
населените места у нас до 1914 г.
Познаването на старото законодателство е
необходимо и полезно в редица области – строителство, архитектура, урбанизъм, право, кадастър,
общинско и държавно управление и др. от гледна точка на наукознанието, историята на законодателството в областта на благоустройството и
градоустройството, както и от актуалните практически и юридически проблеми в реституционните
процедури на сгради и имоти в и извън населените места. В редица случаи именно юридическата практика налага да се изследват историята на
собствеността и състоянието на сгради и недвижими имоти, а също и хронологията на кадастъра,
уличната и дворищната регулация в населените
места у нас, в продължение на десетилетия, а в
много случаи – и над 100 години назад.
През 1897 г. е бил приет първият български
„Закон за благоустройството на населените места
в Княжество България“ [1, 2]. Законът със същото
име от 1905 г. [3] е втори по ред и е бил основно
изменен през 1911 г. с променено наименование
за актуализирана валидност след Съединението на
Княжество България и Източна Румелия в Царство
(а не Княжество) България. Законът е действал
до 1941 г., когато е бил заменен от по-новия Закон за благоустройството на населените места.
Със закона от 1905 г. е въведена единна система
за планиране на населените места. Това означава,
че плановете стават юридически актове, с които
по законов ред се установяват заснеманията, регулацията, благоустройството и предвижданията
за развитието на населените места. Този закон е
наричан тогава: „основата, върху която се гради
държавата“. Трите издания на „Закона“ са основополагащи за изготвянето на първите строителни
наръчници, многобройни нови правилници и технически указания у нас, послужили за модернизирането и европеизирането на населените места в
България.
1

2. Законът за заселване на бежанците и
обезпечаване поминъка им от 13.11.1920 г.
Съгласно „Закона за заселване на бежанците и
обезпечаване поминъка им“ [4] бежанци са всички
лица от българска народност от Македония, Тракия, Добруджа и западните краища на България,
които са забегнали и ще забегнат в пределите на
Царство България поради политическите събития
и промени в гореспоменатите области, настъпили
след 1912 г. Съгласно този закон на всеки бежанец,
според броя на членовете в домакинството и имотното му състояние, са се отпускали многобройни
и важни за устройването на хората земи, жилища, безплатни строителни материали, безплатен
транспорт, заеми от Българската земеделска банка, временни парични помощи, безплатна медицинска помощ и безплатни лекарства. От гледна
точка на тук представяните проблеми съществено
е да отбележим предоставянето на:
- земя за обработване (ниви, ливади, лозя, градини и др.), най-много до 50 дка в полските места, до 80 дка в полупланинските и до 120 дка в
чисто планинските, но според видовете култури,
разполагаемата в дадена местност за раздаване
земя и плодородието на почвите;
- жилищни и поминъчни сгради (дюкяни, воденици, динки1 и др.) или пък места за построяване на такива.
Бежанците са заселвани в празни дворни места и празни сгради на съществуващи селища, в новозастроени махали до тях, в обновени стари разрушени или в новосъздаващи се населени места.
Важно е да се отбележи, че земите за обработване,
съгласно чл. 7 от [4], са отпускани от държавни
и безстопанствени обработени или необработени земи – ниви, ливади, градини, части от гори и
др.; части от неизползвани и излишни градски и
селски мери; части от манастирски, вакъфски и
чифлишки земи, които не се обработват непосредствено от тях и не служат за преките им нужди.
По аналогичен начин са били уредени проблемите
за отпускане на жилищните и т.нар поминъчни

динка – помещение за лющене на ориз, леща и др. под. (бел. авт.).
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сгради и за местата за построяване на нови сгради, т.е. от държавните, манастирските, вакъфски
и чифлишки празни места и от общинските мери
край селата и градовете. Изплащането на държавата на раздадените на бежанците земи и сгради
е било рагламентирано да става в продължение на
20 години, считано от третата година след получаването на тези имоти.
3. Благоустройственият правилник за строежите вън от строителните граници на гр. София от 1914 г.
Законодателните мерки, свързани с благоустройството и градоустройството на големите
градове, и законодателството за усядане на бездомниците от края на 20-те години на ХХ в., са
в основата на Благоустройствения правилник за
строежите вън от строителните граници на гр. София [5] от 13.08.1914 г. Правилникът е одобрен с
Указ № 96 на Цар Фердинанд I от 17.08.1914 г., въз
основа на Доклад до него с № 3286 от 13.08.1914 г.
на Министъра на обществените сгради, пътищата
и благоустройството Димитър Петков. Правилникът е изготвен съгласно Закона за благоустройството на населените места в Царството [3] и е
структуриран в 5 части:
- Част I – Общи наредби – чл. чл. от 1 до 8 вкл.;
- Част II – Строителни наредби – чл. чл. 9 до 13
вкл.;
- Част III – Разрешаване на постройки и строителни такси – чл. чл. 14 и 15;
- Част IV – Извънградски части - чл. чл. 16 и 17;
- Част V – Последни наредби чл. чл. 18 до чл. 22
вкл.
Всички строежи извън строителните граници
на гр. София се допускат въз основа на надлежно
утвърдени регулационни проекти, които се изработват и прилагат съгласно изискванията на закона и с евентуални, надлежно утвърдени поправки
и допълнения към него, в зависимост от доказани
бъдещи нужди и условия. Регулационните проекти на извънградските части се изучават и установяват с оглед на т.нар. „градинско застрояване“
(Cites jardins). Обикновените улици могат да са
най-малко по 8 m широки, а отделните дворища
трябва да имат минималните размери, установени
според всяка от петте извънградски зони, където
те попадат. Всяко урегулирано място се владее и
застроява въз основа на т.нар. „извънредно подобрена недвижимост“. Както местата за новообразуваните улици, така и местата, отредени по плана
за площади, речни корита, кръстовища, за махлен2

ски общински дом и др., се отчуждават с обща
съразмерна тежест от всички стопани в дадената
извънградска част. Всеки стопанин отговарял сам
за мястото, предназначено за улица, съразмерно с
фасадната дължина на двора му по тази улица и на
ширина, най-много до 6 m пред двора му. Това е т.
нар. „обща регулационна тегоба“ на всеки отделен
стопанин, която се установява с коефициент. Личните регулационни сметки се правели поотделно
за всяка улица. Придаваемите по регулация части
от едни имоти към други имоти се заплащали по
тарифни цени.
Когато Софийският градско-общински съвет
(СГОС) реши да се застроява дадена извънградска
част, Кметството разпорежда незабавно: а) Да се
извършат общите оценки на съответните места; б)
Да се планират и нивелират тези места; в) Да се
изработят и надлежно изучат и утвърдят регулационните проекти; .... е) Да се трасират и нивелират осите на улиците и площадите и да се установят техните нивелети; ж) Да се установи начинът
за окончателното уреждане на улиците и площадите – канализация, водоснабдяване, настилане и
осветление.
Утвърдените регулации за улици и за отделни дворища в извънградските части се прилагат
от Софийското градско общинско управление
(СГОУ), което изготвя всички регулационни сметки, утвърждава проекти за частни здания, изготвя
и издава позволителни билети за строеж, определя
и събира такси и дава строителни линии и ниво.
Всяко ново здание се строи съгласно надлежно
утвърден проект, като то трябва да има характер
на кърска постройка или на лятно жилище, да се
строи най-малко 5 m навътре от улицата и да е
заобиколено от всички страни с градинки. Същите условия са задължителни и за дюкяни, фурни,
бирарии, кафенета и др. Само в ъгловите парцели
се е допускало строителство на самата улична линия. Не са допускани: постройки и пристройки на
самите междусъседски граници; здания със зимнични жилищни стаи; изцяло зидани огради; нови
фабрики, индустриални и селскостопански заведения. Крайуличните огради на по-главните улици, определени за такива от съвета, трябвало да са
грижливо изработени от зидани или бетонови цокли и от железни, телени или дървени пармаклъци. В обикновените улици дворищата е можело
да се ограждат и предпазват чрез телени мрежи,
живи плетове или с блажно боядисани дървени
пармаклъци2 върху здрави и плътно сглобени дър-

пармаклък – (тур.) ограда от летви; стобор; парапет на балкон и стълбище (бел. авт.).
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ни долнища (цокли).
При налични утвърдени регулационни и нивелационни проекти Кметството издавало разрешителни билети за строеж при наличието на нотариален акт и официална скица за мястото, при
уредени регулационни и други сметки, проект за
новата сграда в 2 екземпляра, къде да бъдат разположени новата сграда, ямата за отпадни води и
геранът.
За района на гр. София са били отредени 5 извънградски части:
а) I-ва извънградска част, където влизат местата
между улиците „Три уши“, „Окръжен булевард“,
затвора, Климентинската болница, ул. „Опълченска“ до Владайската река и бул. „Сливница“
до ул. „Три уши“;
б) II-ра извънградска част, където влиза махалата
„Подуене“ и местата около нея между Военното
училище, Кавалерийските казарми, военния редут 593 и Орханийското шосе;
в) III-та извънградска част, където влизат местата между Военното училище, Борисовата градина и Кавалерийските казарми;
г) IV-та извънградска част, където влиза Лозенската махала, покрай р. Перловец;
д) V-та извънградска част, където влизат местата в Горни и Долни Лозенец (хълмът и Кору-баглар).
Регулацията по площ е била еднаква за вече
застроените дворища в I, II и IV-та извънградски
части от най-малко 200 m2, а за V-та извънградска
част от най-малко 300 m2. За незастроените места
не са допускани имоти, по-големи от 360 m2 и с
лице 12 m. Местата от III-та и V-та извънградски
части са били определени за вилообразни застроявания с дворища най-малко от 400 m2 и 16 m лице
за III-та извънградска част и по 600 m2 и 20 m лице
в V-та извънградска част. Местностите от землището на тогавашната Софийска община, които оставали свободни около отредените извънградски
части, са били отредени и използвани за залесяване, за градски градини и за разни култури, като
земята е отдавана под наем за различни срокове
според поемните условия.
4. Строително-полицейски правилник за
сградите в столицата от 1924 г.
Строително-полицейският правилник за сградите в столицата [6] е предложен от Министерството на вътрешните работи и народното здраве
и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 255,
13.02.1924 г. Правилникът е структуриран в 10
3

глави и съдържа 80 детайлно разписани члена с
многобройни подточки в тях.
Глава I – Общинска архитектурна служба.
Тук са уредени въпросите за: строителното подчинение; състава на Архитектурното отделение
при Кметството – Главен архитект; Бюро за строителна полиция; Бюро за изучаване, построяване
и поддържане на общинските сгради; Бюро за
градини, паркове и гробища; Бюро за училищните сгради; назначаването на персонала в Архитектурното отделение (кондуктори при Районните
кметства по специалности и агент-проверители за
контрола на строителството); задължителността
на строителните разрешения и др.
Глава II – Строително разрешение и Архитектурна комисия. Към заявленията за строително
разрешение за нови постройки, за разширение
на съществуващи сгради или за изменение на
улична стена се изискват: кадастрално означение на парцелата с препис от нотариалния акт на
мястото; ситуационен план с червено означение
на строителния обект в мащаб 1:250, а за по-големите обекти – М 1:500, с означени географски
посоки, разстоянията от новопроектирания обект
до съществуващите такива в същия и в съседните парцели, разстоянията до границите на съседните парцели, до улиците и др. Така описаният
ситуационен план се доставя от Кадастралното
отделение при Общината. Всички участници в
проектантския, строителния и надзорния процес
– архитекти, земемери, строителни, машинни и
електроинженери и др., съгласно Правилника е
трябвало да са с българско гражданство. Създадена е Архитектурна комисия в състав: председател
– началникът на Архитектурното отделение при
Кметството, и членове: делегат архитект от Министерството на обществените сгради, делегат от
Дружеството на българските архитекти, началникът на Бюрото за строителна полиция при Кметството и началникът на Кадастралното отделение
при Кметството. Когато са разглеждани въпроси
от специално значение, участие са вземали още:
съответният началник на службата в Общината
и представител на съответната специалност от
Българското инженерно-архитектно дружество
(БИАД), чийто правоприемник сега е Федерацията на научно-техническите дружество (ФНТС).
Решенията на Архитектурната комисия са вземани по вишегласие, а при разногласие решаващ е
бил гласът на председателя.

кондуктор – (лат.) служител-проверител, който следи за строителството (бел. авт.).
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Глава III – Предпазителни мерки при строенето. Описаните в Правилника предпазни мерки
отпреди 93 години изглеждат невероятно актуални и днес! Става дума за изискванията за направата на дълбоките изкопи, строителните временни
огради на обектите и дори с предпазно покриване
на строежа в изкоп, опазване на съществуващите
в близост до строежите тротоари, пътни настилки, дървета и инсталации – канали, водопроводи,
телефонни и ел. кабели, хидранти, ел. стълбове и
др. Предвидени са били сериозни мерки срещу замърсяването на улицата и въздуха при събаряне на
старите сгради, както и предпазването на съседните имоти, околната хигиена и, не на последно
място, запазването на работниците от злополука.
Глава IV – Задължителни общи строителни
правила. Тук, на първо място, е изведено правилото за спазване на строителната линия и ниво. Описани са правилата за цоклите, резалититe4 и други
подобни издатини на сградите. Дадени са изискванията за стъпалата, които да не могат да излизат
навън от линията на цокъла повече от 30 сm, а т.
нар. „отривачки за крака (обуща)“ да се допускат
„само по-ниско и наравно в горната плоскост на
тротоара“. Детайлизирани са всички тогавашни
изисквания за проектиране и изграждане на: осветителни, въздушни и въглищни шахти; еркери,
балкони, маркизи5 и други предстройки; огради
по предварително одобрени от Архитектурното
отделение типове огради за различните градски
строителни зони. Допускани са 3 вида дворове в
една парцела: градински, черен (служебен) двор
и осветителен двор, с цел да се улесни хигиенното, икономичното и естетическото използване
на сградите в двора, както и да се осигури добър
транспортен достъп в случаи на пожар, добро
проветряване и слънцеогряване. В тази връзка са
и специалните изисквания за достъп на т.нар. „вътрешни сгради“ в дворовете, отдалечени на повече от 35 m от улицата; за тях се предвиждат входове за коли и/или пасажи със свободен (светъл)
профил от 2,30 m ширина и 2,60 m височина. Архитектурната комисия е могла да допуска в централното ядро на столицата височината на сградите да е максимум 22 m, независимо от широчината
на улицата. Понастоящем главният архитект на
столицата предлага височината на сградите да се
ограничи до 75 m в централната зона на града, т.е.

