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Позиция на учения

НАШАТА ЗАДАЧА В ДНЕШНА И УТРЕШНА ЕВРОПА
„Ниe и нашето съвремие сме част от историята. Тя самата обаче става нищожна, ако в тесния хоризонт на деня започне да се превръща в
просто съвремие… Настоящето се изпълва със
съдържание от историческия фон, който носим
в себе си… От друга страна, настоящето се изпълва със съдържание от съдържащото се в него бъдеще, чиито тенденции волю или неволю
възприемаме като наши…”
Тези думи са написани през 1949 г. от Карл
Ясперс в увода към произведението му „За произхода и целите на историята”. Aко хвърлим поглед назад, те важат не само за времето, в което
се е появила тази книга, но и за всекиго от нас
днес. Всеки от нас има своята история, по-точно своя жизнен път, изминат в радости и скърби. Осъзнавам това с особена сила сега, когато
ми оказвате изключителната чест да ми присъдите званието „доктор хонорис кауза” на вашата
Академия на науките*.
Едно честване е потвърждение за правилния
избор на изминатия жизнен път. Този път ме
доведе днес за първи път на академичния подиум в столицата на България. Моят баща ми е разказвал с възторг за София. Като немски офицер
по време на Втората световна война той е трябвало да охранява железопътни композиции и така е попаднал в София. Моят баща не е имал
представа, че неговият син някога ще получи
българското звание „доктор хонорис кауза”. Нито пък аз самият. Едно удостояване не е просто
признание, но и задължение за цял живот да
правиш всичко възможно, за да допринасяш за
развитието на обществото, което ти е оказало
чест. За мен това означава от днес нататък заедно с вашата Академия да вървя по пътя към бъдещето.
Ние можем да се изправим пред бъдещето
само когато знаем откъде идваме и какви са нашите цели. Това ни кара да си зададем въпроса
каква е нашата задача в днешна и утрешна
Европа. Тази Европа има голяма вина пред общността на народите, тъй като през миналия
век от Европа започнаха две световни войни, в
които паднаха милиони жертви. Съзнанието за
тези жертви изисква да извикаме „Никога вече!”
и по този начин да отречем унизяващите човека
идеологии и диктаторски системи, каквито бяха
фашизмът и комунизмът. Никога няма да забравя думите, които прочетох в един концентраци-

Проф. Херберт Шамбек,
Доктор хонорис кауза на БАН
онен лагер над пепелището, останало от хиляди
обгазени и изгорени хора: „Нека нашето страдание бъде ваше предупреждение!” Наистина тези идеологии са превъзмогнати, но фашизмът и
националсоциализмът трябва да ни послужат за
урок, че макар и всеки народ да има правото на
национално самосъзнание, то не трябва да се абсолютизира единствено като мотив за господство
над други нации, а да се разбира в контекста на
съжителството с други народи и държави.
Освен това трябва да се подчертае, че краят на
комунизма не означава и окончателен отговор на
социалния въпрос. Социалният въпрос и днес
присъства в дневния ред на обединена Европа,
който изисква Европейският съюз да бъде освен
икономически и валутен съюз, също така и общност, основана на права и ценности, която да
се стреми към културен напредък, икономически растеж и социална сигурност в рамките на
възможното. Пътищата на социалната правова
държава и социална пазарна икономика заедно
със социалното партниране между представителите на работодатели и работещи могат да спомогнат за осъществяването на тези цели. Влезлият в сила през декември 2009 г. Лисабонски
договор за реформи предлага добри възможности в тази насока.
За страните членки на ЕС, които в условията
на солидарност са „суверени на договорите”,
както през 1994 г. се изрази Федералният конституционен съд на Германия, важи правилото,
че всяка отделна държава на ЕС може да участва във вземането на съвместни решения, включително при запазване на принципите на субсидиарност чрез оценка на субсидиарността от
страна на националните и регионални парламенти. Това изисква формирането на обществено
мнение, обществена воля и позиция, които да допълват националното, държавното и европейското самосъзнание, като същевременно всяка
страна членка трябва да знае как да съхрани своята идентичност и културна самостоятелност.
Повелята на деня е да постигнем единство в многообразието, което характеризира Европа!
Към тази задача – да допринасят едновременно за съхраняване на идентичността и за прогреса, при новите условия на обединена Европа,

* Връчено на Тържественото честване на 141-та годишнина на БАН (12 октомври 2010 г.) – бел. ред.
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Позиция на учения
са призовани всички хора на физическия и на
интелектуалния труд. И особено учените!
Известно е, че понятието „академия” е свързано с Платон, който през 387 г. пр.н.е. основава
в горичката на героя Академ своята школа, наречена Академия. Тя просъществувала до 529 г.
сл. н. е., когато император Юстиниан я закрива,
погрешно приемайки я за езическа институция.
Ученият е специалист от особен вид. Като
всеки друг експерт той притежава особени познания, но за разлика от занаятчиите, той не трябва просто да ги предлага или продава срещу найизгодната цена, а е необходимо да осмисля съвестно с какви знания разполага и как може да
ги използва. Това се отнася в еднаква сила за
представителите на медицината, богословието,
правото, естествените, хуманитарните, социалните и стопанските науки.
Латинските думи scientia и conscientia правят особено ясна връзката между знанието и съвестта! Невинаги и не навсякъде можем да установим съчетаване на знание и съвест. Много
хора имат познания, които без угризения на съвестта предлагат по правилата на играта „търсене и предлагане на този, който плаща най-добре”, което си е чиста форма на интелектуална
проституция. Те не си задават въпроса за какво
в крайна сметка ще използва купувачът техните
знания и умения. Никога не трябва да се забравя, че не сме задължени да правим всичко, което
можем! Религията и моралът определят мащабите и границите в това отношение. Също и обратното: има и хора, чиито знания, всъщност, не
им принадлежат, но съвестта на тези хора ги кара да се замислят. Това често се случва при политиците. Тъй като аз самият успоредно с научните си занимания и задължения в университета десетилетия наред бях също и политик, мога
да си позволя да го призная и оценя. Изглежда,
че политиците са „манипулатори на властта,
идеологически пророци и интелектуални използвачи”, които понякога със своята „хаотична деятелност и таоистка любезност” не успяват да
постигнат нищо повече от „празен ход с пълна
газ”! Веднъж един човек ме попита какъв съм аз
всъщност. Отговорих му, че съм по малко от
всичко това! В политиката човек се нуждае от
власт не като самоцел, а като легитимация и възможност за действие, за да може да направи и
постигне нещо. За това са необходими знания,
които при многобройните задачи на политиката
в държавата и в международната общност политиците не могат да придобият сами, а трябва да
им бъдат прехвърлени, както се прехвърля „чужда собственост”. Тук става дума обаче за това,
че политикът трябва да може сам да преценява
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препоръчваното и възприеманото, да отговаря
за него по съвест и да може да го представя в
разбираема форма на отделния човек в държавата. За политиците и юристите винаги казвам,
че те не трябва просто да предписват, а да се
ръководят от убедителни и истинни мотиви и
да действат в правилния момент с възможно
най-голяма лична отговорност и без популистко
търсене на одобрение.
Към тази достоверност спада и правилото
да не изискваме от другите нищо, което ние самите не сме готови да направим! Само този, който е наясно защо трябва да направи нещо, е готов да се натоварва с ангажименти и задачи! Въпросът за смисъла на това, което правим, важи с
еднаква сила както за частния, така и за обществения живот. Така става разбираемо заглавието
на излезлия през 1950 г. роман на унгарския писател Жолт Харшани, който си заслужава да се
прочете – „Без любов и целуването на ръка е подлост”.
В отговор на въпроса за смисъла на нещата
се стига до това, че трябва чрез своето Ти да се
срещнеш с Аз-а на ближния. На тази тема през
1954 г. Мартин Бубер издаде „Писания за диалогичния принцип”, а през 1952 г. Габриел Марсел написа книгата „Мистерията на съществуването”. И двете произведения са значими за разбирането на същинския смисъл на живота.
Връзката „аз – ти” трябва да се има предвид
и в държавата, която трябва да бъде правова и
конституционна, и както е заложено в Конституцията на България от 1991 г., Член 1, алинея 2:
„Цялата власт на държавата ... произтича от народа”, но не трябва да изтича в народа! Затова
Жан-Жак Русо се обяви в подкрепа на тезата за
идентичност на владетел и подчинен. Това не може да се постигне винаги и при всички случаи;
но трябва да се има предвид и да се стремим към
него, за да може бъдещето на човечеството да
стане по-добро от миналото.
Позволете ми като юрист и политик да Ви кажа какво прочетохме една вечер заедно със съпругата ми Елизабет, която за съжаление днес не
може да бъде с нас, тъй като почина през 1989 г.
Случи се след едно четене, на което бях гост, по
време на гостуването ми в САЩ в края на май
1967 г. То се състоя на Пето авеню близо до катедралата Свети Патрик. Четяхме Кредото на
Джон Д. Рокфелер от 3 май 1941 г., където се
казва, че не хората са за законите, а законите са
за хората, както и че правителството трябва да
бъде слуга на народа, а не негов господар.
Днешният ден изисква да направим още едно признание, а именно, че правителството трябва да работи не за собствена изгода, а за благото