3,4 пъти по-големи височини от допустимите преди 93 години. В Правилника са дадени нормативите за броя на етажите, обитаемите помещения, тоалетни, бани, околовръстни стени; допустимостта
на паянтови и дървени конструкции; ненатоварени вътрешни стени; тавани, покриви; стълби при
максимално допустима височина при спазване на
оразмерителната формула спрямо широчината на
стъпалото.
Глава V – Строителни условия за театри, читалищни салони, бирарии, кафенета, хлебопекарници и др. такива.
Глава VI – Индустриални квартали.
Глава VII – Санитарни правила.
Глава VIII – Отделни правила за строителните
зони.
Съгласно този Правилник са били определени
строителните зони на София: централна зона, 3
градски строителни зони и 1 извънградска строителна зона в землището на столицата, за която е в
сила Благоустройственият правилник за строежите вън от строителните граници на гр. София от
1914 г. Интересно е да се узнае обхватът на т.нар.
тогава „централно ядро“. То е обхващало частта
от града, която цитирам при запазен правопис:
„ограничена от бул. „Дондуков“, ул. „Раковска“,
пл. „Славейков“, ул. „Солун“, бул. „Хр. Ботев“,
„Пирот“, „Б. Драгоман“, „Б. Сливница“, ул. „Веслец“; бул. „Мария Луиза“ от бул. „Сливница“ до
бул. „Фердинанд“ и ул. „Витошка“ от ул. „Солун“
до „П. Ефтими“.
Глава IХ – Надзор и наказания.
Глава Х – Данни за различните видове преследвания при проектиране сградите и таблицата
за строителните такси.
5. Заключение. Благоустройственият наръчник на инж.-арх. Георги Ненов.
В [1] е представена накратко колосалната личност и цялостното проектантско, просветителско и инженерно дело на инж.-арх. Георги Ненов
(1862 – 1935 г.), работил като инспектор при Министерството на обществените сгради, пътищата и
благоустройството у нас. Сред многобройните му
публикации, над 200 броя, с много висока ценност
е книгата му „Благоустройствен наръчник“, издадена в София, Печатница „Художник“, през 1924 г.
в тираж 2000 броя. В предговора инж.-арх. Ненов
пише: „Благоустройственият наръчник е преди

резалит (ризалит) – (итал.) част от сграда, слабо издадена пред основната линия на фасадата, обикновено
по цялата ѝ височина – от терена до покрива; нерезалити (неризалит) – част от сграда, слабо вдадена навътре зад основната линия на фасадата, обикновено по цялата ѝ височина (бел. авт.).
5
маркиза – (фр.) навес над врати и прозорци за предпазване от дъжд и слънце.
4
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всичко един сборник на пояснени местни закони,
правилници, упътвания и други наредби по благоустройството на населени места в България. Той е
назначен за използване както от широката публика
и свободно практикуващи специалисти… тъй и от
органи на нашите градски и селски общини… Надявам се, че всеки, който ще има на ръка „Наръчника“, ще може да се справя лесно и напълно по
всички у нас благоустройствени въпроси, а също
така да прави достойна преценка за голямото обществено и социално значение на благоустройственото дело въобще“.
Наръчникът е изцяло ориентиран към инженерно-техническата практика у нас. Структуриран е в 4 части, посветени на историята на
благоустройственото дело, като са включени:
Благоустройственият закон на Турция; Временните правила за строене на частни здания в градовете след Освобождението, от 1881 г.; Мотивите
към Благоустройствения закон от 1897 г.; данни
за здравословност на селата и градовете в България; Правилник за общите гробища в гр. Одрин и
в България; Типични поемни условия за планоснемане, нивелиране и нивелетиране; За водоснабдяване; За канализация; За ел. производство, ел.
снабдяване и ел. осветление; Квартирно-жилищният въпрос в чужбина и у нас; Видовете къщи и
жилища; Финансовата страна на жилищния въпрос; Жилищният въпрос в Германия, Англия и
България; Закон за направа на икономични къщи
и насърчаване на жилищния строеж [7]; Неофициален законопроект за жилищата в Царство България; Благоустройствени окръжни, упътвания и
правилници; Практически упътвания за прилагане
на планове, триангулачни мрежи, нивелации; Фабрично индустриален правилник към Закона; Благоустройствен правилник за София; Правилник за
техническо ръководство; Правилник за театрални
здания и др.; Решения на Върховния касационен
съд по благоустройствени въпроси; Процедури по
регулации, оценки и др. и Пояснен Закон за благоустройството на населените места в Царство
България. Този наръчник е сборник, анализ и обобщение на строителните, градоустройствените,
кадастралните и регулационните правила и норми
у нас през периода от 1897 г. до 1924 г. От зна-

чим правен и кадастрален интерес е приетият през
1928 г. Закон за издаване на нотариални актове за
собственост върху общински места, дадени или
заети за жилища на бездомници [8].
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България“ от 1905 г. и неговото прилагане. Международен симпозиум „Съвременните технологии,
образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“, София, 06–
07.11.2014. [Kotseva, V. (2014). Otnosno „Zakona za
blagoustroystvo na naselenite mesta v knyazhestvo
Balgaria“ I negovoto prilagane. Mezhdunaroden
simpozium „Savremennite tehnologii, obrazovanieto
I profesionalnata praktika v geodeziata I svarsanite s
neya oblasti“, Sofia, 06–07.11.2014].
[2] Закон за благоустройството на населените места в Княжество България. (1897). Държавен вестник. [Zakon za blagoustroystvoto na naselenite mesta
v Knyazhestvo Balgaria. (1897). Darzhaven vestnik].
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вън от строителните граници на гр. София. Държавен вестник, бр. 194, 29.08.1914, стр. 2, 3 и 4.
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LEGISLATION IN THE FIELD OF PLANNING AND DEVELOPMENT OF TOWNS IN
BULGARIA FROM 1914 TO 1928.
Veneta Kotseva
Abstract
The laws and town-development regulations which were valid for buildings inside and out of town of Sofia
have been elucidated and analyzed. Special attention is paid to „Law for construction of economic houses and
encouragement of the residential buildings“ and „Building-police rules of the buildings in the capital“ promulgated
in 1924 in Bulgaria.
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СЕКЦИЯ „ФИЛОСОФСКИ НАУКИ“,		
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ		

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО,
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОРГАНИЗИРАТ
в ДЕНЯ НА ФИЛОСОФИЯТА – 15 ноември 2018 г.,
в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“, №1
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„70 ГОДИНИ АКАДЕМИЧНА ФИЛОСОФИЯ В БЪЛГАРИЯ“

Целта на форума е да се разискват актуални проблеми, предизвикателства и перспективи пред философията.
Тематични направления: онтология, епистемология, логика, философия на науката, философия
на религията, история на философията, антропология, етика, естетика, социална философия и др.
В рамките на събитието ще се проведе 14 НКЕ „Етиката в България – традиции и хоризонти“, посветена на 50 години академична етика в България.
За контакти: academic.philosophy@gmail.com
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Рубриката „Трибуна на младите“ се осъществява
с финансовата подкрепа на фондация „Еврика“

ПРЕЗИДЕНТСКИ ОТЛИЧИЯ В КОНКУРСА
„ДЖОН АТАНАСОВ“ – 2018 Г

На 4 октомври 2018 г. – 155-годишнината от рождения ден на патрона на Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Република България, на тържествена церемония в Гербовата зала на Президентството бяха отличени млади български изследователи с върхови постижения в областта на компютърните науки, както и техните ръководители и ментори. През 2003 г. президентската инициатива стартира в
отговор на нарастващото значение на компютърните науки, дигиталните умения и предприемачеството.
През годините тя се обогатява с отличия в нови категории поради значимите в световен мащаб постижения на участниците в конкурса, носещ името на известния учен от български произход – Джон Атанасов, един от създателите на първия цифров електронен компютър – АBC. Носителите на наградата и
грамотите „Джон Атанасов“ се определят от комисия, включваща водещи учени и професионалисти в
областта на компютърните науки.
Голям брой са участниците с обществено значими научни постижения в областта на компютърните науки в тазгодишния конкурс, голяма част от които са и със защитени патенти открития, отбеляза в
приветственото си слово Президентът на Р България г-н Румен Радев. Това е повод за гордост и надежда. Въпреки че немалка част от участниците в конкурса работят в институти, научни центрове и звена
в чужбина, те мислят за България и се връщат тук с плодовете на техния труд. Резултатите от него моделират обществените отношения и допринасят за сигурността и бързата обработка на бази данни, без
които вече е немислимо да функционира държавата – образованието, здравеопазването, околната среда
и дава своя принос за развитието на електронното управление у нас – отбеляза още г-н Президентът.
Той обърна внимание и на големия брой участници от националните отбори по информатика и информационни технологии, спечелили призови места в националните и международните състезания и олимпиади, проведени през годината, и изказа благодарности към тях и техните ръководители. Президентът
на Република България г-н Румен Радев подчерта, че в срещите си с държавни глави и с правителствени
ръководители като един от аргументите, че България е едно добро място за инвестиции, изтъква факта,
че няма друга страна със 7 млн. души население с толкова много призови места в областта на математиката, информатиката, информационните технологии в световни олимпиади и конкурси. Изказвайки поздравления и благодарност към участниците в конкурса „Джон Атанасов“ и към хората, които работят с
тях, г-н Радев отбеляза, че постиженията им дават основание България да се счита за страна с огромен
потенциал по отношение на човешкия фактор.
НАГРАДАТА „ДЖОН АТАНАСОВ“ се връчва на млади, до 35 години, български учени и изследователи в областта на компютърните науки, със значими постижения в световен мащаб на тази
възраст.
НОСИТЕЛЯТ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ДЖОН АТАНАСОВ“ 2018 е 34-годишният Д-Р
ПЕТЪР ЦАНКОВ, постдокторант по компютърни науки в Швейцарския технологичен университет,
Цюрих. Той има бакалавърска степен по компютърни науки в Технологичния институт на Джорджия,
САЩ, където през 2010 г. е получил Награда за най-добър изследовател във Факултета по компютърни
науки. Дипломира се като магистър и през 2017 г. защитава докторат по компютърни науки.
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Основната цел на изследванията на д-р Петър Цанков е създаването на нови методи за автоматизирана защита на съвременни софтуерни системи, включително умни договори за блокчейн; програми,
обработващи лични данни; компютърни мрежи и др. Резултатите от тези изследвания водят до създаването на иновативни системи, които се използват масово както в академичните среди, така и в индустрията. Понастоящем основният му проект е автоматична проверка на сигурността на умни договори за
блокчейн. Умните договори и блокчейн са едни от най-активно развиващите се технологии в сферата
на информатиката. Основен проблем, който възпрепятства глобалното внедряване на умните договори,
е защитата им от пробиви в тяхната сигурност. Д-р Петър Цанков създава Securify, https://securify.ch –
първата система за цялостна проверка на сигурността на умни договори. Основното предизвикателство
за изпълнението на такава проверка е изключително големият брой транзакции, които един хакер би
могъл да използва като атака. За да решат този проблем, д-р Петър Цанков и неговите съавтори създават нов вид математическа абстракция и напълно автоматизиран и скалируем метод за пълна проверка.
Практичната приложимост на този проект води до масово използване на системата Securify. Тя е достъпна за безплатно използване, като до момента е сканирала над 19 000 умни договора и е намерила
над 400 000 проблеми със сигурността. Проектът е последван от съвместни проекти между учени от
Швейцарския технологичен университет в Цюрих и световноизвестните фондации в сферата на блокчейн Ethereum и Web3. Д-р Цанков е съавтор на 3 патента.
С ГРАМОТА в категорията НАГРАДА „ДЖОН АТАНАСОВ“ бяха удостоени двамата подгласници на победителя.
▪ Д-Р ДИМИТЪР ЛУКАРСКИ е защитил докторска дисертация по математика в Karlsruhe Institute
of Technology, Германия. Той има постдокторска специализация в Upрsala University, Швеция. Научните му интереси са в сферата на паралелната обработка на данни. Разработките му са в направление
изследване на възможностите на различни видове алгоритми за решаване на големи и разредени
матрици, представени паралелно. От приложна гледна точка те са допринесли за подобряването на
нивото на абстрактност на интерфейса при различни видове софтуер за обработка на матрични системи. Тези техники д-р Лукарски е приложил в свой Startup – PARALUTION Labs.
▪ Д-Р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА е защитила докторска дисертация по алгоритми и криптография в
L’Université de Caen, Франция. Тя е асистент изследовател в Лаборатория по математика към Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Швейцария. Основните теми на научните и приложните
ѝ разработки са в областта на криптографията, новите алгоритми, техния анализ и информационната
сигурност. Приносът на докторската ѝ дисертация е свързан с геометрия на числата и по-специално с
анализ на алгоритми за евклидовите решетки в областта на криптографията. Д-р Георгиева има осем
патентни предложения в областта на криптографията и информационната сигурност.
За много високи постижения в тази категория бяха отличени със сертификат:
▪ Иван Владимиров Иванов, магистър по изкуствен интелект във ФМИ на Софийския университет, мениджър софтуерно инженерство във Facebook, Лондон. От 2011 г. досега той работи във
водещи международни технологични компании (Facebook, Amazon и Google). Ръководил е екипи на
Facebook, занимаващи се с решаването на основни проблеми в създаването и функционирането на
географски бази данни, както и в областта на борбата с фалшивите профили в социалната платформа. Автор е на 2 патента.
▪ Доц. д-р Красимир Кордов, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“, е защитил докторат по информатика. Основните му научни интереси са в областта на
компютърната сигурност и са свързани със защитата на информация чрез изграждането на криптографски алгоритми. Резултатите от реализираните му научни разработки, свързани с теоретични и
емпирични изследвания в направление криптография, са основа на публикации в редица международни списания, по-голямата част от които са с импакт ранг и/или импакт фактор.
В категорията „ДЖОН АТАНАСОВ – УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ“, учредена през 2012 г., с ГРАМОТИ се отличават ученици, постигнали най-високи резултати в международни
и национални ученически олимпиади по информатика и информационни технологии и техните преподаватели.
Предвид много по-големия брой състезания и олимпиади по информатика – национални и международни, които се провеждат от две години насам, и блестящото участие на кандидатите във всички
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тях, журито е решило в областта на информатиката да бъдат отличени не един, а два екипа ученик –
преподавател:
▪ Александър Кръстев – ученик в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, е носител на златен медал на Национален пролетен турнир по информатика – Велико Търново, сребърен
медал на Национален есенен турнир по информатика – Шумен 2017 г., златен медал от Международната олимпиада по информатика в Япония, златен медал от Балканската олимпиада по информатика
в Тимишоара, Румъния. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Елена Димитрова от
същата гимназия.
▪ Радослав Димитров -– ученик в Математическа гимназия „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив, е
носител на сребърен медал на Националната олимпиада по информатика, II място на Националния
пролетен турнир по информатика, I място на Национален есенен турнир по информатика „Джон
Атанасов“, носител на бронзов медал от Международната олимпиада по информатика в Япония,
сребърен медал от Балканската олимпиада по информатика в Тимишоара, Румъния, 3 златни медала
– от Жаутиковската олимпиада, Откритата Московска олимпиада и състезанието Romanian Master of
Informatics 2017. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Бистра Танева – главен учител
по информатика в същата гимназия.
В същата категория в областта на информационните технологии беше отличен с ГРАМОТА
екипът от Математическата гимназия „Гео Милев“, гр. Плевен: ученикът Александър Иванов и
преподавателят с най-голям принос за успеха му Диана Балева – учител по информатика. Александър
е първи с финален резултат 90 точки за своя проект Task Tester (категория – приложни програми) в
индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии през 2018 г.,
провела се от 11 до 13.05.2018 г. в гр. Търговище.
По решение на конкурсното жури сертификати в тази категория получиха 10-те ученици, класирани след Александър Иванов, също извоювали оценка „Отличен 6“ и обявени за лауреати на Националната олимпиада по информатика 2018.
С ГРАМОТИ в категорията „ДЖОН АТАНАСОВ – ДЕБЮТЕН ПРОБИВ В КОМПЮТЪРНИТЕ НАУКИ“, учредена през 2017 г., са отличени:
▪ Ивайло Желев – ученик в ППМГ „Васил Левски“, гр. Смолян, за проект „Обезшумяване на дигитални изображения“, който има приложение за редуцирането на дигиталния шум, присъстващ в
радиографските изображения, и приложение в обработката на рентгенови снимки и астрономически
фотографии. Проектът е разработен и представен на различни форуми в рамките на академичната
2017/2018 г. Ивайло има първа награда на Състезанието за научноизследователска дейност – УчИМИ – БАН (2017), специална награда за най-добра презентация на Националния конкурс „Innofair“
(2017), първа награда на Националния конкурс „Млади таланти“ (2018) и участие на Европейския
конкурс „EUCYS“.
▪ Иван Даниелов Иванов – ученик в Американския колеж, гр. София, за научен проект в сферата
на изкуствения интелект – „Подобряване производителността на унитарни рекурентни невронни
мрежи и тяхното приложение за решаване на различни проблеми от действителността“. Проектът
се занимава с оптимизиране на имплементацията на иновативен модел за унитарна рекурентна невронна мрежа. Иван има Грамота за отлично представяне на Осемнадесетата ученическа конференция (УК-УчИМИ), Intel Excellence in Computer Science Award от Панаира на науката и иновациите
(Innofair) (2017), Грамота за отлично представяне и I място на Ученическата конференция към Българската академия на науките (УчИМИ – БАН) през 2018 г.
▪ Николай Пашов – ученик в 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София, за три основни
проекта: „Оптичен кардиограф“, „Farseer – Изготвяне на 3D модели с лазер и камера“ и „Идентифициране на мозъчни клетки посредством ненадзиравано машинно самообучение с автоенкодер
и клъстеризация“. Николай е лауреат с отличен 6 от Националната олимпиада по информационни
технологии (2017). Спечелил е Грамота за отлично представяне на Зимната и Пролетната конференция на УчИМИ 2017 и 2018 г., награда от Innofair 2018 – участие в International Environment &
Sustainability Project Olympiad; II награда на Националния конкурс „Млади таланти“ 2018; II място
на състезанието SAP GeekyCamp 2018 и I място на състезанието Fission 2017.
Носител на сертификат в тази категория е Антоан Георгиев – ученик в ПМПГ „Св. Климент
Охридски“, гр. Монтана, за два проекта – „Виртуален асистент“ и „Blumber“.
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С учредената през 2015 г. награда в .категория „ДЖОН АТАНАСОВ – ЗА ПРОЕКТ С ГОЛЯМ
ОБЩЕСТВЕН ПРИНОС“ се отличават индивидуални и екипни проекти с голям обществен принос“, насочени към решаване на значими за обществото предизвикателства, чиито създатели са под
35 г. Категорията е отворена към стартиращи компании и самостоятелни проекти в частния, неправителствения и академичния сектор. През 2018 г. конкурсното жури е решило да отличи най-добрите
постъпили в конкурса проекти със сертификати (без грамоти), защото авторите надграждат създадени
преди или в друг вид проектни решения. Носители на сертификати в тази категория са:
▪ Платформа „JAMBA – Кариера за всички“ – съавтори Ива Цолова и Йоана Колева от Фондация „Соушъл фючър“, онлайн платформа за обучение, стаж и кариера за хора с различни възможности, чрез която може да се разреши предизвикателството от липса на квалифицирани и мотивирани
кадри в бизнеса, както и непрестанното текучество на персонал чрез интеграцията на една голяма
част от обществото ни в пазара на труда – хората с увреждания.
▪ Платформа CIVI – съавтори Мартин Димитров и Лиляна Деянова, безплатна мобилна платформа, даваща възможност на социално ангажирани граждани да дадат публичност на проблеми, които
са забелязали в обкръжаващата градска среда. Civi помага на гражданите да внесат тази нередност
като официална жалба до отговорната институция и проследява развитието на случая.
▪ Проект „Университет с отворен код“ („Open Source University“) с технологичен ръководител
Йордан Джамбазов, глобален блокчейн проект, помагащ на учащи се и професионалисти да доказват и развиват тяхната академична и кариерна идентичност отвъд национални и институционални
рамки, предоставяйки им дигитален портфейл за съхранение на техните постижения, базиран върху
дистрибутирана блокчейн технология.
Отличените участници в конкурса „„Джон Атанасов“ са на възраст от 17 до 35 години – достойни наследници на българските първопреходници в областта на компютърните науки. Сигурни сме, че
те ще изпълнят пожеланието на Президента г-н Румен Радев – където и да са, каквото и да правят, да
го правят с мисъл за България!
												
„Н.“

ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ,
СЪЗДАВАНА И СЪХРАНЯВАНА ОТ
БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ И АРХИВИ СПОРЕД
ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ ОТ 2015 Г

Материята на повторното използване на информация от обществения сектор (ИОС) в България е регламентиранa в Закон за достъп до обществената информация (ЗДОИ) [1]. Законът съдържа
правила относно информацията, създавана, съхранявана и разпространявана от организациите от
обществения сектор, която може да бъде използвана повторно от частни субекти с търговски и нетърговски цели, различни от първоначалната цел
на събирането или създаването на информацията1.

Д-р Калина Георгиева,
СУ„Св. Климент Охридски“,
Десислава Попова,
Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“,
докторант във ФКНФ,
СУ „Св. Климент Охридски“

Според ЗДОИ чл. 2. ал. 3 (Нова – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от
12.01.2016 г.) „Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален
носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от
организация от обществения сектор. Повторно използване на информация от обществения сектор е използването ѝ за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в
рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор“ (Чл. 2а. ал. 1 от ЗДОИ).
1
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ЗДОИ е приет през 2000 г. с цел уреждане
на институциите достъп до обществена информация2. Правилата, действащи по отношение на повторното използване на информация от обществения сектор, от 2007 г. насам претърпяват промени
в края на 2015 г., когато е приет ЗИД на ЗДОИ3,
като основната група изменения влизат в сила от
12.01.2016 г.
ЗДОИ от 2015 г. въвежда в българското законодателство Директива 2013/37/ЕС за изменение
на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за повторно използване на информацията от обществения сектор [2], известна
като Директивата за отворени данни. С нея се променя режимът на повторното използване на информация, създавана, съхранявана и разпространявана от институциите, органите и агенциите на
Европейския съюз (ЕС) и се дават насоки за хармонизиране на законодателството в тази материя в
националните държави.
1. Обхват на закона
Една от промените в ЗДОИ и в цялостната
концепция за повторно използване на информация
от обществения сектор е от гледна точка на обхвата на Закона.
Той се разширява в два аспекта – съдържанието на ИОС, което следва да предоставя и кръга
на задължените субекти, които я предоставят. Зависимостта между тях е следната: новите задължени субекти събират и съхраняват информация,
която е специфична за правомощията или функциите на конкретните организации от обществения
сектор. Тази информация досега не е била информация от обществения сектор, която следва да се
публикува свободно. С разширяване на кръга на
задължените субекти съответно се разширява и
вида информация, която те предоставят.
Разширява се обхватът на ЗДОИ спрямо информация от обществения сектор, която до момента не е била в режима на повторно използване, и
която е собственост на музеи, библиотеки (включително и университетски) и архиви.
В ЗДОИ се въвеждат някои допълнител-

ни ограничения в чл. 41б и чл. 41а, ал 7. Според
чл. 41б не се предоставя за повторно използване
информация от обществения сектор, чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън
правомощията и функциите на организациите от
обществения сектор съгласно закон, устройствен
акт или устав и/или акт, с който е възложена обществената задача; която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице; която е
събрана или създадена от обществени радио- и
телевизионни оператори или техни регионални
центрове. Нови категории информация, които отпадат от приложното поле на ЗДОИ след 2015 г.,
са: класифицирана информация; информация, съдържаща статистическа, производствена, търговска тайна или професионална тайна, за получаването на която заявителят трябва да докаже правен
интерес съгласно закона; представляваща части от
документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци; съдържаща лични данни,
чието повторно използване представлява несъвместим достъп или несъвместима обработка на
лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Тези уточнения са въведени с оглед конкретизиране на видовете информация, достъпна
за повторно използване, уеднаквяване съдебната
практика и създаване на основа за избягване на
съдебни спорове.
2. Статут на библиотеки, музеи и архиви
според ЗДОИ от 2015 г.
В Директива 2013/37/ЕС от субектите, до
които Директивата не се отнася, отпадат редица
обществени институции. По този начин тези институции са включени в кръга на субектите, които
попадат в обхвата на Директивата за отворени данни. Тя не се отнася именно до „документи, притежание на учебни и изследователски заведения,
включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска
дейност, училища и университети, освен университетски библиотеки“. С този текст се включват
в приложното поле на Директивата университетските библиотеки.

Поради множеството различия помежду им понятието за достъп до обществена информация и понятието
за повторно използване на информация от обществения сектор са обект на самостоятелно изследване, което
излиза извън предмета на настоящата статия.
3
ЗИД на ЗДОИ е разгледан на първо четене от НС на 26.11.2015 г. Информация за приемането на ЗИД на
ЗДОИ има на сайта на Парламента на: http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/15366/. Окончателният текст на
закона е приет с Указ на Президента за приемане на ЗИД на ЗДОИ, подписан на 07.12 2015 г. и публикуван
на 11.12.2015 г. в ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г. Публикацията в ДВ брой 97 от 11.12.2015 г.,
достъпна на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=99104.
2
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Тези няколко типа задължени субекти са
включени втори път в обхвата на разглеждания
нормативен акт със следващия текст, който оставя
вън от приложното поле на Директивата: „документи, притежание на културни институции, различни от библиотеки, музеи и архиви“.
По този начин библиотеки, включително университетските, музеи и архиви стават част от лицата,
задължени да публикуват своята информация при
условията на отворени данни според Директива
2013/37/ЕС.
ЗДОИ от 2015 г. приема подобна формулировка, с която по аргумент на противното, тези
институции се включват в кръга на задължените
организации от обществения сектор. В чл. 41б.
ал.1. т. 4. от ЗДОИ се предвижда, че „не се предоставя за повторно използване информация от
обществения сектор..., собственост на училища,
висши училища (с изключение на библиотеки на
висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени
за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, и на културни организации с
изключение на библиотеки, музеи и архиви“.
За да е ясно какво се разбира под университетски
библиотеки, в Директива 2013/37/ЕС е въведена
легална дефиниция за „университет“. Това е „всеки орган от обществения сектор, който след завършване на средно образование предоставя образование, водещо до академични степени“.
Отделна легална дефиниция в българския
ЗДОИ не се въвежда, тъй като с § 1. т. 11 се препраща към чл. 17 от Закона за висшето образование.
В § 1. т. 4 от допълнителната разпоредба на
ЗДОИ – към организации от обществения сектор,
освен за лечебните заведения, е добавен и изричен текст за статута на библиотеките като публичноправни организации. В него е посочено, че
„Публичноправна организация е и библиотека на
висши училища, обществена библиотека по смисъла на Закона за обществените библиотеки, музей или архив, чиято дейност се финансира със
средства от държавния бюджет или от общинските бюджети“.
Също така е въведено определение за архив.
Според § 1. т. 15. ЗДОИ „Архиви са централните
държавни архиви и регионалните държавни архиви по отношение на съхраняваните от тях държавни архиви от Националния архивен фонд по
чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен
фонд, както и публични институции по чл. 6, ал.
1, т. 2 и 3 от Закона за Националния архивен фонд
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по отношение на съхраняваните от тях архиви и
архивни сбирки по чл. 33, ал. 1, т. 1, 6 – 8 и ал. 2 от
Закона за Националния архивен фонд“.
В Директива 2013/37/ЕС не е предвидена и съответно и в ЗДОИ не е въведена легална дефиниция
за музей.
Библиотеки, музеи и архиви се ползват с
някои особени права по ЗДОИ. Това е така по отношение на правата им на ползване на авторски
творби, таксуването на информацията, която създават и съхраняват, и други области, обхванати от
европейското законодателство.
Информацията, обект на интелектуална
собственост на трети лица, която библиотеки,
включително библиотеки на висши училища, музеи и архиви, имат право да ползват, също се ползва с особена защита. На основание чл. 41а. ал. 7 от
ЗДОИ тези културни институции не са задължени
да предоставят за повторно използване информация, защитена с авторски права, за която те са оправомощени като ползватели, ако не са получили
разрешение от носителя на правата за такова повторно използване. Изискването е съобразено със
законодателството в областта на интелектуалната
собственост. Това е хипотеза, при която задължен
субект реално не е задължен безусловно да предоставя информацията си.
На следващо място в чл. 41а. ал. 8 от ЗДОИ
повторното използване на информация от архиви
е съобразено със Закона за Националния архивен
фонд. Предоставянето на документи от Националния архивен фонд се извършва при условията и по
реда на глава шеста от Закона за Националния архивен фонд и при спазването на ЗДОИ, който се
явява общ закон по отношение на Закона за Националния архивен фонд и при колизия следва да
се прилага Законът за Националния архивен фонд.
Също така, в случай на отказ по чл. 41и. ал. 3 от
ЗДОИ, отказът на информация трябва да съдържа
фактическото и правното основание за него, датата на вземане на решението и реда за неговото
обжалване. Ако се отказва информация на основание, че исканата информация е обект на право на
интелектуална собственост на трето лице, организацията от обществения сектор посочва физическото или юридическото лице.
При постановяването на отказ за повторно
използване обаче библиотеките, музеите и архивите могат да не посочват лицата, ако са им известни, които притежават правата или от които
организацията от обществения сектор е получила
информацията и разрешението да я ползва.
Таксите за предоставяне на информация от
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библиотеки, музеи и архиви също са по-различни.
Заплащането за ИОС, предоставяна от разглежданата група субекти, е изключението от правилото,
което Директивата въвежда.
Основната хипотеза по ЗДОИ е принципът
за безплатно предоставяне на ИОС за повторно
използване. В някои случаи по изключение е запазен разходопокривният принцип, заложен в Директива 2003/98/ЕО. Сред тези изключения и към
2015 г. са библиотеки, включително библиотеки
на висши училища, музеи и архиви. Те изрично са
оправомощени да не прилагат основния принцип,
защитаван в Директива 2013/37/ЕС, че отворените
данни са безплатни за частните субекти и само в
краен случай организациите от обществения сектор могат да събират такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.
По отношение на библиотеки, музеи и архиви, общият приход от доставяне и разрешаване на
повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава
разходите по събирането, производството, възпроизвеждането, разпространението, съхранението
и придобиването на права за ползването на информацията заедно с разумна възвръщаемост на
инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите от обществената организация счетоводни
принципи.
Според споменатите Насоки на ЕК за специфични разходи за библиотеки (включително
университетски библиотеки), музеи и архиви се
признават: опазване – разходи за управление и
съхранение на данни и уреждане на права – време/усилия, отделени за идентифициране на носителите на права и получаване на разрешение от
тях.
На основание за посочените особености,
библиотеки, музеи и архиви по отношение на предоставянето на ИОС за повторно използване по
ЗДОИ все още могат да се квалифицират по-скоро
в режим на изключения, отколкото да са изцяло
приравнени със статута на класическа организация от обществения сектор по дефиницията на
ЗДОИ от гледна точка на отворените данни.
Те представляват частен случай от гледна
точка на това, че са културни институции, които
създават по-особен вид информация. По отношение на тях редица автори са изразявали своите
опасения за режима, на който следва да се подчиняват с оглед повторното използване на информацията им.
На база на изведените характеристики на