НАУКА – кн. 6/2010, том XX

Издание на Съюза на учените в България

Позиция на учения
на всички в държавата – в полза на народа!
Превръщайки тези принципи в действителност, бихме могли да допринесем световният ред
да стане по-човечен и хуманизмът да се превърне в мерило за законността в държавата и в света. С помощта на реформаторския Лисабонски
договор ЕС полага усилия за установяване на този по-хуманен ред в Европа, където Европейският съюз трябва да означава също и общество на
мира.
Пиер Пфлимлен, бивш министър-председател на Франция, председател на Европейския

парламент и дългогодишен кмет на Страсбург,
който се числи към архитектите на новия европейски ред, заяви в една от последните си речи
пред младежите, че в миналото мирните договори в Европа са били подписани след войни,
но след Втората световна война се е родила
идеята за интеграция, която е обединила народите и се е превърнала в средство на мира. Aко
всеки в своята област и в своята държава може
да допринесе за осъществяването на тази идея,
то той би могъл – по думите на Карл Ясперс –
да даде своя принос към „целта на историята”.

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Съвместно със
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СУБ)
(СЕКЦИЯ „БИОХИМИЯ, БИОФИЗИКА И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ”
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – (ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ,
ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА, ИНСТИТУТ ПО ЗООЛОГИЯ)
ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
СТУДЕНТСКИ КЛУБ BIOVISION

О Р Г А Н И З И РА Т

МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“КЛИМЕНТОВИ ДНИ”
22 – 23 ноември 2010 г.
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
София 1164, бул. „ Драган Цанков” № 8
Младежка научна конференция “Климентови дни”
www.klimentovi-dni.biofac.info
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Световна наука

The Sveriges Riksbank Prize
in Economic Sciences
in Memory of Alfred Nobel 2010
НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ ПО ИКОНОМИКА ЗА 2010 Г.
Нобеловите награди по икономика на Шведската академия на науките се присъждат вече 42 пъти
- от 1969 г. досега, на 67 лауреати. На 14 октомври 2010 г. бяха обявени лауреатите за 2010 г. Тази найпрестижна награда си поделят трима учени: Питър А. Даймънд (Peter A. Diamond), Дейл Т. Мортенсен
(Dale T. Mortensen) и Кристофър А. Писаридис (Christopher A. Pissarides). Наградата им се присъжда за
техните големи постижения в макроикономиката и по-специално в изследването на пазарите на труда с
помощта на специфични модели. Същността на разработената от тях т.нар. „теория на пазарите, които
трудно се срещат един с друг” е в това, че в много от пазарите взаимодействието между купувача и
продавача протича не моментално, а в определен времеви орязък. При това Даймънд анализира
основополагащите фактори на такива пазари, а Мортенсен и Писаридис разширяват теорията и я прилагат
към пазара на труда. Както казва проф. Писаридис, давайки съвет на властите: „Ние трябва да следим
безработният да не остава безработен много дълго, трябва да му предлагаме да опитва да работи, за да
не загуби чувството на причастност към работната сила.”
Изследванията на тримата учени помагат да се отговори на сложни въпроси от рода на: Защо
много хора остават без работа, като в същото време на пазара има много свободни работни места?
Как управлението на икономиката може да влияе за намаляване на безработицата?
Моделът DMP ( Даймънд – Мортенсен – Писаридис) обяснява, как „стойността на търсенето” за
работодателите и търсещите води до парадоксално наличие едновременно на свободни места и
безработни, които напълно биха ги устроили (предишните модели предполагат абсолютна ефективност
на търсенето и равна „стойност на търсенето” за всички претенденти). От 90-те години на ХХ век този
модел става базов за всички изследвания в тази сфера, а прилагането на теоретичните изводи на Питър
Даймънд, Дейл Мортенсен и Кристофър Писаридис позволяват на много правителства през 90-те години
на ХХ век да избегнат постояното повишаване на минималните заплати: моделът DMP показва, че често
това повишаване дава негативен ефект. Изследванията на авторите на модела DMP са актуални както
никога досега към съвременните проблеми на „социалните държави”, следствие от кризата през 20072009 г. Моделите на Нобеловите лауреати обясняват по какъв начин безработицата, свободните места и
заплатата зависят от правилата и икономическата политика. Изследванията им помагат да се разбере
как са устроени пазарите и какво прави правителството, когато не търси начини на въздействие върху
тях.