института на ИОС и новата правна регламентация най-общо към държавите членки Paul Keller,
Thomas Margoni, Katarzyna Rybickab и Alek
Tarkowskic отправят следните препоръки по отношение на ИОС на културните институции. Според тях продължаващият процес на въвеждане на
законодателството за ИОС в държавите членки
поставя редица потенциални, т.нар. от авторите
„клопки“. Ако държавите членки не са внимателни, прилагането на Директивата от 2013 г. може да
нанесе повече вреди, отколкото ползи от наличието на културни ресурси, притежавани от европейските институции за културно наследство. Такъв
ефект ще осуети намеренията, изразени от страна
на ЕК, когато директивата от 2013 г. е одобрена.
Авторите представят на вниманието на държавите членки три основни препоръки.
Държавите членки следва да прилагат Директивата за 2013 г. в съответствие с принципите,
установени в чл. 3 на Директива 2013/37/ЕС, и да
се гарантира, че всички, отговарящи на документи, които понастоящем не са обхванати от права
на интелектуална собственост на трети лица, попадат в приложното поле на националното законодателство за ИОС.
Държавите членки не трябва да въвеждат
Директивата по начин, който насърчава или изисква от институциите да се налагат такси за произведения, които те предоставят за повторно използване. Решението за такси за повторна употреба
трябва да бъде по усмотрение на всяка институция. Ако това не е така, прилагането на Директивата за 2013 г. ще ограничи достъпа до и повторно
използване на публичната информация.
За документи, които все още са защитени от
права върху интелектуалната собственост, но за
които тези права се държат от институции на културното наследство, които имат тези произведения
в своите колекции, държавите членки следва да
насърчават използването на съвместими с дефиницията за отворени данни лицензи, като Криейтив Комънс лицензи [3]. Това се отнася в частност
за метаданни, произведени от институции на културно наследство, в ограничените случаи, когато
тези метаданни се ползват със защита на авторски
права.
3. Предоставяне на информация за повторно използване от библиотеки
В тази връзка интерес представлява начинът на работа на Националната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“ (наричана оттук насетне за
по-кратко НБКМ) и нейните правила за повтор-
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но предоставяне на информация. От една страна,
НБКМ попада в определението според ЗДОИ за
„публичноправна организация“, тъй като в това
понятие се включва и „библиотека на висши училища, обществена библиотека по смисъла на Закона за обществените библиотеки, музей или архив, чиято дейност се финансира със средства от
държавния бюджет или от общинските бюджети“.
От друга страна, в качеството си на Национална
библиотека, НБКМ съхранява различни по тип документи, чието предоставяне се регулира от различни закони.
На първо място, общата дейност на Библиотеката е описана в Закона за обществените библиотеки [4]; организацията, отчитането и анализът
на творческата дейност се осъществяват по реда
на наредба по чл. 14, ал. 5 от Закона за закрила
и развитие на културата [5]; други специфични
дейности се регулират от Закона за културното
наследство [6]; съществува и Правилник за дейността на Националната библиотека, утвърден
от министъра на културата [7]. От друга страна,
достъпът до някои от специалните сбирки се ръководи от отделни закони – напр. за архивни, ръкописни, редки и ценни документи това е Законът
за Националния архивен фонд [8]. Имайки предвид многообразната дейност на НБКМ и наборът
от различни закони, правилници и наредби, които
контролират тази дейност, интерес представлява да разгледаме няколко специфични случая на
повторно предоставяне на ИОС, предоставяна от
НБКМ.
Преди всичко, документът, който регламентира отношенията между потребителите и НБКМ,
включително и цените на предоставяните услуги
на читателите от страна на НБКМ, е читателската
карта. Тя се издава съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите от чл. 234 до чл.
249 и без нея достъпът до фондовете на Библиотеката е разрешен само с цел справка, но не и с цел
ползване [9]. Цената на тази карта е утвърдена в
Ценоразпис на услугите, предоставени от НБКМ
от 26.10.2016 г. и е 25 лв. на година за първо издаване и по 20 лв. на година за подновяване. Тази
карта дава безплатен достъп до всички фондове на
библиотеката и ползването им на място в читалните на НБКМ.
Всяка допълнителна услуга като сканиране
на документи, ксерокопиране, предоставяне на копия от ръкописи и архивни материали, предоставяне на копие от вече дигитализиран библиотечен
документ и заснемане със собствен фотоапарат,
се заплаща отделно. Читателите също така имат
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право на доставяне на книги от страната и чужбина, която услуга струва съответно 3 лв. и 5 лв. за
поръчана книга. Цената за принтиране и ксерокопиране на чернобяло копие стандартен формат на
произведения на културата, създадени след края
на ХIХ в. е пределна – 0,10 лв. Същевременно,
цената за предоставяне на копия от ръкописи и архивни материали, както и за сканирането на този
тип документи е 3 лв. на страница/кадър. Тези тарифи са приети на основание чл. 4, ал. 2, т. 4 от
Закона за закрила и развитие на културата; чл. 52,
ал. 3 от Закона за обществените библиотеки и чл.
105, ал. 3 от Закона за културното наследство [10,
2]. Става ясно, че тарифите се определят от Министерски съвет (МС). От справката с документа,
постановен от МС [11], се вижда, че тарифите на
НБКМ съвпадат изцяло с предписаното от Министерски съвет, като всички такси, събирани съгласно този документ, остават приходи за НБКМ.
Имайки предвид тази информация, следва
да се отбележи, че последните промени в тарифата, определена от МС, са от 2013 г. Положително
впечатление прави фактът, че оставената от ЗДОИ
от 2015 г. възможност организациите да генерират
приходи, с които да финансират дейността си, е
спазена. Необходимо е обаче да се спази и препоръката за придържане към принципа на пределните цени и прозрачност при формирането им, като
тук следва да се посочи сравнително високата
цена за възпроизвеждане на ръкописи и архивни
материали. Очевидна е необходимостта от осъвременяване на тарифата на МС, тъй като това е документът, който следва да съобразява всички тези
условия и препоръки.
Относно информацията, която представлява
обект на авторско право, справка с Правила за обслужване на потребителите на НБКМ показва, че
при издаването на копия на документи библиотеката се ръководи изцяло от Закона за авторското
право и сродните му права [12], и по-точно от чл.
24, ал. 1, т. 9: „Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е
допустимо: (...) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила
от 10.01.2006 г.) възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения,
музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с
цел съхраняване на произведението, ако това не
служи за търговски цели“. При подобно повторно възпроизвеждане на информация е необходимо
попълването на декларация, с която читателят заявява, че направените копия ще бъдат използвани
само за научни и образователни, но не и търговски
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цели.

Подобен е случаят и при използването и ксерокопирането на части от дисертационни трудове.
Тук отново НБКМ се ръководи от Закона за авторското право и сродните му права, като ползващият
дисертационния труд попълва декларация, с която
се задължава да използва така направените копия
само за научни и образователни цели, като авторът
на дисертацията следва да бъде коректно цитиран.
В качеството си на национална библиотека НБКМ
е забележителен пример за предоставяне на информация със свободен достъп или на минимални
цени на своите читатели. От самото си създаване
през далечната 1878 г. читателите имат достъп до
фондовете, обогатени с годините. За да се впише в
съвременните представи за национална библиотека обаче, е необходимо развитие в няколко направления, едно от които е представено по-долу.
В наши дни един от най-важните показатели
за даване на свободен достъп до информация от
страна на библиотеките и най-вече до националните такива, е дигитализацията на библиотечни
документи. В тази връзка НБКМ има своя, макар
и скромен, принос в дигитализирането на част
от колекциите си. Дигитализацията на документи на Библиотеката започва през 2006 г., а година
по-късно първите файлове са качени на сайта на
НБКМ. Дигиталната библиотека на НБКМ е създадена по Проект BG0046 „Дигитализация и запазване на писменото наследство на България“ (с
финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн
и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП).
По този проект са дигитализирани общо 214 документа, което за съжаление е крайно недостатъчно,
имайки предвид значителния обем на фонда на
НБКМ.
Дигиталните копия, предоставени за достъп чрез дигиталната библиотека, са свободни за
ползване – разглеждане и сваляне. Те са достъпни на сайта на НБКМ, в рубриката „Дигитална
библиотека“ и съответните раздели, според вида
на документите. Тази политика на библиотеката
за безвъзмездно предоставяне на дигитализирани
документи съответства напълно с препоръката на
ЕК от 27. 10. 2011 г. относно цифровизацията и
предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на
материали в цифров вид [13]. Трябва да се отбележи обаче, че не всички дигитализирани документи са качени на сайта на библиотеката, което
допълнително ограничава „виртуалния“ достъп
до фондовете ѝ.
По отношение на дигитализирането на фон-

довете на НБКМ има още какво да се желае, за
да станат те достъпни онлайн. На първо място –
броят на дигитализираните и качени на сайта на
Библиотеката документи следва да се увеличи.
Според годишния отчет на НБКМ за 2016 г. броят
на дигитализираните и представени за ползване от
читатели документи е 796, в 35 635 файла; за 2017
г. броят на дигиталните файлове е дори по-голям –
36 447. За сравнение – според официалните данни
на страницата на НБКМ само колекциите от документи на османотурски, арабски и персийски езици е в обем от около 1 млн. листа (около 500 000
архивни единици), сбирката от ориенталски ръкописни книги включва около 3807 тома, а целият
фонд на библиотеката в момента наброява 8 040
804 регистрационни единици.
На второ място, необходима е универсализация на метаданните. През 2008 г. е създаден проектът „Европеана“ [14] – европейски уеб портал,
който обединява дигитализирани изображения
на обекти, отразяващи различни аспекти от европейската култура. За да се присъединят към този
проект обаче, форматът на вече дигитализираните
документи на НБКМ трябва да бъде синхронизиран и да отговаря на структурата на метаданните
в „Европеана“. Понастоящем при подробно разглеждане на документите, с които НБКМ участва
в портала на „Европеана“, се установява, че линкът за избрания документ препраща към локалната платформа на библиотеката DocuWare.
Това е частен пример, който препраща към
един от основните въпроси за дигитализацията на
документи, а именно – какъв е избраният софтуер/платформа за качване на вече дигитализираните данни. За съжаление, използваният от НБКМ
софтуер е локален и се използва едва от няколко
библиотеки единствено на територията на страната. Предстои да се види доколко успешен ще
бъде последният опит за промяна в тази насока от
2017 г., тъй като софтуерът е сменен, но отново
с българска разработка, неизползвана никъде другаде по света. Този казус следва да бъде разрешен
генерално, за да се осигури достъп до дигитализираната библиотека и на посетители от чужбина.
Най-вече това е задължително условие, за да може
фондовете на Националната библиотека да станат
„видими“ и извън територията на нашата страна
и да се включат в общото европейско и световно
културно наследство. Без наличието на тази възможност остава непреодоляно основното препятствие пред трансграничното повторно използване
на данни и информация.
Тъй като тази статия няма за цел подробното
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разглеждане на проблемите на дигитализацията,
ще се ограничим само с извеждането на няколко
най-общи извода в тази насока. На първо място, необходима е национална стратегия и единна
концепция за дигитализацията на библиотечните
фондове, както и определяне на бюджет за нейното финансиране; задължително е да има съгласуваност между отделните проекти, по които се
извършва дигитализация на част от фондовете на
библиотеката; недопустимо е описанието на дигиталните единици само на български език и – не
на последно място, жизненоважно е да се обучат
нови кадри за боравене с техниката за дигитализиране. Разбира се, нереалистично е да се поставят
нови и нови изисквания пред НБКМ, без за изпълнението им да се определи адекватен бюджет и целево финансиране.
Заключение
Разгледаните правила за повторно използване на информация от организациите от обществения сектор формират общата рамка на материята,
която следва да намери приложение и по отношение на библиотеки, музеи и архиви. Представеният и към момента действащ модел на правоотношенията между НБКМ и потребителите на
услугите, които библиотеката предоставя, които
са и субекти на правото на повторно използване
на информация, се характеризират с редица особености. Макар и да са спазени част от европейските предписания по отношение на безвъзмездно
предоставяне на дигитализираните данни на потребителя и предоставяне на копия на документи
на пределни цени, остават редица въпроси, които
следва да бъдат изяснени и които налагат извода
за ограничено приложение на отворените данни
по отношение на НБКМ. Проблемните страни
са свързани преди всичко с крайно ограничения
набор от дигитализирани документи, до които
потребителите имат достъп; затруднения достъп
до тези данни на потребители от чужбина и чужденци; необходимостта от ревизиране на цените
на някои от услугите, предоставяни от НБКМ.
Особеностите, останали в сила по отношение на библиотеки, музеи и архиви формират постепенния преход от изключение от приложното
поле на Директивата, през междинни хипотези,
към окончателно приравняване на тези институции на задължени субекти да предоставят информация от обществения сектор.
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REUSE OF PUBLIC SECTOR INFORMATION, CREATED, HELD AND DISSEMINATED
BY LIBRARIES (INCLUDING UNIVERSITY LIBRARIES), MUSEUMS AND ARCHIVES
ACCORDING THE ACCESS TO INFORMATION ACT OF 2015
Kalina Georgieva, Desislava Popova
Abstract
The article represents an analytical overview of the legal regulations, applicable since 2015, of the reuse
of public sector information held and/or created by cultural institutions, such as libraries (including university
libraries), museums and archives. The main objective of this paper is to underline the key characteristics of the
new legal framework in terms of reuse of public sector information and to compare it to the ongoing practice
in Bulgaria. The second part of the study focuses on the „St. St. Cyril and Methodius National Library“, as an
example of both the legal framework and the practice.

МЛАДИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ПРЕДСТАВЯТ НАУЧНИТЕ
СИ ПРОЕКТИ В СЪВМЕСТНИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ЦЕНТЪР В ИСПРА, ИТАЛИЯ
Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“
Една от инициативите по време на българското председателство на ЕС, свързана с младите
хора, беше посещението от 27 до 29 юни на осем
млади български учени: 4 – от БАН и по 1 – от
УНСС, ТУ – София, МУ – София и ВСУ „Любен
Каравелов“, в научноизследователските институти на Съвместния изследователски център (СИЦ)
на Европейската комисия в Испра, Италия. Те
бяха избрани чрез организиран от МОН конкурс
за млади учени въз основа на представени научни
автобиографии и мотивационни писма. Инициaтивата млади учени от ЕС да представят своите
научни проекти в най-големия изследователски
център на ЕК, да се запознаят с научноизследователската работа в неговите институти, да създадат
контакти с колеги от сродни научни области и да

популяризират работата си на международен подиум възниква преди две години по време на словашкото председателство на ЕС.
Впечатляващите научни проекти на „великолепната осморка“, състояща се от Виктория Атанасова, Владислав Славов, Зорница Йорданова,
Иван Иванчев, Николай Стоименов, Олга Антонова, Радостина Иванова и Станислав Харизанов,
бяха представени пред изследователи от СИЦ и
представители на медиите. Макар и в различни
области на науката, общото между тях беше високото им научно ниво, възможностите за продължаването и за приложението им в полза на обществото. Впечатляващи бяха и презентациите – на
перфектен английски език, атрактивно оформени
на професионално ниво. Ще запознаем по-долу
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читателите на сп. „Наука“ по азбучен ред с младите учени и техните проекти.
Д-Р ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА завършва
магистратура в катедра „Квантова електроника“
при Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работи в Института по физика на твърдото тяло към БАН. Защитила е докторска дисертация, свързана с лазерни приложения за опазване
на културното наследство (2017). Тази тематика е
интересна както от гледна точка на физиката, така
и заради интердисциплинарния ѝ характер. Работата в тясно сътрудничество със специалисти от
различни области, като реставратори, археолози,
химици, биолози и други, което обогатява кръгозора от знанията и възможностите ѝ. Ръководител
е на два проекта, спечелени в сесиите от 2016 и
2017 г. на Програмата за подпомагане на младите учени и докторанти в БАН. Първият е свързан
с лазерно почистване на графити върху различни
типове камък като често срещано явление на вандализъм в градската среда и на хартия от мастила,
сажди и ръжда, което се явява проблем при реставрацията на библиотечните фондове. В резултат
на успешното изпълнение този проект е награден
като отлично отчетен. Вторият проект е на тема
„Лазерно отстраняване на хлор-съдържащи корозионни продукти от метални предмети с културно-историческа стойност“. Наличието на хлорни
йони в корозионните слоеве е от изключителна
опасност за запазването на целостта и естетическия вид на металните исторически предмети.
Целта на този интердисциплинарен проект е да се
тестват различни лазерни режими на работа върху
примерни образци, така че да се постигне селективно редуциране или премахване на хлорните
йони и да се запази целостта на оригиналната метална повърхност. В резултат ще бъде изготвена
методология, която да бъде прилагана за реални
археологични обекти, паметници на културата и
др.
ДОЦ. Д-Р ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ е
зам.-декан на Факултета по автоматика в Технически университет – София, където отговаря за
научната дейност и международните отношения.
Част от усилията и амбициите на доц. Славов са
„увличане“ на повече студенти в научните начинания на факултета, стимулирането им да участват в
програми за обмен и насърчаването им да продължат кариерното си развитие като част от българската научна общност. Научноизследователската
му дейност е свързана с развиване и прилагане
на концепцията за виртуалните лаборатории при
автоматизирането на различни метрологични про-
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цедури, както и имплементирането ѝ в процеса на
обучение на студенти от инженерни специалности
в българските университети. В края на месец март
на ежегодната конференция на UNESCO „Mobile
Learning Week“, покана за участие в която имат
представители на образователни министерства и
университети от целия свят, той представи възможностите за прилагане на концепцията за подобряване на дигиталните умения и придобиване
на ключови компетенции сред обучаемите. Доц.
Славов представи основните ежегодни проекти
на Клуб Млади Таланти (КМТ – www.cys.bg) –
НПО, която цели да подкрепя активното обществено участие на младите хора да популяризират и
развиват своите научни интереси и творческо мислене: „Панаир за наука и иновации“ (за ученици
и студенти) и конкурса YOUNG & ENERGETIC
SCIENTISTS (YES – http://innofair.cys.bg/yes/) за
студенти и докторанти. Инициативата, на която
доц. Славов е координатор, предоставя възможност за представяне на най-младите таланти на
България пред обществото, индустрията и академията, като поощрява развитието на професионалните им умения и мотивация, както и осигурява
необходимата среда за развитие на своите проектни компетенции, иновативни идеи и изследователски умения.
ГЛ. АС. Д-Р ЗОРНИЦА ЙОРДАНОВА е
преподавател в УНСС, катедра „Индустриален
бизнес“. Защитила е докторската степен по иновации в бизнеса: „Иновационен модел за разширяване взаимодействието между бизнеса и банките“ (2015). Преподава по дисциплини, свързани
с управление на иновации, иновационни и инвестиционни проекти и фирмени инвестиции,
управленски информационни системи. Работи по
научноизследователски проекти за образователните иновации, използването на гамификация за
бизнес и образователни цели, иновациите в бизнес организациите вследствие от въвеждането на
иновативни организационни модели и създаване
и управление на иновации чрез управленски информационни системи. Автор е на книгата The
Business Innovation Book, която събира основните теоретични знания за управлението на иновациите в бизнес организациите. Ръководител е на
софтуерни проекти в една от най-успешните ИТ
компании в България. През 2013 и 2015 г. е класирана на І място в конкурса „Млад икономист“
на Съюза на икономистите в България, лауреат е
на специална награда на Международния панаир
в Пловдив и е класирана на второ място на Националния конкурс за докторантска публикация.
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Д-р Йорданова представи проекта си върху иновациите в образованието и тяхното значение за
конкурентоспособността на университетите. Като
резултат от него, в края на двугодишния му период
на базата на систематизираните иновации, които
висшите училища използват и развиват, ще бъде
създаден своеобразен индекс на университетите за
тяхното иновационно представяне. Понастоящем
студентите избират университети по критерии,
които след 20-30 години ще бъдат остарели. Ще
бъде направен и анализ на текущите рейтингови
индекси за университетите. Проектът ще обхване
и европейски университети, не само български.
ГЛ. АС. Д-Р ИВАН ИВАНЧЕВ е строителен
инженер и преподавател в Строителния факултет
на ВСУ „Любен Каравелов“ по дисциплини, свързани с проектиране на стоманобетонни конструкции, експериментално изпитване и обследване на
сгради и съоръжения, антисеизмично осигуряване
и компютърно моделиране на строителните конструкции. През 2010 г. завършва Университета
по архитектура, строителство и геодезия, спец.
„Строителство на сгради и съоръжения“, ОКС
„магистър“. Защитил е дисертация на тема: „Изследвания върху широчината на пукнатините при
стоманобетонни елементи“ (2016). Ръководител
е на над 60 дипломанти за придобиване на ОКС
„бакалавър“ и „магистър“ по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ на български
и английски език и на дипломно проектиране на
9 бр. студенти от френски университет CNAM,
Grand Est, Reims, France. Финалист е в Международния конкурс за млади учени YES’2015. На
XV-ата Международна конференция ВСУ‘2015 е
класиран на ІІ място за най-добра презентация на
млад изследовател. Участник е в 22 инвестиционни и 4 научноизследователски проекта. От 2015 г.
притежава пълна проектантска правоспобност по
част конструктивна. Професионалните интереси
на д-р Иванчев са в областта на проектирането на
строителни конструкции и съоръжения, сеизмичен дизайн на сгради и съоръжения, моделиране
на строителни конструкции със софтуер, оценка и
тестване на строителни конструкции, пукнатини
и деформации в бетонови елементи. Той представи своя проект, свързан с темата на дисертацията
си, чиято цел е сравняването на експерименталните резултати от изследванията на деформации,
пункнатинни образувания и разстояние в стоманобетонни елементи, подложени на огъване, с

валидността на дадените в 7 нормативни документа формули за определяне на деформацията,
ширинaта на пукнатините и разстояния. Посещението в Лабораторията за оценка на строителни
конструкции на СИЦ и контактите, които създаде
там, ще бъдат изключително полезни за по-нататъшните му изследвания.
ГЛ. АС. Д-Р НИКОЛАЙ СТОИМЕНОВ
работи в секция „Вградени интелигентни технологии“ в Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на БАН. Магистър
е по автоматизация на дискретното производство
в ТУ – София. Придобива научна и образователна
степен „доктор“ по електротехника, електроника
и автоматика през 2016 г. Неговите научни изследвания, които извършва с високоскоростна камера,
термокамера, лазерен грануломер, компютърен
томограф и 3D скенер, са фокусирани в сферата
на мехатрониката, енергийната ефективност, културно-историческото наследство, 3D моделиране,
3D принтиране, компютърна 3D томография, симулации и процеси, автоматизация, високотемпературни процеси, високоскоростни процеси и др.
Темата на единия от проектите, който представи –
„Изследване и оптимизация на смилателни процеси чрез иновативни мелещи среди (лифтери)“ е по
конкурс за финансиране на научни изследвания на
млади учени и постдокторанти – 2017 г. на Фонд
„Научни изследвания“ (ФНИ). Резултатите от изследванията в него за енергийната ефективност на
мелниците се очаква да могат да се прилагат и в
други области на индустрията. Член е на научния
колектив в други два проекта по ФНИ. Единият
е с базова организация ИИКТ с ръководител на
проекта проф. д-р Димитър Карастоянов (вписан
в Златната книга на изобретателите в България),
с тема на проекта „3Д дигитализация на обекти
от националното културно-историческо наследство“. Използваната технология дава възможност
на слабо виждащите или слепи хора да могат да
се наслаждават и на богатствата на културно-историческото наследство*. Другият проект е с базова организация ТУ – София, с ръководител проф.
д-р Иван Ячев, партньорска организация ИИКТ на
тема: „Хибридни електромагнитни системи с магнитна модулация“.
ГЛ. АС. Д-Р ОЛГА АНТОНОВА е лекар,
специалист по медицинска генетика и преподавател в катедра „Медицинска генетика“, Медицински университет – София. Тя има защитена ди-

Повече информация за използваната технология може да получите от статията на Станислав Гьошев и Николай Стоименов „3D тактилно представяне на битката при Павия“, публикувана в сп. „Наука“, бр. 6, 2016,
с. 47 – 50 (бел. ред.).
*
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сертация в областта на генетични изследвания на
пациенти с рак на пикочен мехур (2015). Била е на
специализации в гр. Тюбинген, Германия, гр. Манчестър, Великобритания и гр. Никозия, Република
Кипър. От около две години д-р Антонова се занимава и с въпросите на нутригенетиката, нутригеномиката, и персонализираната медицина, а от месец април тази година специализира „Хранене и
диететика“. В момента продължава да се занимава
с изучаването на промените при злокачествените
заболявания на пикочния мехур на генетично ниво
и е водещ изследовател на младежки проект към
ФНИ „Експресия на гени при неинвазивни и мускулно-инвазивни тумори на пикочен мехур за характеризиране на агресивен фенотип“ и на проект
към МУ – София „Високорезолютивен геномен
скрининг за небалансирани геномни изменения
на преходноклетъчните карциноми на пикочния
мехур“. Изследванията ѝ са свързани с откриване
на биомаркери, които да подпомагат лечението и
да установят разлики между неинвазивни и инвазивни уроепителни тумори, както и с тестването
на определени вещества, наречени хемоцианини,
за „лечение“ на клетъчни линии от рак на пикочен мехур. По време на посещението на СИЦ в гр.
Испра д-р Антонова представи поредица от малки
проекти – част от голяма тема за диагностика и
лечение на рак на пикочния мехур. Там тя получи
уникалната възможност да се запознае с работата
на специалистите от отдел „Health and consumer
protection“ („Здравеопазване и защита на потребителите“) за разработваните Европейски регистри
за редки болести и онкологични заболявания, с
инициативата на Европейската комисия относно
карцинома на гърдата, както и с работата на отдела „Здравеопазване и защита на потребителите“
по проблемите „Хранене и физическа активност“
и „Осигуряване качеството на храните“. След посещението в СИЦ д-р Антонова планира да използва получената информация относно разработваните регистри и да създаде първата в България
псевдонимизирана база данни, която ще включва
информация за случаи с рак на пикочен мехур.
РАДОСТИНА ИВАНОВА е докторант на
самостоятелна подготовка в Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН.
Завършила е Факултета по химия и фармация към
СУ „Св. Климент Охридски“ със специалности
екохимия и функционални материали. Основните ѝ научни интереси и направления в работата са
свързани с нови нанокомпозитни материали – получаване и характеризиране с различни физикохимични техники, модифициране на мезопорести
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материали с наноразмерни преходни метали и метални оксиди, наноразмерни метал/металооксидни частици в порести матрици, адсорбция, катализ,
елиминиране на летливи органични компоненти
от токсични газови емисии. През 2017 г. е отличена с наградата на БАН „Акад. Иван Евстратиев
Гешов“ за най-млад учен до 30 години в областта
на нанонауките, новите материали и технологии.
В момента е ръководител на проект по програма
за подпомагане на младите учени в БАН на тема:
„Разработване на наноструктурирани мезопорести металооксидни системи на основата на промотирани с мед манган-цериевооксидни материали
като катализатори за елиминиране на токсични
емисии от етилацетат“. Целта на проекта, който
тя представи, е синтезиране на катализатори за
опазването на околната среда с оглед пречистване на въздуха от съединение, което се получава от
индустрията и от автомобилните двигатели, които
замърсяват въздуха. Основен акцент на изследването е разработването на иновативен подход за
получаване на наноструктурирани мезопорести
MnCeO оксидни материали с подобрени текстура
и свойства. В детайли ще се проследят възможностите за регулиране на състоянието на меднооксидните наночастици чрез вариране на условията
на нанасяне и състава на носителите. Предвижда се подробен анализ на връзката фазов състав,
структура и каталитични свойства на материалите
с цел изясняване на природата на каталитичноактивните центрове и механизма на процесите върху
тях, което ще послужи за изграждане на научно
обоснован подход при дизайна на катализаторите.
Впечатлена е от оборудването – „мечта“ по нейните думи, и организацията на научноизследователската работа в посетената Лаборатория по бионанотехнологии в СИЦ.
ДОЦ. Д-Р СТАНИСЛАВ ХАРИЗАНОВ е
математик. Работи в Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) и Института по математика и информатика (ИМИ),
БАН. Гост лектор е към Факултета по математика
и информатика (ФМИ) на Софийския университет. Придобил е магистърска степен и е защитил
докторска дисертация в Германия (2011). Занимава се усърдно и с подрастващите, посредством
Националния отбор по математика и Ученическия
институт към ИМИ (УчИМИ). Научните му интереси са в областта на математиката и информатиката – разработване на математически модели
и числени алгоритми за обработка на дигитални
изображения, генерирани посредством индустриална компютърна томография. Носител е на реди-
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ца признания, сред които Грамота в категорията
Награда „Джон Атанасов“ за изявени млади български учени в областта на компютърните науки
(2017) и наградата на БАН „Професор Марин
Дринов“ за млади учени до 35 години за научни
постижения в направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ (2017). През
последните три години активно се занимава с обработка и подобряване възстановката на индустриални томографски данни. През 2016 – 2017 г.
ръководи младежки проект по Програмата за подпомагане на младите учени и докторанти в БАН,
който в последствие е отличен в направление „Информационни и комуникационни технологии“. В
момента е ръководител на два други проекта към
Фонд „Научни изследвания“: младежки и двустранен с Австрия. Той представи иновативен сегментационен модел, базиран на изпъкнала оптимизация с допълнителни ограничения, в който важни
физични характеристики на сканирания обект
като обем и свързаност гарантирано се унаследяват от дигиталната възстановка. Модификации
на модела вече намират приложение и в други области, като дигиталната антропология, безразрушителния контрол и културно-историческото наследство. В дългосрочен план доц. Харизанов има
за цел създаването на широка научна мрежа в сфе-

рата на дигиталната обработка на изображения,
както и сформирането на по-голяма научна група по зададената тематика, включваща магистри,
докторанти и вече доказани учени и специалисти.
Посещението в научноизследователските
институти на СИЦ на младите български учени
откри пред тях много възможности за по-нататъшната им професионална реализация и началото на
редица съвместни действия с колегите им в сродни области на научни изследвания. Някои от тях
вече мислят да кандидатстват за специализация и
работа в този център, но в дългосрочен план да
продължат да работят и да се развиват в България.
Защото, по думите на д-р Виктория Атанасова:
„Въпреки трудностите, които един учен среща
по пътя на кариерното си развитие у нас относно финансиране, условия на работа и други, при
достатъчна заинтересованост и инициативност от
негова страна, той може да се реализира успешно“. Убедени сме, че интелигентните, възпитани,
амбициозни и знаещи млади учени от тази „великолепна осморка“, които достойно представиха
българската наука в СИЦ, ще имат много професионални успехи! Пожелаваме им ги!