Питър А. Даймънд
Photo: MIT
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Дейл Т. Мортенсен
Photo: Lars Kruse/
Aarhus University
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Кристофър А. Писаридис
Photo: Nigel Stead/LSE

Световна наука
Питър А. Даймънд
Роден е в 1940 г. в Ню Йорк. Професор по
икономика в Масачузетския институт по технологии, Кембридж, Масачузетс, САЩ. Завършил
е Йелския университет в 1960 г. (математика) и
PhD по икономика в Масачузетския институт по
технологии в 1963 г. Получил е множество научни награди от 1965 г. досега. Участвал е в редакционни колегии на реномирани списания по икономика. Има голям брой публикации, в т.ч. 12
монографии, между които: „Спасяване на социалното осигуряване: Балансиран подход”,
Brookings Institution Press, 2004; „Поведенческа
икономика и нейните приложения”, Princeton
University Press, 2007; „Реформиране на пазарите”, Oxford University Press, 2008; „Пенсионна
реформа: кратко ръководство”, Oxford University
Press, 2010. Има 138 научни статии, голям брой
доклади на семинари, научни доклади.
Дейл Т. Мортенсен
Роден е през 1939 г. в Ентърпрайз, Орегон,
САЩ. Професор по икономика в Северозападния университет, Еванстън, Илинойс, САЩ. Завършил е икономика в университета Уиламет в
1961 г. и PhD по икономика в университета Карнеги-Мелън в 1967 г. От 1961 г. досега е получил много научни награди.
Мортенсен полага основите на теорията за изследване на заетостта и безработицата и я продължава в изследването на текучеството на работната сила, развойната дейност, отношенията
с персонала и миграцията на работната сила. Неговите изследвания по трудовите отношения и
търговските партньори се превръщат във водеща техника за анализ на пазарите на труда и за
резултатите от политиката по пазарите на труда.
Разработката на динамични равновесни модели,
предназначени за изследване на различията в
заплащането, поведението на времевите статистически редове на потоците на заетостта и за ролята на миграцията при определянето на общия
растеж и на производителността, са главните теми в настоящите му изследвания. Публикациите
му включват над 50 научни статии. Неговата книга „Различия в заплащането: защо сходни работ-

ници са платени различно?” е публикувана от
Massachusetts Institute Press в 2003 г.

Кристофър А. Писаридис
Роден е в 1948 г. в Никозия, Кипър. Професор по икономика в Лондонското училище по
икономика и политически науки. Основните му
изследователски интереси са по макроикономика на пазарите на труда, структурните промени
и икономическия растеж. Завършва икономика
в Есекс, Великобритания, през 1970 г. и PhD по
икономика в Лондонското училище по икономика в 1973 г. Чете лекции като гостуващ професор в европейски и други университети. Получавал е много научни награди. Участва в редакционни колегии на реномирани научни списания.
Между монографиите му се открояват: „Равновесни теории на безработицата”, Oxford: Basil Blackwell, 1990 г. с второ издание в 2000 г.;
„Структурни промени на пазара на труда: Макроикономически основи на краткосрочните
неокласически и кейнсиански динамики”,
Kenbridge University Press, 1976, преиздадена в
2009 г. Редактор е на редица важни монографии.
Има голям брой статии в реномирани научни
списания. Автор е на глави в колективни монографии, на голям брой доклади на научни конференции, рецензии на книги, working papers, научни доклади до международни организации:
ОИСР, Европейска комисия, Световна банка и
др.
Тримата лауреати ще получат 10 млн. шведски крони (1,4 млн. долара), златен медал и диплома от шведския крал на 10 декември, когато
се отбелязва годишнината от смъртта на Нобел
през 1896 г.
Повече информация можете да намерите на
сайта:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/
laureates/2010/press.html
Подготвили: чл.-кор. Иван Ангелов,
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1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
За двадесети пореден път по инициатива на Съюза на учените в България 1 ноември беше честван
като Ден на народните будители и българските учени. По този повод Съюзът на учените в България
съвместно с Българската академия на науките, Селскостопанската академия и УС на Съвета на ректорите
организираха Тържествено събрание на 2 ноември 2010 г. в Големия салон на БАН. Тържеството беше
уважено от г-н Георги Първанов – президент на РБългария, г-н Огнян Стоичков, председател на
Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, акад.
Никола Съботинов – председател на БАН, проф. Борислав Борисов – председател на УС на Съвета на
ректорите, представители на научно-преподавателската общност, студенти, граждани.
Експозе за празника изнесе чл.-кор. Дамян Дамянов – председател на СУБ. Слово произнесе
г-н Георги Първанов – президент на Република България. Единодушно участниците в Тържественото
събрание приеха обръщение до министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов относно
очакваните реформи в науката и висшето образование (експозето, словото и обръщението поместваме
по-долу - бел. ред.). В приветствие към организаторите и участниците в Тържественото събрание,
прочетено от чл.-кор. Ангел Попов – зам.-председател на СУБ, проф. Сергей Игнатов – министър на
образованието, младежта и науката, изрази преклонението си пред делата на нашите предци, които „са
давали и дават приноса си за запазване и издигане на българската духовност, а с това и на цялата ни
нация.” Такива личности има и днес, те са „висшата сила, която тегли напред нашето общество,
въпреки трудностите.” Това са „учители, учени, писатели, журналисти, лекари и хора от други
съсловия, които са носители на будната национална съвест.”
На Тържественото събрание бяха връчени традиционните ежегодни награди в Конкурса за високи
научни постижения, както и в съвместния конкурс за докторанти, организиран от СУБ и ВАК (имената на
наградените поместваме по-долу - бел.ред.).
Музикалният поздрав към българските учени – Романс във Фа мажор от Бетовен и Андалузки
романс от Сарасате, бе от цигуларката проф. д-р инж. Лидия Йорданова от Факултета по телекомуникации
на Техническия университет – София, носител на награди за внедрени научно-приложни разработки, и
студентката в ДМА „Панчо Владигеров” Агнес Данкова – носителка на награди от национални и
международни конкурси.

ЗА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА КЪМ НАУКАТА И
ОБРАЗОВАНИЕТО*
Уважаеми господин Президент,
Уважаеми господин Председател на
Българската академия на науките,
Уважаеми колеги,
Отбелязваме 1 ноември – Ден на народните
будители. Празник с историческа стойност, съхраняваща националната ни значимост и дух. Празник, който показва, че българската земя е раждала, ражда и сега българи, които будят и поддържат националната ни гордост. На тези българи
дължим съхраняването на българската история,
появата на Българското възраждане, събуждането на българската духовност и желание за свобода след петвековно иго. На тях трябва да благодарим за запазването на българската писменост, духовност, изкуство, революционен дух. Ако днес

Чл.-кор. Дамян Дамянов,
председател на СУБ
има българска нация, български език, българска
книжнина, история на България като държава и
народ – го дължим на тях, на народните будители.
Радваме се, че Съюзът на учените в България
беше сред инициаторите за възстановяването на
този национален празник. Отбелязваме го на тържествено събрание вече двадесети път. И се опитваме да наложим връзката на съвременните български учени с идеята на този празник. В едно
ново време, но отново в трудни условия. Защото
последните десетилетия наложиха пред българските учени, преподаватели, хората на изкуството, носителите на българския дух, култура, език