130 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15 Тел.: (+359 2) 846 75 84
Е-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg
Уеб: http://www.libsu.uni-sofia.bg
Първата университетска и най-голямата научна библиотека в България e съвременен библиотечно-информационен,
културен и образователен център. Университетската библиотека осигурява достъп до електронни, библиотечнобиблиографски и информационни ресурси и услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Единствената библиотека в България, която предлага търсене в електронен каталог, съдържащ над
2 621 822 библиографски записа на адрес: http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F
интегрирано търсене в Националния академичен своден каталог, съдържащ над 3 500 000 библиографски
записа на адрес: http//unicat.nalis.bg
ползване на пълнотекстови дигитализирани библиотечни материали на адрес:
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/94
достъп до водещи научни пълнотекстови и реферативни бази данни – Science Direct, Scopus, Web of Science,
EBSCO, ProQuest, JSTOR, С.E.E.O.L и др.
изготвяне на писмени и устни библиографски справки;
целогодишни курсове за повишаване на информационна компетентност на студенти и докторанти;
услуги за хора в неравностойно положение;
доставка на документи по електронен път (Document Delivery Service );
междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане;
копиране и дигитализиране на документи.
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АКАДЕМИК ИЛИЯ ПАШЕВ НА 80 ГОДИНИ
Акад. Иван Иванов,
секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“ към СУБ
Акад. Илия Пашев е знакова личност за българската молекулярна биология. Той е третият академик (след Румен Цанев и Асен Хаджиолов – младши) по тази, сравнително млада за България наука.
Роден е на 12.07.1938 г. в интелектуално българско семейство. Баща му Георги Пашев е бил член на
Съюза на българските писатели и е автор на десетки книги и разкази на историческа тематика. Единият
му чичо, чл.-кор. Илия Пашев, е първият ректор на ВИХВП – Пловдив, директор на Института по микробиология при БАН и зам.-председател на БАН, а другият – Апостол Пашев, е заемал високи държавни
и дипломатически постове. След завършване на гимназиалното си образование в гр. Пловдив И. Пашев
записва медицина в Пловдивския медицински институт (сега Пловдивски медицински университет),
който завършва с отличие през 1962 г. След кратък стаж като общопрактикуващ лекар започва редовна
докторантура в катедра „Биохимия“ на същия университет. В Института по молекулярна биология на
БАН (тогава Централна лаборатория по биохимия – ЦБХЛ) постъпва през 1970 г. като научен сътрудник,
след като преди това е бил асистент по биохимия в Пловдивския медицински институт.
Д-р Илия Пашев попада в ЦБХЛ в момент, когато акад. Р. Цанев основополага изследванията върху хроматина в нашата страна. Това начинание не е случайно. То е дълбоко обмислено и подчинено на
неговата гениална научна хипотеза, съгласно която в структурните промени на хроматина е заложен
механизмът на клетъчната диференциация и израждането на нормалната клетка в ракова. Акад. Цанев,
заедно с известния български математик акад. Б. Сендов, разглеждат хроматина като носител на нова
биологична програма (различна от генетичната), която те наричат епигенетична. В началото на 60-те
години на миналия век двамата учени постулират съществуването на нов биологичен код, наречен от
тях „епигенетичен“. Акад. Цанев допуска, че епигенетичната информация е кодирана чрез специфичното подреждане на различните видове хистони върху веригите на ДНК, а това определя кои гени да се
активират в дадена клетка, както и последователността на тяхната експресия. Днес с гордост можем да
кажем, че епигенетичната теория е потвърдена и в момента епигенетиката е една от най-успешно развиващите се биологични науки.
Тъй като акад. Цанев смяташе, че в основата на епигенетичния код стоят хистоните, които чрез
своето уникално подреждане кодират надгенетичната информация, по-голямата част от неговите сътрудници се занимаваха с изучаване на хистоните. Д-р Пашев навлезе в молекулярната биология също
чрез изследване на хистоните, но по-късно се насочи към нехистоновите ядрени белтъци. Той доказа, че
ацетилираните хистони са асоциирани с транскрипционно-активния хроматин, както и това, че в неактивния хроматин липсват хиперацетилирани хистони. Заедно със своите сътрудници д-р Пашев показва,
че нуклеозомата е динамична структура, а хистонът Н1 е локализиран във вътрешността на 30-нанометровата хроматинова фибрила. За да докаже пространственото разположение на този белтък, Пашев и
сътрудници за пръв път осъществяват „зашиване“ на белтъци към ДНК ин виво, чрез облъчване на живи
клетки с мощен УВ лазер. Така той установява, че активните (работещи) гени в ядрото не са „гола“ ДНК,
както се предполагаше преди, а са също асоциирани с хистони, както и неработещите гени.
От успехите на д-р Пашев в областта на нехистоновите белтъци следва да отбележим изясняването на ролята на високоподвижния белтък HMG1 като важен фактор за функционалната структура на
хроматина. Групата на д-р Пашев изучава взаимодействието на HMGB1 с нетипични и увредени ДНК
структури, изследва неговите постсинтетични модификации (фосфорилиране), както и участието му в
регулацията на различни клетъчни процеси и туморогенезата.
Акад. Пашев е автор на десетки научни статии, по-голямата част от които са публикувани в едни
от най-реномираните списания в областта на биохимията и молекулярната биология, а трудовете му са
цитирани стотици пъти в световната литература. Той е хабилитиран като професор в Института по молекулярна биология, където е дългогодишен ръководител на секция „Структура и функция на хроматина“
и изпълняващ длъжността директор. Бил е член на Управителния съвет на БАН, дългогодишен член и
председател на секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“, член на Комисията за високи
научни постижения при Съюза на учените в България и на редакционния съвет на сп. „Наука“. През
2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2008 г. – за академик.
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За своите високи научни постижения акад. И. Пашев е удостояван с различни награди и отличия,
между които е „Академичната награда на БАН за биологически науки“ и „Учен на годината“ за 2005 г.
Под научното ръководство на акад. Пашев са защитени 7 докторски дисертации. За качеството на подготвените от него кадри говори фактът, че всички негови възпитаници са заемали или заемат водещи
позиции в престижни национални и чуждестранни (Лион, Лондон и др.) лаборатории.
Като му честитим юбилея, му пожелаваме от сърце крепко здраве и още дълги години творческа
активност и успехи.

ПРОФ. Д.ИК.Н. ИВАН ДУШАНОВ НА 90 ГОДИНИ

Проф. д-р Стоян Стоянов, заслужил професор на УНСС

Иван Душанов Иванов е роден на 27.07.1928 г. в с. Калтинец, Великотърновско. Има висше икономическо и юридическо образование. През 1975 г. придобива научна и образователна степен доктор
на икономическите науки, а от 1978 г. е професор във ВИИ „Карл Маркс“ (УНСС). Бил е ръководител
на катедра „Счетоводство и анализ“, декан на Факултета „Икономическа информация“ и зам.-ректор на
Университета.
Извън ВИИ (УНСС) е заемал редица ръководни постове като член на Икономическата комисия на
Висшата атестационна комисия към Министерския съвет на Република България, началник на управление „Счетоводна отчетност и съдебно-счетоводни експертизи“ в Министерството на финансите (МФ);
член на Президиума на Съюза на научните работници в България (днешния Съюз на учените в България) и на неговия Проверителен съвет; член на Бюрото на Централната ревизионна комисия на Българските професионални съюзи и други. След промените през 1989 г. проф. д.и.н. Иван Душанов е член
на Националния съвет на Агенцията за приватизация и член на Сметната палата (1995 – 2005). Той е
учредител на Съюза на счетоводителите в България и дълги години негов председател, а сега е почетен
председател на Съюза. Той е председател на Сдружението по съдебно-счетоводни експертизи и член на
Камарата на оценителите. Бил е главен редактор на списание „Български счетоводител“.
Проф. д.и.н. Иван Душанов е един от най-продуктивните и цитирани автори в България по научната област счетоводство, анализ и контрол. Научната му продукция от монографии, студии, учебници,
учебни помагала, доклади и статии включва около 750 публикации. Отделно трябва да се отбележат
редица негови материали във вид на проекти, предложения, коментари и бележки относно счетоводните
закони и стандарти и други важни нормативни актове по счетоводство и контрол.
Научните търсения, постижения и резултати на изследователя проф. Душанов са разностранни и
богати, като са концентрирани главно в областта на счетоводството, икономическия анализ, вътрешния
финансов контрол и съдебно-счетоводните експертизи. По специално могат да се откроят неговите
разработки и приноси с научен и приложен характер за организацията на счетоводната дейност на предприятието и ролята на нейния ръководител (главен счетоводител) за функциите на счетоводството, за
отчитането на разходите и анализа на себестойността, за фондовете и резервите на предприятията, за
годишното счетоводно приключване и стандартизацията на финансовите отчети, за обектите и организацията на вътрешния финансов контрол и пр. Научното творчество на проф. Душанов има и международно признание, като някои от трудовете му са публикувани в чужбина.
За богатата и разностранна преподавателска, изследователска и обществена дейност проф. д.ик.н.
Иван Душанов е получил редица ордени, медали, почетни знаци и звания. Той е носител на орден „Кирил и Методий“, почетен знак на УНСС, Символ на Сметната палата на Република България, почетен
медал „Лука Пачоли“ по случай 500 години от появата на първата книга по счетоводство. Почетен член
е на Съюза на учените в България (2013). Последните прояви на уважение и признание на юбиляря бяха
връчването му на „Златна счетоводна звезда“ на Международната обществена организация на Асоциацията на счетоводителите и одиторите в Русия и присъждането на проф. д.ик.н. Иван Душанов на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов.
Научната колегия изразява признание и уважение към проф. Душанов за високия принос в развитието на счетоводната наука и счетоводното образование и благодарност за неговата изключителна
отзивчивост, безкористна помощ и голяма подкрепа за формирането и развитието на научните кадри в
областта на счетоводството и контрола.
Пожелаваме му дълъг живот и ползотворна дейност!
Честит юбилей!
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РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

РАЗМИСЛИ   ВЪРХУ ЕДНА ХИПОТЕЗА
ЗА МИСЛЕЩАТА МАШИНА
Проф. д.б.н. Нина Бакърджиева,
Почетен член на СУБ
Необятен е обсегът от проблеми, размисли и
аспекти, който възниква при разглеждане взаимоотношенията между човека и мислещите машини.
Човешкият интелект в своето еволюционно развитие достигна онзи връх на натрупване на знания и
висока степен на тяхната обработка, че успя да се
самовъзпроизведе в технологичен продукт, означаван като изкуствен интелект. Този продукт все повече ще разширява влиянието си в многостранната
дейност на хората. Неговата значимост и роля непрекъснато нарастват и все повече се налага необходимостта от неговото присъствие в различните
сфери на развитието на знанието и обществото.
Едва ли, създавайки машината, тази негова
мечта и върхово постижение, човекът е могъл да
предвиди колко тясно ще бъде свързан с нея. В
известен смисъл тя става необходим компонент
за реализацията на многостранната човешка дейност. А вероятно в някои случаи и неин коректив.
И тук можем да се замислим дали предположението, което се прокрадва в дискусиите, че в случая се
маркира нов етап на биологичната еволюция, има
някакво основание. Едно интересно и примамливо виждане, което обаче се нуждае от силни аргументи и още повече от теоретическа обосновка. В
средите на учените тази идея е малко популярна
и мненията са все още неясни. Но все пак могат и
е интересно да се направят някои разсъждения по
въпроса.
Основни белези на всяка жива единица са
организацията и самоуправлението. Тя е една организирана система с вътрешна координация и
взаимозависимост на съставящите я компоненти,
без които е немислимо съществуването ѝ. За да
се реализират те, са необходими съответни структурни компоненти с информационни и контролни
функции. Фактически цялостният ход на биологичната еволюция се съпровожда от увеличение
на комплексността и сложността на живите системи, което е свързано с по-сложни нива на организация и съответно на самоорганизация. Нараства
и йерархичната съподчиненост на компонентите.
А еволюцията на комплексността е обусловена
от функционалното естество на живите системи.
Всичко това изисква много по-ефективен и детайлизиран биологичен контрол и самоуправление,
както и оптимално функциониращ механизъм на
обратна връзка. И еволюцията на живота им ги
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дава, изграждайки специализирани, тясно взаимно зависими структури на различни нива, които
съдържат програмата на развитието и позволяват
поддържането на равновесието между процесите
и елементите на живота.
Постепенно през 50 – 60-те години на миналия век се налага схващането, че биологичната система и нейната комплексност имат характерни черти, които позволяват системата да се разглежда и
като кибернетична и системна единица (N. Wiener,
L. von Bertalanffy, W. Ross Ashby, C. Waddington и
др.). Някъде след 80-те години също на миналия
век възниква ново направление в компютърните
технологии – еволюционната роботика. Роботите
се разглеждат като автономни изкуствени организми, които изработват и развиват свои умения
при взаимодействие със средата без намесата на
човека. Приема се, че в случая може да се приложи
Дарвиновият принцип за селективно репродуциране на приспособените. Приема се, че решаваща
роля в еволюцията както на природните системи,
така и на роботите, има свойството самоорганизация. То обуславя адаптивните им свойства и позволява да изработват своя реакция към изменения
в средата и свой път за решаване на възникналите
проблеми. Счита се, че това дава подход за изучаване и анализиране поведението при природни
системи.
В еволюцията на живия свят, както вече бе
споменато, се наблюдава тенденция за структурно и функционално усложняване на системите на
различни нива и повишаване на комплексността.
Това определено изисква ефективен контрол и самоуправление също на различни нива. Природата
е намерила решение на този проблем в създаването на допълнителни контролни системи, които при
строго взаимодействие помежду си дават на живата система по-голям шанс за оцеляване и развитие.
В предбиологичния и най-ранните етапи на
биологичната еволюция роля на информационни
и контролни системи са имали макромолекулите
РНК, ДНК и белтъците. Съществен момент е, че
съобразно молекулния им строеж те притежават
способността да съхраняват и предават информация, както и каталитична функция, а тези две характеристики са в основата на появата и еволюцията на живота на планетата като основна програма
за развитие. Заедно с появата на първичните мем-
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брани те са позволили началната самосборка или
самоорганизация на предшествениците на живота
и елементарните живи единици. Toва предполага,
че явленията на самоорганизация имат роля и при
произхода на живота. След това от тези макромолекули, главно ДНК, се появяват специализирани
структури с информационна и контролна функции.
Това е генетичният апарат, който обуславя растежа, развитието и спецификата на съответната жива
единица. В процеса на еволюцията той се развива
и усъвършенства, става по-комплексен и по-ефективен. Всяка от трите макромолекули има своето
специфично място и роля в това отношение. Това
е предпоставка за появата и развитието на все
по-сложни живи системи, чиято сложна вътрешна структура и многофункционалност изискват
по-ефикасен и по-детайлизиран контрол. Генетичният апарат изпълнява своята основна информационна и контролна роля в живите организми на
планетата от най-ранните етапи на биологичната
еволюция, съпровожда нейния ход до най-висшите
съвременни стъпала, осигурявайки съществуването на живия свят и неговото разнообразие, както и
взаимодействието му с околната среда.
В по-късните етапи на еволюционния процес се наблюдава появата на нови допълнителни
системи на контрол и управление на жизнените
процеси. Те имат голямо значение за една по-детайлна, по-ефикасна и специфична регулация на
разнообразните функционални взаимодействия
в живата система. Но също така и за приемането
и обработката на сигнали от външната среда и за
формирането на съответна и бърза реакция на организмите. Това е съществено за тяхното преживяване и адаптация, както и за възникването на все
по-сложни и комплексни системи в еволюцията на
живия свят, включително вътрешните структури с
контролна функция, за да се стигне до човешкия
мозък. А те пораждат нови форми на поведение, на
отношения между организмите и средата на обитание в най-широкия смисъл на думата. Висшите
организми притежават и по-действени средства
както за самозащита, така и за въздействие върху
света, който го заобикаля. А човешкият интелект е
най-мощното от тях.
Човешкият интелект е продукт на човешкия мозък. Но дълъг е пътят, който еволюцията на
нервната система – една важна и съществена допълнителна структура за контрол и управление –
изминава до етапа на формиране на главния мозък,
особено усъвършенстван при вида Хомо сапиенс,
като продължава да се развива и уъвършенства в
продължение на милиони години в цялостната
история на вида. В началните етапи при по-нис-