* Въвеждащо експозе на Тържественото събрание, посветено на Деня на народните будители и българските учени.
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1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени
нова национална мисия. Именно през последните 20 години те бяха избутвани от псевдокултура,
чалга, загуба на национални и духовни ценности, загуба на вяра и бъдещи цели. С изпуснати и
вероятно загубени възможности за няколко поколения. Болест, чието лечение търси българската
интелигенция. Но болест, която остава незабележима или пренебрегвана от политическата класа
на страната, захласната в междупартийни и междуличностни битки, сама принизена дотолкова, че
да загуби дългосрочните национални ориентири.
Науката и образованието не са единствените
области, в които рефренът през последните години е „реформи и криза”. Реално след 1989 г. науката и висшето образование са в перманентна криза. Налице е ясна тенденция за влошаване на състоянието в тях и на резултатите от дейността им.
Какво се случи в образователната ни система?
Като цяло спадът на нивото в системата на средното образование се отчита в качеството на получените знания, неудовлетворителни учебници,
консерватизъм в прийомите на преподаване, недостатъчна технологизация на учебния процес.
Незадоволително обучените ученици стават посредствени студенти. Преобладаващата посредственост в масата на кандидат-студентите смъква критериите за тяхното приемане в университетите и висшите училища. Масовият прием в 53те университета и висши училища на страната с
повече места за студенти от броя на младежите,
родени в условията на дълготрайна демографска
криза, резултира в упадък на образователното ниво и на образователната система. Когато целта е
дипломирането, а не качеството и нивото на получените знания, когато финансирането е на база
брой студенти, а не на база на тяхната реализация като специалисти, учени и преподаватели,
висшето образование е обречено на регрес. Ето
основните параметри на кризата в образованието.
За да се развиват, науката и висшето образование трябва да бъдат финансирани от държавата.
Целта е средствата за образованието да водят до
създаване на образовано поколение, част от което трябва да влезе в най-продуктивната съставка
на системата – науката. А целта на финансирането в науката е постигането на резултати, продукти, нови технологии и материали, съвременни машини, апарати и системи.
Науката е творчески процес. Тя се създава от
учени, а не от роботи. Създаването, творенето е
акт с различни характеристики и резултати в зависимост от това дали творецът е физик, химик,
техничар, инженер или е математик, философ, литературовед, филолог. Не всеки научен продукт
има обем, маса, парична стойност. Създаването
на научния продукт изисква време, духовни сили, условия и финансиране.

Учените не поставят на първо място заплатите си. Напротив, в публични анкети у нас те класират месечното си възнаграждение на 5-то до 7мо място. Носителят на наградата „Джон Атанасов” за 2010 г. д-р Петър Попов, млад учен, реализирал се в САЩ в областта на компютърните и
информационни технологии, се връща да работи
в България. Той заяви, че условията за развитие
на учените не се свеждат само до заплатата, а и
до наличие на подходяща среда, на студенти, на
съвременни методи на управление и пр. Заплатата е важна за съхраняване на собственото достойнство, на семейството, за осигуряване на спокойствие за мисловен и творчески процес. Удовлетворение за учения носят процесите на размисъл,
създаване, творческа дискусия, постигнатото международно и национално признание, създаденият продукт. Удовлетворение за учения – преподавател, създават още обучението на студенти, подготовката на млади кадри, формирането на последователи и школа.
Процесите на реформиране създадоха и задълбочават криза в областта на кадрите. Тревожните
апели за загуба на интелектуален капацитет остават без политически отклик и държавническо
решение. Липсват преподаватели – титуляри в голяма част от университетите и висшите училища. Упражняваният нездравословен натиск върху БАН и ССА съсипва кадровия им потенциал.
През последните 20 години броят на заетите в науката спадна с 50%. Регистрира се срив в областта на аграрните и инженерните науки, сред физици и химици – дисциплините, които осигуряват технологичен възход на страната. Води се непродуктивен спор между научните институции и
бизнес среди кой на кого е длъжен, а вината е
просто в липса на държавна политика и ангажираност за стимулиране и развитие на наукоемки
технологии и производство. Банални са вече констатациите за застаряване на научните и научнопреподавателските среди, за емиграцията на кадри. Защо след като успешно създаваме деца – световни шампиони по математика, информатика,
компютърни технологии, астрономия и пр., толкова бързо и успешно ги изпускаме за България.
Цифрата на ежегодно напускащи страната за обучение в чужбина достигна 25 000 (по данни на
Евростат), което само по себе си е добър резултат, ако мнозинството от тези младежи след това
се връщаха в страната. Което, за съжаление, не
се случва.
За да е пълна картината на кризата в сферата
на науката и висшето образование, трябва да посочим изкривените виждания и очаквания на държавното и политическото управление към институциите, които трябва да се занимават у нас с наука и с научни изследвания. Бих казал, че с усилията на няколко правителства бе смачкана Сел-
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1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени
скостопанска академия, която съхрани не повече
от 30-40% от капацитета си. На дневен ред е БАН.
Оказа се, че реформата в нея не е работа на нейните кадри. Без значение остава оценката на международната одитна комисия, без значение остава международното признание на научната продукция на учените от Академията, които дори при
тези невъзможни условия я класират сред ТОП
200 на европейските научни структури. Без последица остават разумни решения за преструктуриране, за концентриране на кадрите в няколко
направления, важни за страната, засилваните контакти с университети и участие в обучението на
докторанти и студенти. Очевидно трябва да стане това, което искат не учените, а политиците.
Свободата на мисленето, решенията и исканията не се споделя. Пример за това е Софийският
университет „Св. Климент Охридски” – другата
основна структура с национална значимост. И на
БАН, и на СУ, се осигурява бюджет под границата на оцеляването, а след това цинично ги обвиняват, че не развивали наука. Впрочем, положението в другите водещи университети, които провеждат научни изследвания и реализират национална и международна продукция и признание,
не е по-добро. Политиката „разделяй и владей”,
реализирана чрез финансиране на университети
и висши училища за тази и следващата година,
не почива на ясна и принципна основа. Инжектирането на суми за някои университети не е достатъчно, за да го приемем като израз на реална държавна политика и нов подход спрямо науката. На
8 септември 2010 г. се появи държавна информация за формиране на 7 основни национални научноизследователски комплекса, последвана от
Национална пътна карта за тях. Не може да не
бъде поздравена една такава декларация. Но запознатите с предисторията отбелязват, че идеята
се предъвква от 2008 г., че декларацията се явява
под натиска на ЕС и че остава неясна финансовата осигуреност, за да се формират тези комплекси. Защото тяхната реализация би трябвало да става на база и в университети, и в институти на БАН,
и да бъде моделът и моторът за засилване на интеграцията между тях за използване на всички
научни кадри и за очертаване принципите на действие на високотехнологичните паркове или зони, които не се нуждаят от нови сгради, а от нова
апаратура.
Реформите и кризата в областта на науката и
висшето образование засегнаха цялата система,
нейните институции и кадри. Неблаговидните резултати са израз на липсата на реална държавна
политика в тези области. Възприетата неолиберална концепция за по-малко държава в управлението доведе до появата на 53 университета и висши училища, създадени при неясни правила и
критерии, с размити изисквания за кадрово ниво,
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преподавателски хорариум, научна продукция.
Впрочем липсата на държавни интереси и политика доведе до срив и в науката, промишлеността, селското стопанство, здравеопазването и други области. Минаха вече 21 години от промените
през 1989 г. Те очертават един много голям срок
за обучение, за придобиване на опит и знания. Ако
приемем, че през 1990 г. новият политически, управленски и обществен елит постъпи в първи клас
по специалността „Управление и икономика на
държавата при пазарни условия”, до днес представителите на този елит трябваше да преминат
целия курс на обучение до диплом на магистър и
дори да защитят докторат. За съжаление, това не
се случи. Оценката, която поставяме на нашите
политици и управляващи, е слаба.
Световният опит, опитът на европейските страни и препоръките на ЕС трудно се възприемат и
използват. В много страни на Европа и света, в
ЕС, САЩ, Китай, Индия, Бразилия, Германия и
други страни, чиито икономики бележат изход от
икономическата криза или дори възход в условията на криза, науката и резултатите от нея са основната движеща сила за позитивно развитие. В
тези и други развити страни науката и образованието са плод на ясна, последователна и дълготрайна държавна политика, надживяла партийните пристрастия. В България не е така! Водещите
страни в света излизат от кризата с внедряване в
производството на нови разработки и технологии,
водещи до необходимост от нови работни места.
Градят икономическия си възход с нови конкурентни продукти на пазара. В България разчитаме на
просто увеличаване на трудовата заетост - при това, свързана с нискоефективна дейност. У нас науката и висшето образование бяха изолирани от
участие в анализи, от разработването на конкретни мерки за ускорена реализация на нови технологии и продукти, а бяха тласнати в посока на противопоставяне, на вътрешна реорганизация и битка за оцеляване под натиска на искания за реформи без ясна държавна политика, заявявани зони
на интереси, поставени близки и далечни цели,
очертания и стратегически задачи, без ясен план
и обем на финансиране.
Не е случайно, че Европейската комисия призова правителствата да не съкращават разходите
за образование и наука в условията на икономическа криза. Пример на далновидност е програмата „Европа 2020”, пример на далновидност са
усилията за разработка на подобна програма „България 2020”. Към тази идея, към тези усилия правителството проявява формален, принуден интерес.
Формално държавите в ЕС се развиват по един
и същ начин, но животът в тях е различен. Защото зависи от управлението. Управлението разписва правилата за дейностите, но в успешните стра-
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ни ги спазва. Управлението определя приоритетите на страната, но в напредналите страни залага на науката и инвестира в нея. Затова развитието на страната е неравномерно.
И придобиването на знания, и научните изследвания са дълготраен процес. Цената на придобитото образование не се измерва с таксите, плащани през годините на следване. Не всички научни
резултати са материални и продаваеми. Съвременните наши политици искат от нас всеки научен и
образователен продукт да има цена и пазар. Но
това не е сергия, от която можеш да си купиш домати или компютър. Впрочем, и те са продукти
на науката. За да се развиват, науката и образованието се нуждаят от подкрепа – управленска и финансова, стратегическа и дългосрочна. У нас главният финансист на републиката каза на 21 май
2010 г.: ”Учените като всички останали хора, като ги оставиш сами, почват да психясват. И започват да си разработват неща и нямат усет дали
това ще работи.” Нека да сравним този дълбокомислен подход на нашия държавник с думите на
израелския президент Шимон Перес в негово интервю пред наш вестник на 11.08.2010 г.: „Не ходете в банките, идете в научните лаборатории...
Там, в научните лаборатории, се крие реалният
изход, а не в трезорите на остарялата банкова система... Сега живеем с науката. Науката не може
да бъде завладяна. Тя не може да има граници.
Затова трябва да участваме в това глобално със-

тезание. От друга страна, науката е дело на индивиди, на отделни хора. Независимо дали са известни или не. Най-великите неща на света са създадени от отделни хора.”
Уважаеми колеги,
Завършвайки, отново напомням, че към празника се опитваме да приобщим учените. Една
монголска поговорка казва: „Украса на планините са дърветата, украса на държавата – учените.”
Да, празникът е посветен на народните будители.
Това е общо понятие, сборна група, създадена от
личности. Всеки от тях е индивидуално забележим: Левски, Ботев, Паисий... Бих искал да внуша, че българските учени са подобни личности,
много от които с индивидуален принос към съвремието, към обществото, към науката и развитието. В историята на България има един Златен
век и той е векът на просвещението. Актуално и
разумно звучат думите на народния будител Христо Ботев, казани преди повече от 130 години:
„Както окото е потребно за светлината, така и науката и образованието са потребни за който и да
е народ”. Тези думи се разминават безкрайно с
вижданията и действията на днешното правителство. А ние за пореден път настояваме за промяна в националната политика, за европейска политика към науката и образованието, към техните
институции и кадри!

НЕ МОЖЕ ДА ИМА РАБОТЕЩА СТРАТЕГИЯ ЗА
БЪЛГАРСКАТА НАУКА, АКО НЯМА ЯСНА ВИЗИЯ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА*
Уважаеми господин Председател на
Съюза на учените,
Уважаеми господин Председател на
Българската академия на науките,
Уважаеми господин Председател на
Съвета на ректорите,
Уважаеми народни представители,
Дами и господа,
Колеги,
Честит празник!
Вчера, на върха на празника, имах възможността да напомня нещо, което всички ние добре знаем, че ние сме една от малкото нации по света,
които имат два ясно заковани, заложени в своя

Георги Първанов,
Президент на РБ
национален традиционен календар празници,
свързани с духовността – 24 май и Деня на народните будители.
Интересна е историята, развитието на тези два
празника през десетилетията.
Всички ние помним, знаем, че Денят на славянската писменост и на българската култура възниква спонтанно в народните читалища, в училищата и всъщност този празник сам по себе си
генерира съпротивителна сила в поробеното българско население в годините на османското робство.