шите организми, като мешести, медузи, корали, са
налице разпръснати по цялото тяло нервни клетки. Те осигуряват разпространението на сигнали и
възбудни реакции по всички посоки. При червеи,
мекотели, бодлокожи и др. се наблюдава формирането на нервни вериги. Също така в някои видове
организми се открива струпване на нервни вериги
в отделни части от тялото, предимно в предната
част. Следващото усложняване на нервната система е разделянето на централна и периферна, което
се наблюдава при гръбначните. Последва значително структурно и функционално усложняване,
най-силно изразено в човешкия мозък и в крайна
сметка възниква човешкият интелект. А той достигна такива невероятни възможности, че съумя да
се възпроизвежда в по-малка или по-голяма степен на небиологичен субстрат.
Една друга допълнителна контролна система също със значителна роля за поддържане на
организмовото равновесие е хормоналната система. Хормонална регулация съществува както при
растенията, така и при животните. Хормоните са
вещества, които регулират основни процеси в организмите като растежа, диференциацията, съгласуваната дейност на вътрешните органи и др. Те се
синтезират и секретират в отделни части на тялото
и се пренасят до други, където предават съответен
сигнал за регулиране на специфични процеси и
функции. При по-висшите гръбначни откриваме
специални структури, свързани със синтеза и отделянето на различните хормони – това са жлезите с
вътрешна секреция. Така се поддържа равновесието на метаболитните процеси, което има огромно
значение за поддържането на хомеостазата при постоянната динамика на взаимодействията както с
външната, така и с вътрешната среда.
В еволюцията на живия свят основна тенденция е увеличението на комплексността и порядъка
като цяло и в отделните живи единици. Паралелно
с това се наблюдава и повишение на ефективността
и детайлизиране на действието на системите, които осигуряват контрола, взаимодействието и регулацията на функционалната активност. Налице е
тенденция, освен първосъздадената геномна регулаторна система, в организмите да се формират и
допълнителни контролни системи, които са взаимно зависими и цялостният резултат от тяхната активност повишава възможностите за самоконтрол
и саморегулация, за самоуправление на живите
системи и на живота като цяло. Самите контролни системи също се развиват и усложняват и това
е предпоставка за изграждането на по-ефективни
механизми на пренос на информация, за нейната
обработка и формиране на ответна реакция спрямо
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сигнали от вътрешната и външната среда. А в мислещата машина човекът е вложил и способността
за натрупване на знания, за тяхното анализиране и
обработка, за вземане на решения, така характерни за разума. Нещо повече, много от операциите,
присъщи на мисловната дейност на човека, изкуственият интелект извършва много по-бързо от човешкия мозък. С това повишава неговата ефективност. А също и може да подсказва по-находчиви
решения. С тези качества сферата на активност на
природния интелект се разширява, подобрява и ускорява. Това е полезен резултат с оглед човешкия
импакт върху развитието на обществото и цивилизацията, върху природната среда на Земята и върху опознаването на космическото пространство.
Непосредствено значение има и за повишаване на
възможностите в усилията ни да открием прояви
на интелигентност на други небесни тела – много
интригуваща и обещаваща задача.
Бихме могли тогава да си зададем въпроса,
дали биологичната еволюция, използвайки най-съвършеното си творение – човешкия интелект – не
е предизвикала появата на една нова система, но
вече върху небиологичен субстрат, чиято роля
обаче е увеличаване, прецизиране и разширяване
на контролните и управленчески функции на човешкия мозък. И когато двете системи действат в
единство, то това би могло да се разглежда евентуално като нов етап в биологичната еволюция. Но
в средите на специалистите се обсъжда въпроса
дали интелигентната машина реално мисли, или
само симулира, имитира мисловен процес. Тогава
естествено съществува въпросът какъв е ефектът
от нейното функциониране. Предполага се, че вероятно развитието на мозъка при човека е достигнал известен предел на базата на бавния процес на
еволюцията на живия свят, а все по-интензивните
и по-драстични предизвикателства между човека и
природната среда, както сложността на обществените взаимоотношения, са наложили този „хитър
ход“ при оцеляването и прогресивното развитие на
човечеството.
До тук – добре! Но... вече се знае, че мислещите машини или онези от тях, които наричаме

изкуствен интелект, освен посочените им главни
качества и функции, са и относително автономни
системи. От това следва, че те могат на базата на
собствената си информация да достигат до решения, различни от тези, които природният интелект
би взел на базата на същите данни. И това се съпровожда с различни ответни реакции. Нещо повече, сега вече е известно, че изкуствените интелигентни системи, притежавайки сложна вътрешна
подреденост и субординация, както и способност
за самоорганизация, могат да изберат свой еволюционен път. Тук вече се поставя въпросът, ще настъпят ли някакви противоречия между природния
и изкуствения интелект. Твърде е вероятно, и то на
базата на междувидовата конкуренция, подобно на
това, което се наблюдава в природата. А резултатът
би могъл да бъде в полза на изкуствения интелект.
Което ще даде нова ситуация в заобикалящия ни
свят. Без да стигаме до песимизма на Стивън Хокинг, който счита, че нарастващата роля на изкуствения интелект ще бъде гибелна за човечеството,
проблемът би трябвало да се наблюдава многоаспектно. Не е случайно, че се развиха направления
като етиката и морала на мислещата машина. Дали
в машината ще се вложат човешките норми на морал и поведение като съответна програма, или тя
ще си ги изработи сама, е интригуващ въпрос. В
съвременното общество етиката и моралът не са
съвършени. Наблюдава се упадък на нравствените норми. А какви ще създаде мислещата машина,
предстои да разберем. Тогава ще можем да получим доказателства за и против „хитрия ход“ на
еволюцията. Но проблемите не са само в етиката
и морала. Различни могат да бъдат и решенията
относно редица обществени и икономически проблеми. Да очакваме ли взаимно да се коригират
или да се противопоставят? Това взаимодействие
до голяма степен ще нарисува новия облик на планетата с нейния разнообразен жив и нежив свят.
И тогава ще се види дали може да се мисли за нов
еволюционен тласък и нови перспективи за развитието на човечеството. Но едва ли може да се
оспорва значението на появата на изкуствения интелект, създаден от човека, и перспективите, които
той дава.

SOME REFLECTIONS ON A NOTION ABOUT THE THINKING MACHINE
Nina Bakardjieva

Abstract
The role and the position of the thinking machine as a product of the human mind is discussed from the point of view of
the biological evolution. The question arises whether it gives something new in the development of the human intelligence.
The evolution of the living world on our planet is based on a permanent increase of complexity and selfregulation, which
is unthinkable without the functioning of control and informational structures and feedback relations. The living systems,
depending on their complexity, possess interdependent and subordinated regulatory systems, ensuring their survival as
well as the life evolution. The artificial intellect, created by the human mind, might bring in new aspects in the natural
regulation of the behaviour of the human individual, but also of the human society. The interaction between the two
intelligent activities probably would influence the human development and the human impact on the environment.
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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СУБ
На 9 юли 2018 г. в Големия салон на БАН се проведе отчетно-изборно заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ при следния дневен ред:
1. Отчет за организационната дейност на СУБ през мандат 2014 – 2018 г.
2. Отчет да дейността на Контролния съвет.
3. Отчет за дейността на Комисията по етика.
4. Приемане на изменения и допълнения на Устава на СУБ.
5. Избор на председател на СУБ.
6. Избор на Управителен съвет на СУБ.
7. Избор на Контролен съвет на СУБ.
8. Избор на Комисия по етика.
9. Избор на Комисия за високи научни постижения.
10. Инструкция относно необходимите технически средства и организационни мерки за
защита на личните данни в Съюза на учените в България, приета от УС на СУБ на 28.05.2018 г.
11. Присъждане на съюзни отличия.
12. Разни.
В заседанието взеха участие освен редовните пълномощници и председатели на клонове
и секции, членове на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по етика, които не
са пълномощници. Общото събрание на пълномощниците одобри отчетите за дейността на
органите на СУБ; прие предложените изменения и допълнения на Устава на СУБ; избра председател на СУБ, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по етика; преизбра досегашния
състав на Комисията за високи научни постижения; прие инструкция относно необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни в Съюза на учените в България;
връчи званието Почетен член на СУБ на акад. Ангел Попов; одобри и присъди съюзни отличия
на дългогодишни членове на СУБ (на базата на направени предложения от съюзни звена и одобрени от УС) за активна и ползотворна съюзна дейност и значими научни приноси.
На читателите на сп. „Наука“ представяме по-долу информация за новоизбраните членове на ръководните и помощните органи на СУБ, както и за новоизбраните почетни членове на
Съюза.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Председател на УС:
Проф. д.б.н. Диана Петкова – секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“
Зам.-председатели:
•
Проф. д-р инж. Иван Кралов – секция „Технически науки“, председател на секцията
•
Проф. д.сс.н. Атанас Кирилов – СУБ – Плевен, председател на клона
Членове:
•
Акад. Ангел Попов – секция „Физика“
•
Адв. Даниела Доковска – секция „Правни науки“
•
Доц. д-р Димитър Ташков – секция „Сигурност и отбрана“, председател на секцията
•
Доц. д-р Дора Янчева – СУБ – Кърджали, председател на клона
•
Проф. д-р Зоя Младенова – СУ – Варна, зам.-председател на клона
•
Проф. д.п.н. Любомир Георгиев – секция „Педагогика и психология“,
председател на секцията
•
Доц. д-р Михаела Топалова – СУБ – Сливен, председател на клона
•
Проф. д-р Петко Петков – СУБ – Велико Търново, председател на клона
•
Проф. д-р инж. Симеон Василев – СУБ – Пловдив, председател на клона
•
Проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова – секция „Биология“, председател на секцията
•
Акад. Дамян Дамянов – представител на БАН
•
Чл.-кор. Николай Витанов – представител на СУ „Св. Климент Охридски“
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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СУБ
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Председател:
Проф. д-р Пламена Йовчевска – секция „Икономически науки“
Членове:
•
Доц. д-р Атанас Атанасов – секция „Икономически науки“
•
Доц. д-р Венета Коцева – секция „Технически науки“
•
Проф. д-р Снежана Дончева – секция „Физиология и биохимия на растенията“
•
Гл. ас. д-р Светлана Лакова – СУБ – Плевен
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Председател:
Чл.-кор. Пламен Борисов Мирчев – секция „Лесотехнически науки“
Членове:
•
Доц. д-р Божана Гиндева – секция „Икономически науки“
•
Доц. д-р Емилия Дамянова – СУБ – Пловдив
•
Доц. д-р Любка Думанова – секция „Микробиология“
•
Ас. Николай Поппетров – секция „История“
•
Проф. Тодор Галунов, д.н. – СУБ – Велико Търново
•
Доц. д-р Тодор Черкезов, д.м. – СУБ – Кърджали
КОМИСИЯ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ
Председател: Проф. д.б.н. Диана Петкова
Членове:
•
Проф. д.х.н. Борислав Тошев – секция „Химия и фармация“
•
Проф. д.т.н. инж. Георги Михов – секция „Биомедицинско инженерство“
•
Акад. Дамян Дамянов – секция „Медицински науки“
•
Акад. Иван Иванов – секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“
•
Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев Иванов, филолог – СУБ – Велико Търново
•
Проф. д.и.н. Илия Тодев – секция „История“
•
Чл.-кор. Красимир Атанасов – секция „Информатика“
•
Проф. д.сс.н. Никола Вичев – „Технически науки“
•
Проф. д-р Петко Витанов – секция „Физика“
•
Акад. Петър Попиванов – секция „Математика“
•
Проф. д.ик.н. Росица Чобанова-Ковачева – секция „Икономически науки“
•
Акад. Ячко Иванов – секция „Механика“

ОТ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 Г. СПИСАНИЕ „НАУКА“
ИМА СОБСТВЕН САЙТ:
http://spisanie-nauka.bg/
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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СУБ

УДОСТОЕНИ ЧЛЕНОВЕ НА СУБ СЪС СЪЮЗНИ ОТЛИЧИЯ
ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ:
•
Акад. Стефан Воденичаров – член на секция „Технически науки“, главен редактор на списание
„Наука“ от 2006 г. до 2015 г. и отново от 2017 г. През този период списанието достигна високо ниво и
отразява важни научни проблеми и постижения, както и дейността на СУБ.
•
Проф. д.гм.н. Божидар Маврудчиев – член на секция „Науки за Земята“ от 1982 г., за значителни заслуги и принос в организационното развитие и общественото утвърждаване на секцията;
за активна съюзна дейност като дългогодишен председател на секцията и пълномощник в ОСП; за
компетентна научноизследователска и преподавателска дейност в България и чужбина с високо национално и международно признание.
•
Проф. д.г.н. Димчо Йосифов – член на секция „Науки за Земята“ от 1987 г., за активна съюзна
дейност като член на бюрото на секцията и за значителни заслуги за развитието и укрепването на секцията; за високо призната в България и чужбина научноизследователска и обществена дейност.
•
Акад. Ячко Иванов – дългогодишен съюзен член с основно членство в две секции – „Механика“ и „Технически науки“, за значими заслуги и принос в организационното развитие и общественото
утвърждаване на секция „Механика“; за активна съюзна дейност като дългогодишен председател на
секция „Механика“ и пълномощник в ОСП.
•
Проф. д.в.м.н. Байко Байков – дългогодишен съюзен член на секция „Ветеринарна медицина и
животновъдни науки“, бивш председател на секцията, за активна научноизследователска, педагогическа и организационна дейност и по случай 75-ата му годишнина.
•
Доц. д-р Евгени Топалски – дългогодишен съюзен член, бивш председател на СУБ – Враца,
за активна научноизследователска, педагогическа и организационна дейност и по случай 75-ата му
годишнина.
•
Доц. Дора Янчева – член на СУБ от 1984 г., от 1992 г. е председател на СУБ – Кърджали, за
дългогодишната си всеотдайна и полезна работа, както за Клона на СУБ в Кърджали, така и за Съюза
като цяло. С успешната си професионална кариера и служебни позиции осъществява важни за клона
контакти и допринася за неговия авторитет и известност.
УДОСТОЕНИ СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ С ПОЧЕТЕН ЗНАК
•
•

Член-кор. Мария Попова – досегашен председател на Комисията по етика.
Акад. Иван Загорчев – бивш член на Комисията по етика.

Благодарение на тяхната активна дейност Комисията по етика организира за първи път от съществуването си поредица от публични прояви – четири научни форума, посветени на най-актуални проблеми на научната сфера като плагиатството; проблеми на рецензирането на научната продукция;
реферирането на научната периодика; борбата с паранауката. Тези форуми привлякоха заслужено внимание към дейността както на Комисията, така и като цяло към тази на Съюза на учените в България и
получиха висока оценка от научната общност.

Редколегията на сп. „Наука“ честити на АКАДЕМИК ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ – член
на редколегията на сп. „Наука“, избирането му за действителен член на
Българската академия на науките и му желае здраве, нови творчески успехи и успешна
работа за запазване и утвърждаване авторитета на българската наука и на
Съюза на учените в България!
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ДИСКУСИОННО

ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ“ ИЛИ
КАК ЕДНА ЧУЖДЕСТРАННА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА
НОВОСТ МОЖЕ ДА ИНДУЦИРА
СЪСТОЯНИЕ НА КОНФУЗИЯ

Проф. д.фз.н. Николай Велчев,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Основание тази моя бележка да бъде изпратена за публикуване в списание „Наука“ е едно от
определенията на понятието „технология“ – като
„наука за майсторството“.
За разлика от лъжата, която, ако се повтаря
много пъти, се превръща в истина, една и съща
глупост, повтаряща се многократно, става заразителна. Подобен се оказа и случаят със словосъчетанието „високи технологии“, при все че двете
съставни думи нямат абсолютно никаква логическа, етимологична или друга връзка помежду си, както и обстоятелството, че може би вече е
твърде късно да се дава гласност на станалото.
Ретросправка
„Високи технологии“ е буквален (неграмотен) превод на американското словосъчетание
„high technology“, означаващо „висша“ или „върхова“ технология. Това е фрагмент от нова научно-техническата терминология, свързана с една
област на Калифорния в САЩ (по времето на натрупването на милиарден капитал по тези места)
и наречена в последствие „Силициева долина“:
там, на основа на полупроводника силиций, бяха
развити и приложени иновационни технологии
за производство на интегрални схеми от десетки
на брой американски компании, картели и корпорации.
У нас словосъчетанието „високи технологии“ навлезе в широка, но неправилна употреба
по времето на изграждането на Комбината „Полупроводникова техника“ в Ботевград през 60-те
и 70-те години на ХХ в. Лично аз, по собствена

инициатива, още тогава няколко пъти „бих камбаната“ на проведени административни срещи с ръководството на Комбината и пред представители
на Министерството, като апелирах да се забрани със Заповед употребата на думата „висока“
(фигурираща в буквално преведената техническа
документация, пристигаща тогава непрекъснато
от чужбина) и да се употребява във всички отпечатани български документи правилната дума
„висша“ или „върхова“ , но напразно !
Защото заразителното разпространение на
думата „високи“ (за „технологии“) у нас в течение само на следващите няколко години доведе и
до състояние тази дума да се размножи в грозна
употреба до съвсем далеч стоящи от технологията области, като следните: мода (висока мода),
обслужване (високо обслужване), управление (високо управление), готварство (висока кулинария),
рок (висок рок), публичен дом (висок бърдак) и
т.н. Пост фактум, едва сега трябва да се мъчим
„да изкарваме магарето“ на глупостта от калта,
където го завряхме, разбира се, ако то все още не
е умряло там от смях и срам или най-малкото –
престанало е „да шава“, за да се освободи от подигравките на истината относно думата „високи“.
Нагледен пример: аналогичен е случаят със смехотворния буквален превод на английската дума
за „гимназия“ (high school), когато се преведе като
„високо училище“.
В краен резултат, погрешната до грозноватост дума „високи“ вече е в нашите електронни
и печатни медии и е получила широка гражданственост. Докога ?

THE SO CALLED „HIGH TECHNOLOGIES“ OR HOW A FOREIGN SCIENTIFIC AND
TECHNICAL NOVELTY COULD INDUCE A CONFUSION STATE
Nikolay Velchev
Abstract
„High technologies“ is a direct (bad) translation of an American idiom, denoting the use or presence of
cutting-edge technologies like the silicon one. Probably, the origin of the confusing translation is the Silicon Valley
in California, USA, where many years ago the first silicon integrated circuits were produced. That`s why, the use of
„high“ is not correct during conversations or written forms, related to „technology“.
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IN MEMORIAM
ПРОФ. ВАСИЛКА ТЪПКОВА-ЗАИМОВА
(1924 – 2018)
След продължително боледуване на 9 септември 2018 г. ни напусна доайенът на съвременната
българска историческа наука и хуманитаристика проф. Василка Тъпкова-Заимова и един от доайените
на Съюза на учените в България. Тя беше ярка и оригинална личност, известен и уважаван учен медиавист у нас и в чужбина, представящ достойно нашата страна и наука на всички вътрешни и международни форуми.
Уникалното научно творчество на проф. Тъпкова в областта на българската византинистика и медиавистика включва около 600 заглавия с широк тематичен и хронологичен обхват – от II до XV век. То
впечатлява със своята широта, мащабност и задълбоченост, като притежава не само българска, но и европейска значимост. Нейните студии и книги са неотменна част от научната подготовка на поколения изследователи на Българското, Византийското и Балканското средновековие. Публикувани в авторитетни
български и чуждестранни периодични и други издания: „Исторически преглед“, „Études Balkaniques“,
„Bulgarian Historical Review“, „Palaeobulgarica“, „Byzantinische Zeitschrift“, „Byzantinoslavica“ и др., те
разкриват не само широтата и многопосочността на нейните научни интереси, но и богатството на
плодотворни идеи в научното ѝ творчество. Превъзходната ѝ езикова подготовка, енергия и работоспособност се проявяват и при участието ѝ с преводи и коментари в солидната серия томове с гръцки
и латински извори за българската история. Една друга страна на нейната научна дейност е рецензирането на трудове на български и чуждестранни учени, като и редактирането и издаването на сборници и
отделни книги. Била е дългогодишен редактор на списание „ Études Balkaniques“ и поредицата „Studia
balcanica“.
Своята дейност като учен изследовател проф. Тъпкова в продължение на десетилетия съчетава с
преподавателска работа и ръководство на докторанти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ и неговите филиали в Смолян и Кърджали, Художествената академия „Николай Павлович“ и Нов български университет. Била е желан лектор и в престижни университети и научни центрове в Европа и Америка.
Известна е и енергичната дейност на проф. Тъпкова-Заимова като ръководител, научен секретар
или член на национални и международни комисии и колективи: Международната асоциация за проучване на Югоизточна Европа, в която тя дълги години е един от най-активните вицепрезиденти; Комисията по история към Международния комитет на славистите; комисията „Византия и славяните“ на
Международната асоциация по византология; Международната комисия за издаване на средновековни
исторически извори към Института за средновековна история в Рим; Асоциацията на византинистите
и медиавистите в България, на която е почетен председател от 2004 г.
Носител е на Кирилометодиевска награда (1971) и на ордена „Академични палми“ на Френската
академия (1995), почетен доктор е на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, на ПУ
„Паисий Хилендарски“, на Университета в Букурещ, на Института за история „Н. Йорга“ и Института
за Югоизточна Европа при Румънската академия на науките.
Впечатляваща е и дългодишната всеотдайна и активна дейност на проф. Тъпкова в Съюза на учените в България, в който тя членува от 1958 г . Като член на редица ръководни органи на Съюза (1994
– 2001), председател на секция „История“ (1994 – 1998) и неин почетен председател от 1998 г., тя допринесе много за постигане целите и задачите на професионалната организация на българските учени и
за издигане на нейния авторитет. Признание за това е удостояването ѝ за Почетен член на Съюза през
2004 г.
Ще я запомним като ярка и и оригинална личност с широка култура, начин на общуване и разностранни интереси, истинска дама, високоерудиран и стойностен изследовател, ценен и обичан университетски професор с богата лекционна дейност, автор на многобройни научни и научно-популярни
статии, монографии и изследвания,човек с непринуденост в общуването, интелигентност и чувство за
хумор.
Достойните хора с достоен живот остават в паметта на потомците!
Мир на праха и живот на духа на проф. Василка Тъпкова-Заимова!
					

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Ѝ ПАМЕТ!
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НАУКА – кн. 5/2018, том XXVIII

Издание на Съюза на учените в България

77

IN MEMORIAM
ПРОФ. Д.Б.Н. ДИМИТЪР НАНКИНОВ
(1942 – 2018)
На 24.07.2018 г. след тежко боледуване почина проф. д.б.н. Димитър Нанкинов на 75-годишна
възраст. Той беше един от доайените на съвременната българска орнитологична наука и дългогодишен
ръководител на Българската орнитологическа централа към Института по зоология при БАН (понастоящем в рамките на ИБЕИ – БАН), с огромен принос в систематизирането и изясняването на множество
въпроси, свързани с птиците, както и с популяризирането на знанията за тях и техните изследователи.
Роден е на 5 септември 1942 г. в с. Триводици, Пловдивска област. Като студент в Пловдив изследва активно орнитофауната на Родопите и Горнотракийската низина. Продължава образованието си
в Ленинградския университет, който завършва с отличен успех през 1967 г. Докторската му дисертация
е върху екологията на птиците по южния бряг на Финския залив. Благодарение на своя научен ръководител проф. Малчевский трупа солиден теренен и педагогически опит – взема участие в изграждането
на орнитологическата станция „Гумбарици“ на Ладожкото езеро и в противочумна експедиция в пустинята Каракум, участва в научни конференции, ръководи практиката по орнитология на студенти.
Въпреки примамливите предложения за работа в Ленинград той избира да работи в и за България.
През януари 1972 г. е назначен за научен сътрудник в Зоологическия институт с музей (по-късно Институт по зоология) към БАН, а три години след това става ръководител на Българската орнитологическа
централа – едно от най-старите звена в структурата на БАН, създадено още по времето на Царските
природонаучни институти.
Следват десетилетия на усърдна научноизследователска, организационна и популяризаторска
дейност. Списъкът от неговите научни публикации наброява стотици, вкл. и 20 научни книги и монографии. На проф. Нанкинов дължим и редица исторически справки и обобщения за изследователите на
българската и балканската (орнито)фауна през последните 2–3 века, както и исторически проучвания за
корените на българската цивилизация.
Димитър Нанкинов организира създаването и публикуването на първото специализирано орнитологично списание в България – „Орнитологически информационен бюлетин“. През 1976 г. започва
провеждането на национални съвещания на българските орнитолози, от които се провеждат общо 11 до
1994 г. На национално ниво разгръща широко дейностите по опръстеняване на птиците – създава три
теренни орнитологически станции и няколко стационара, както и масова кореспондентска мрежа от
стотици доброволни сътрудници на Орнитоцентралата.
През 1994 г. в Санктпетербургския университет Димитър Нанкинов защитава докторска дисертация на тема „Миграция и зимуване на птиците на Балканския полуостров“ и получава научната степен
доктор на биологичните науки. Две години след това бива избран за професор в България. През 2006 г. е
избран за академик – чуждестранен член на Руската академия на естествените науки (РАЕН), за заслуги
в развитието на орнитологическата наука и за съществени приноси в проучване миграциите на птиците
в Евразия. За приноси в науката е удостояван още с почетен диплом в Испания и медал в Италия.
С цел подготовка на кадри, популяризиране на научни знания и опазване на природата проф. Нанкинов създава през 1988 г. в рамките на Института по зоология Школа по орнитология и природозащита, която дава своя принос (продължава да го прави и в наши дни) в професионалната ориентация (и не
на последно място – в духовното оцеляване през трудните години на икономическия преход) на стотици
младежи.
Проф. Димитър Нанкинов оставя ярка диря в орнитологичните изследвания в България и без съмнение огромният брой негови възпитаници са гаранция за продължаване на усилията в проучването и
опазването на птиците и на природата като цяло в страната.
Поклон пред паметта му!
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Доц. д-р Борис Николов,
Българска орнитологическа централа,
Институт по биоразнообразие и 		
екосистемни изследвания при БАН
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НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Секция „История“ към СУБ организира на 11.05.2018 г. пресконференция в БТА по повод
предстоящата 120-годишнина от освещаването на българската църква „Св. Стефан“ в Истанбул.
В пресконференцията взеха участие д-р Ралица Гелева и доц. д-р Благовеста Иванова –
дългогодишен изследовател на църквата като паметник на архитектурата.
Секция „Икономически науки“ към СУБ проведе на 6 юли 2018 г. в Големия салон на
Института за икономически изследвания (ИИИ) при БАН проведе среща – разговор с ДОЦ. Д-Р
КРИСТОФЪР ЛЕЙЧ – ръководител на докторската програма на LeBow College of Business Ph.D.
Program, Drexel University, USA, на тема:
„ДОКТОРАНТУРАТА ПО БИЗНЕС И ИКОНОМИКА В САЩ“.
Целта на срещата бе обмяна на опит относно организацията и финансирането на докторантурата, както и реализацията на защитилите по бизнес и икономика. Бяха обсъдени бъдещи конкретни инициативи и форми на сътрудничество между отделните институции. С оглед подготовката на
специалисти в ключови области като счетоводство, икономика и компютърни науки, управление на
вериги на доставки, дигитален маркетинг, финанси, бяха дискутирани и възможностите за
съвместни проекти.
Водещ: проф. д.ик.н. Росица Чобанова – ръководител на докторантската програма в ИИИ
при БАН и председател на секция „Икономически науки“ към СУБ.
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„БЪЛГАРИЯ В ГОЛЯМАТА ВОЙНА (1918)“
На 20 и 21 септември 2018 г. в град Плевен се проведе Национална научна конференция „България в Голямата война (1918)“. Форумът бе организиран от Регионалния исторически музей – Плевен
съвместно с Националния комитет за отбелязване 100-годишнината от участието на България в Първата
световна война (1914 – 1918) и Община Плевен.
Конференцията бе посветена на навършването на 100 години от Дойранската епопея и подвига
на IX Пехотна Плевенска дивизия, която записва една от най-героичните страници в националната ни
военна история. В нея взеха участие научни и културни институции от цялата страна – музеи, държавни
архиви, представители на БАН и СУБ, в т.ч. и някои от българските университети – УНСС, ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“, ШУ „Епископ Константин Преславски“. На конференцията присъстваха историци, които имат значителен принос в развитието на българската историческа наука. Един от тях е акад.
Георги Марков – научен ръководител на форума. С доклади и презентации присъстваха още проф. Бисер Георгиев, проф. Димитър Саздов, доц. Ани Златева и др. Темите, които бяха разисквани, засегнаха
важни аспекти от участието на България в Първата световна война. Представените материали, доклади
и съобщения акцентираха върху въпроси, засягащи боевете на българската армия при Дойран и Добро
поле, героите и личностите от епохата, войната и митовете за нея, „местата на памет“. Представено бе
развитието на българското общество във военните години – в икономически и социален аспект и националния поглед върху участието на България в конфликта.
Част от програмата бе и представянето на документален филм „Дойранската епопея в паметта на
потомците“ с режисьор Светлозар Гагов. Неговата реализация бе в резултат културен проект на Регионалния исторически музей – Плевен с финансовото съдействие на Община Плевен.
С откриване на изложба „Дойранската епопея (1916 – 1918) – храброст, дълг и чест“ на Регионален исторически музей – Плевен с участието на Националния военноисторически музей – София и
Регионалния исторически музей – Ловеч бе отдадена почит и признателност към подвига на нашите
предци през Първата световна война, към тяхната храброст и саможертва в името на националните
идеали и обединението на българския народ.
								Д-р Димитър Петров,
								
Регионален исторически музей – Плевен,
								член на СУБ – Плевен
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КНИГОПИС
Даниел Вачков
Аварии и катастрофи.
Хроника на социалистическата индустриализация.
С., Институт за изследване на близкото
минало, 2018, 216 с.
Книгата представлява амбициозен опит да се
разгледа икономиката на комунистическия режим
през призмата на социалистическата индустриализация. Като специфичен акцент при представянето на
тези процеси са изведени авариите и катастрофите
– т.е. случаите на производствени злополуки. Проучването им е особено предизвикателство за изследователите, тъй като те отразяват една малко известна,
силно подценявана и фактически напълно непроучена страна от историята на Народна република България. Изданието е поредната книга от изследователската поредица „Минало несвършено“ на Института
за изследване на близкото минало.
Авторът е един от водещите специалисти по
стопанска история у нас. Изследването е изградено върху анализ на богата документална база. Изложението е структурирано в шест глави, в които в
хронологически порядък се проследяват основните
етапи от развитието на икономиката на комунистическия режим. За всеки от тези периоди са изведени
най-критичните моменти, свързани с трудови злополуки и промишлени катастрофи. Специално внимание е отделено на катастрофата във врачанското село
Згориград през 1966 г., както и на поредицата от авиационни катастрофи от края на 60-те до средата на
80-те години на миналия век. Не са пропуснати случаите на политизиране на промишлените катастрофи
като „вредителство“ и действия на „вражески сили“.
Откроени са всички основни причини за
промишлени аварии и катастрофи – слаба трудова
дисциплина, слаби предохранителни мерки, слаба
квалификация на ръководители и изпълнители, неспазване на технологични изисквания, нереални
срокове на изпълнение и др. Акцентирано е върху
мерките, които партийното и държавно ръководство взема в случаите на тежки злополуки. Показана
е една от съществените страни при провеждане на
информационната политика на комунистическия режим – пълното информационно затъмнение по отношение на промишлени злополуки и аварии.
Изследването съдържа и редица други приноси – показана е например ролята на профсъюзите
при провеждане на стопанската политика, влиянието
на различни фундаментални кризисни процеси като
дълговата криза и възродителния процес върху цялостното развитие на икономиката.
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Книгата има приносно значение и като един
цялостен преглед на социалистическата индустриализация. Изложението представлява интерес не само
за специалисти, но и за една по-широка аудитория не
само със своята тематика, но и по начина, по който е
поднесено.
								
Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

Красимира Кръстева
История на ветеринарната медицина и на
медицината в Древния
Изток и при
прабългари, славяни и
траки.
Изд. „Бряг“,
Русе, 2015, 126 с.
Монографията представя началната история
на човешката лечебна дейност в първобитното общество, следващия етап на лечебната дейност в робовладелческото общество и в древните държави: Египет,
Юдея, Месопотамия, Персия, Индия, Китай, а и при
прабългари, славяни и траки, които са основателите
на държавата България. Разгледани са емпиричната
медицина, народната медицина, храмовата медицина,
характерни за изследвания период.
Описани са исторически данни от археологически и писмени находки относно човешките дейности, включително и лечебната дейност, бита, вярванията, а в по-късни етапи и религиите, знанията и
науките в посочените древни общества, държави и
народи. Това общо проучване на всички аспекти от
древния живот показва отражението им върху причините, връзките, целите и тенденциите при появата и
развитието на древната лечебна дейност.
В монографията на д-р Красимира Кръстева,
д.в.м.н., се правят анализи и се посочват общото и
различното при лечението на животни и на хора в изследвания период от време, при изследваните древни
държави и народи. Подобно – от смесен тип, многостранно изследване за ранните периоди на лечебната
дейност в българската ветеринарна медицина, не е
правено досега.
Монографията представлява интерес за учените и специалистите по ветеринарна и дентална
медицина, медицина, фармация, история, археология
и др.
				
Д-р В. Атанасов, д.в.м.,
				
ФФ, МУ – София
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