* Слово на Тържественото събрание, посветено на Деня на народните будители и българските учени (2.11.2010 г.,
Големия салон на БАН). (www.president.bg)
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Обратно, денят, който ние сега знаем като
Празник на народните будители, възниква с решение на Министерския съвет, после подкрепено, заложено и в закон, приет от Народното събрание. Но веднага искам да отбележа, уважаеми
дами и господа, че макар и този празник, стимулиран, иницииран дори отгоре, той никога не става казионен празник. И една от причините, особено в последните двадесет години, е в това, че
за неговото налагане, за неговото утвърждаване
много важна роля играят такива фактори като Българската академия на науките, българските университети, Съюзът на учените, редица други научни, просветни звена, българските читалища, които не просто се съхраниха, но и се възродиха.
Но тъй като подготвяйки се за този форум си
направих една справка като добросъвестен историк с първоизточника, нека да напомня, че този
празник стартира като Ден на заслужилите българи. Това е първоначалното понятие. Разбира се,
това е основание и повод ние да изразим своята
признателност, независимо от тревогите на днешния ден, към онези, на чиито усилия, на чиято всеотдайност дължим това, което е България, което
е българската нация днес.
И в същото време се опитвам да провокирам
тази научна аудитория с въпроса, уважаеми дами
и господа, ние към днешна дата имаме ли критерии, можем ли твърдо, без колебание, да си дадем отговор на въпроса: Що е това заслужил българин днес?
Тук в скоби само ще отбележа, че вчера видях
сред наградените от изпълнителната власт група
посланици. Особено единият в последната година полага много усилия да ни събуди. Затварям
скобата.
Аз съм тук, защото смятам, че науката, респективно научната общност, учените, са историческа част от разбирането за будителство в найширокия смисъл на думата. Ние сме се срещали
с вас много пъти в сходен състав по различни поводи – на празниците на академията и по покана
на Съюза на учените, на други форуми, често пъти научно-тематични. На някои от тези форуми
ясно съм декларирал, отстоявал след това, своята
позиция по стратегическото разбиране за развитието на българската наука и отново ще кажа: няма как да има работеща, не формална, не на книга, не за най-високия рафт в библиотеката, стратегия, работеща стратегия не може да има, ако ние
нямаме ясна стратегия за развитието на българската икономика, на българското общество. Все
пак науката е функция на националните цели и
задачи, които ние сме си поставили, но когато тази стратегия и тази визия отсъства, съвсем естествено е, че на науката и образованието ще се гледа като на тежест, като на нещо, което потиска
онези, които формират държавния бюджет, като
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на някакъв излишен разход, ако щете, досаден разход, защото от думите на някои представители на
държавността днес личи отношение на досада
към науката и към научната общност.
За това ще се върна малко по-късно, но нека
да кажа, че през всичките тези години ние сме си
давали дума, опитвали сме се да работим, да въздействаме върху формирането на модерната законодателна база на българската наука и висше
образование. Не винаги този процес е бил успешен. Справка – това, което стана със Закона за
развитието на академичния състав, който след моето питане до Конституционния съд на практика
беше върнат във вид, който според мен предполага вече да се работи върху нов закон, дотолкова
бяха бламирани някои от основните идеи, заложени в този закон.
Разбира се, има и други идеи, които и сега, и
при предишните няколко правителства ги имаше,
които се лансираха и се отстояваха без подготовка и което е особено важно – без необходимия
диалог с научната общност. Не го казвам, защото
съм пред вас и правя реверанс към хората на науката. Казвал съм го и когато става дума за съдебната система, и когато става дума за редица други
сфери: не можеш да правиш реформа, не можеш
да правиш дори закон, ако не си отчел мнението,
експертизата на хората, които работят в тази система. Другото е служебно, другото е административно и затова в много от случаите то се оказва
неработещо.
Няма да се отпускам да говоря по темата за
статуса на учени и преподаватели, защото помня
едно мое предишно изказване, което предизвика
реплики - гневни, невъздържани, и все пак искам
да го кажа и аз, защото, надявам се, поне казаното от държавния глава да се приема с по-голяма
чуваемост, с разбиране: не става дума само за доходите на научните работници, въпреки че това е
изключително важен проблем. Няма как да задържиш младите научни работници, ако им предлагаш такова мизерно заплащане, каквото имат в момента. Да, има родолюбиви млади хора като последните двама-трима носители на наградата
“Джон Атанасов”, които са готови и някои се върнаха да работят в името на каузата, но тези млади
хора имат семейства, те трябва да живеят. И което е особено важно – ние трагично изоставаме по
отношение на базата, на условията за работа в
сравнение с европейските ни приятели и партньори. Защо поставям този въпрос? Защото ключовата дума, уважаеми дами и господа, днес не звучи много патетично, тя звучи много прагматично
може би за Деня на будителите, но ключовата дума е конкурентоспособност. Това е думата, която не слиза от устата на европейските лидери, на
хората от европейските институции. Основният
лост за постигането на конкурентоспособност в
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1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени
Стратегия 2020 на Европейската комисия и онова, което има в националните стратегии, познавам една не малка част от стратегиите на отделните държави, ключовата дума, ключовият лост
е наука и образование. И затова там виждаме и
други финансови параметри. Не става дума само
за бюджетните лостове, става дума и за други
средства, стимулиращи развитието на науката и
образованието. Не е много трудно, не трябва да
откриваме велосипеда, достатъчно е да прочетем
вярно онова, което правят европейските ни приятели и, разбира се, да го приложим съобразно нашите условия, съобразно нашите традиции. Твърдя, че и досега, още една купешка дума ще използвам, ще ме извините, и досега българската
наука в редица свои сектори и направления има
своята конвертируемост за разлика от много други неща, които ние правим – от политиката до икономиката. Но това няма да е вечно и няма как да
е, защото наистина в партньорските страни инвестициите са огромни. Да не говоря за отвъд океана или далеч на Изток как се решават тези въпроси.
Аз си давам сметка, че са били нееднозначни
отношенията между държавата и научната общност през всички тези двадесет години на прехода и искам да ви се извиня за онова, което аз
съм сгрешил или което не сме направили като президентска институция през тези години. Но имам
усещането, дано да не греша, че никога българските институции не са обръщали така гръб на
научната общност. И нямам разумно обяснение
за това. Нямам разумно обяснение за това, че никой не желае да ползва научна експертиза при вземането на едно или друго управленско решение.
Сигурно е много по-лесно да се довериш на соб-

ствения си кръг, на подбраните – и аз съм бил партиен лидер, в хода на партийната дейност експерти, на доверените лица. Но много по-силното,
много по-вярното и много по-сигурното от гледна точка на стратегическото развитие на нацията
е да я има и научната експертиза. Потърсете я!
Може да не я вземете предвид, но я ползвайте.
Така, както сме го правили с академик Юхновски
и съм цитирал няколко примера, когато в драматични за страната моменти съм се обръщал към
него и сме решавали един или друг въпрос.
Стана дума за сравнението с Европа. Дано да
греша, моите данни са, че ние сме на едно от последните места по броя на учените. И сигурно по
много други показатели. Помня един данни, които в предишни наши срещи сме изнасяли. И пак
цитирам по спомени, защото в момента не разполагам с подобна статистика, но имам усещането,
че сме на едно от първите места по личен състав,
ангажиран в системата на МВР, където никой не
говори за реформа. Да сте чули някой да говори
за реформа в тази система? Няма. Не коментирам вече въпроса, който получи гласност и беше
обсъждан, за това колко средства се заделят повече в сравнение с предишни години за подслушване, но това е един от белезите, един от знаците,
които ни дават основание да отговорим на въпроса: Накъде вървим?
Помня, че Хънтингтън питаше в една своя книга: Къде сме ние? Имаше предвид американците,
разбира се. И там отговорът се търсеше много честно, с нелицеприятни тези. Аз мисля, че в Деня
на будителите българските учени също трябва да
си зададат този въпрос повече от всеки друг: Кои
сме ние и къде сме ние сега?
Благодаря ви за вниманието.

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБРЪЩЕНИЕ
от участниците в Тържественото събрание, посветено на
Деня на народните будители и българските учени
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Научната общност в страната посрещна със задоволство и надежда ангажимента на Вашето правителство за осъществяване на отдавна чаканите
реформи в науката и висшето образование. Реформи, които предишни правителства обещаха и не
реализираха, не превърнаха тези две сфери в на-

ционален приоритет, не ги съобразиха с Лисабонската стратегия и европейската политика.
Реформите действително започнаха. За съжаление, тяхното обявяване и провеждане доведе до
ситуация, непозната за страните-членки на Европейския съюз – българските учени и научно-преподавателските кадри да излязат на улицата и да
протестират, да искат нормални условия за труд,
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1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени
да настояват за ясна държавна политика за развитието на националната наука и образование като
едни от най-важните фактори за икономически и
културен просперитет на страната.
Логично е в период на икономическа и финансова криза да бъдат намалени възможностите на
държавата за финансиране на дейностите. Наложително е да се провежда режим на икономично
и ефективно използване на бюджетните средства.
Но не можем да приемем:
– че изявления и квалификации по медиите на отговорни личности от изпълнителната власт за български учени и преподаватели, за научни структури и университети представляват политиката на
правителството и на управляващата партия ГЕРБ;
– че орязването на средствата на научните организации и университетите под санитарния минимум е грижа за развитието на академичния състав и повишаване качеството на обучението;
– че атаката и компроматите срещу двете
базови структури на науката и висшето
образование – Българската академия на
науките и Софийския университет „Св.
Кл. Охридски”, са форма за провеждане на реформи в тях;
– че исканията за реформи в научните организации и университети без изясняване на критерии и претенции, без възприемане на ясна система за оценка на научноизследователската дейност и качеството на обучението е компетентно управление на двете сфери;
– че реформата в Българската академия на
науките трябва да бъде наблюдавана
надменно и от високо, а след приключването й на определен етап да се заяви
неетично, че не е извършена и предстои
такава на основата на разработен и ни-

кому неизвестен закон;
– че пренебрежителното отношение към
предложенията на научни организации
и университети, на синдикати, на научни и обществени организации и на отделни учени, както и незачитането на
препоръки на Европейската комисия, водят до ускорено провеждане на реформите, до предотвратяване на лобистки
прояви в науката и висшето образование.
Уважаеми господин Министър-председател,
Обръщаме се към Вас с последна надежда за
решителна промяна на създалата се ситуация, като очакваме:
– Правителството да излезе с ясна цялостна политика за развитието на науката и
висшето образование в България, която
да предостави за обсъждане преди нейното приемане.
– Да се предоставят необходимите средства за успешно приключване на настоящата година в университетите и научни организации, а в бюджета за 2011 г.
да се заложи макар и минимален ръст в
сравнение с настоящата година.
– Да се прекратят своеволните изявления
на отговорни личности от изпълнителната власт и се установи ясен диалог на
базата на взаимно уважение със структурите и организациите в сферата на науката и висшето образование.
От участниците в Тържественото събрание,
посветено на Деня на народните будители и българските учени, организирано от Съюза на учените в България, Управителния съвет на Съвета
на ректорите, Българската академия на науките и
Селскостопанската академия
София, 2 ноември 2010 г.

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ В КОНКУРСА НА СУБ ЗА
ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА 2010 Г.
МЛАДИ УЧЕНИ ДО 35 ГОДИНИ
Диплом и парична награда
 Н.с. д-р ТОДОР ИВАНОВ АРАБАДЖИЕВ от досегашната Лаборатория по биомедицинско инженерство „Проф. Ив. Даскалов” на БАН за 11 научни публикации в областта на
биофизиката на извънклетъчните потенциални полета, генерирани от напречно набразде-
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1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени
ни мускулни влакна. Седем от публикациите са в авторитетни специализирани международни издания с импакт фактор. Вече има 18 цитирания в научни трудове от чужбина.
Всички публикации се основават на разработването и прилагането на оригинална методика в
електромиографията. Резултатите от проведените изследвания имат приложение в теоретичната
биофизика, в клиничната и спортната практика, в трудовата физиология. Изследването на мускулната умора е обект и на много международни програми, свързани с подобряване качеството на
живот и решаване на социални и демографски проблеми, като напр. стареенето.

Грамота
 Н.с. д-р МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА от Института по молекулярна биология на
БАН за 8 научни труда.
Разработен е нов метод за хроматинови изследвания на ниво единични клетки. За първи път са
измерени размерите на хроматиновите бримки в дрожди. Създадена е методика за Кометен анализ
на човешки сперматозоиди. Демонстрираната употреба на този метод за целите на съдебната медицина е ново направление за приложението му.
 Н.с. д-р ЯНА ИВАЙЛОВА СИМОВА от Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдови заболявания за 9 научни публикации в авторитетни списания, три от които с
висок импакт фактор и 43 цитирания.
Научните приноси в публикациите са свързани с нов метод за прецизно измерване QT-интервала в електрокардиографски записи; с много значими резултати от изследването на QT-дисперсията
при пациенти с байпас на коронарните артерии, което служи като индикатор за подобрена функция
на сърцето, за установяване на невидими с просто око изменения в Т-вълната след камерни екстрасистоли на хора.
Трябва е да се подчертае, че д-р Симова през 2009 г. бе наградена с диплом за нейната дисертация, защитена през 2008 г. Новите й публикации не са свързани с дисертацията.

УЧЕНИ НАД 35 Г.
Диплом за високи научни постижения
 Монографичният труд „ГЕОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИЯ. ТОМ ІІ, ЧАСТ „МЕЗОЗОЙСКА ГЕОЛОГИЯ”, Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, С., 2009 г., 766 стр., създаден от голям
авторски колектив с участието и под редакцията на чл.-кор. Иван Загорчев, чл.-кор. Христо
Дабовски и акад. Тодор Николов.
Книгата е върхово постижение на българската геологическа наука. В нея са вплетени най-новите достижения в съзвучие с парадигмата в съвременната геология, известна като нова глобална
тектоника или тектониката на литосферните плочи. Разработката е богато илюстрирана с оригинални карти, профили, разрези, модели, схеми, диаграми, таблици и фигури. Трудът е първото по
рода си подробно и на съвременно ниво обобщение на знанията ни за юрската геологическа система в България.
Диплом и парична награда
 Проф. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ от катедра „Цитология, хистология и ембриология” при Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” за 12 публикации, 7 от които в
международни издания с импакт фактор, свързани с организация и функции на биологически мембрани.
Разработена е нова триизмерна клетъчна култура, с която може да се изследва организацията и
поведението на фибробластни клетки. За първи път се установява, че специфични аминокиселиннни остатъци в цитоплазмения домен регулират организацията на фибронектинови фибрили по
клетъчната повърхност. Разработен е нов подход за визуализиране формирането на фибронектинов
матрикс. За първи път се доказва, че клинични концентрации на използвания в практиката анестетик халотан имат цитотоксичен ефект.
Грамота за високо научно постижение
 Чл.-кор. АТАНАС ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ от Лесотехническия университет за монографията „Териториално устройство” (второ основно преработено и допълнено издание).
София – Москва. Издателство PENSOFT, 2009 г., 403 стр.
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1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени
Монографията третира проблеми със сложен урбанистичен характер, каквито са организацията,
планирането, устройството, експлоатирането, управлението и контролът на териториите при създаване на условия за устойчивото им развитие. Тези въпроси са изключително актуални както за
страната ни, така и в международен план. Разработките са на високи равнище и са великолепна
база за съвременната техникопроектантска, културо-познавателна и научнопреподавателска дейност. Монографията е получила вече и международно признание.
 Проф. ГАРО ХУГАСОВ МАРДИРОСЯН от Института за космически и слънчево-земни
изследвания на БАН за монографията „Природни бедствия и екологични катастрофи (изучаване, превенция, защита)”. Академично издателство „Проф. М. Дринов”, София, 2009 г.
Монографията е посветена на изключително важни съвременни проблеми, разглеждани като
геофизични и агрофизични явления и процеси. Специално внимание е отделено на съвременни
подходи за получаване на навременна и обективна информация за тяхното проявление. Съществен
елемент и принос на автора са разработените в монографията дистанционни аерокосмически методи за определяне на характера, обхвата и тежестта на екологическите катастрофи и на методите на
превенция при редица природни бедствия.

Грамота за социално значим труд
 Доц. ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за монографията „Преди сто и повече години – изследвания и очерци по нова история на България”.
Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009 г., 292 стр.
Монографията третира актуални проблеми на българската историография и хуманитаристика.
Специално трябва да се подчертае: ясното аргументиране на идеята за възприемане на нова периодизация на българската история; даване на по-цялостна оценка за значението на Берлинския договор за българите; обосноваване необходимостта от систематизиране и коригиране на наложената
система от официални и национални празници в България; аналитичното изясняване на значението
на предосвобожданските идеи за държавно устройство на свободна България и т.н.
 Гл. ас. КАЛИНА ВЕЛЧЕВА ГАЛУНОВА от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” за монографията „Бай Ганьо Българина: опит върху българската народопсихология и българската
модерност”. Книга първа. Издателство „Фабер”, В. Търново, 2009 г., 384 стр.
Монографията е много сполучлив опит да се излезе от досегашния модел на разглеждане на
социокултурния феномен „Бай Ганьо”. Трудът прилага широко интердициплинарния подход, като
при тълкуването и изграждането на новата съвременна концепция за литературния герой се използват методи на историята, социологията, културологията, психологията, социалната антропология
и т.н. На подробен анализ е подложен проблемът за българското „поевропейчване”, като се търсят
основанията за неговото „криворазбиране”.
 Д-р ЦАНКА СТОЯНОВА КОНСТАНТИНОВА от София за монографията „Топонимията на Казанлъшко”, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново,
2008, 940 стр.
Монографията е сериозен принос в цялостното изследване на местните имена по българската
територия. В нея се съдържат богати данни за българския релеф, флора и фауна, селско стопанство,
начин на стопанисване, историята, вярванията и суеверията, езикови влияния и са съхранени огромно количество забравени орографски и културноисторически термини. Монографията е безспорен влог в националната ни наука, но за съжаление авторката й не може да получи признанието си,
защото почина преди два месеца.
Грамота за научно-приложен принос
 Гл. ас. АНТОН КИРИЛОВ ГРОЗДАНОВ от Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” за монографията „Договорът за морски превоз на товари”. Унив. издателство
на ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2008, 271 стр.
Монографията е посветена на един от най-значимите проблеми от икономически и международен правен характер в съвременното морско право. Научните изводи и представените от автора
предложения за актуализиране на разпоредбите на българския Кодекс за морско корабоплаване и
препоръките в областта на договорите за морски превози и товари имат голяма стойност. Ако монографията бъде преведена на друг език, тя може да получи и международно признание.
 НИКОЛАЙ ПЕЙЧЕВ ПОППЕТРОВ от Института по история на БАН за две книги: монографичното изследване „Фашизмът в България: развитие и прояви”, изд. „Кама”, София, 2008, 126 стр. и сборникът „Социално – наляво, национализмът – напред (програмни
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1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени
и организационни документи на български авторитаристки националистически формации
за периода до 1944 г.). Изд. „Гутенберг”, София, 2009, 900 стр.
В книгите се прави сполучлив опит обективно, без политически пристрастия и емоции, да се
изясни присъствието на фашизма в България и неговото влияние върху политическия и идейния
живот в страната. Представени и анализирани са огромен брой документи, периодични издания и
пропагандна литература на идейни центрове, политически формации и организации, на отделни
личности.

СЪВМЕСТЕН КОНКУРС НА ВАК И СУБ ЗА НАУЧНИ
ПОСТИЖЕНИЯ НА ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2010 Г.*
Диплом и парична награда
 Н.с. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА АНДОНОВА от Института по експериментална патология и
паразитология на БАН за научните постижения в дисертацията на тема „ Изследване на
генетични полиморфизми на глутатион – S – трансферази в европейски популации и асоциация с мултифакторни заболявания”.
Използвайки съвременни високотехнологични молекулярно-биологични методи за първи път
системно са проучени голяма група полиморфизми в българската и германската човешка популация и тяхното етиологично значение за туморите на бъбреците, карцинома на гърдата и Балканската ендемична нефропатия. Предложен е оригинален метод за молекулен анализ и идентифициране
на точкови замени в гените за GST. Значимостта на резултатите се определя и от факта, че се предоставя надеждна база за въвеждане на информативни изследвания у нас за целите на фармакогенетиката.
 Гл. ас. д-р ДИАНА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА от катедра „Приложна органична химия” при Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” за научните постижения в дисертацията на тема: „Механизъм и реактивоспособност при алкална хидролиза на
амиди”.
Проведено е системно теоретично изследване на механизма на алкалната хидролиза на три Nмонозаместени амида. Получени са нови факти, които позволяват критичен анализ на досегашното
състояние на знанията върху изследваните реакции. Изследванията върху реактивоспособността
на серия заместени ацетанилиди са дали възможност за първи път да се покаже, че атомният електростатичен потенциал може успешно да се използва като индекс на реактивоспособността на химически реакции.
Грамота
 Ст. ас. д-р ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА РАЕВА от катедра „Минералогия и петрография” на
Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” за научни постижения в дисертацията
на тема: „Геохимия на гранити и метагранити от горното течение на р. Арда, Централни
Родопи, България”.
С използването на съвременната геотермометрия и геобарометрия, на методите на геохимично
моделиране, на търсене на геохимични сходства и различия са разкрити нови страни от геоложката
история на Маданската единица. Прибавени са нови убедителни щрихи към интерпретацията за
съотношенията между регионалния метаморфизъм и масовото развитие на гранитите в района на
Родопите, което е в съзвучие с идеите за еволюцията на земната кора.
* В конкурса за 2010 г. участват и млади учени до 35 г., защитили успешно своите дисертации през 2009 г. и имащи
претенции за научни постижения в своите разработки.
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СТРАТЕГИЯТА ЕВРОПА 2020 И РАЗВИТИЕТО НА
БЪЛГАРСКАТА НАУКА
Съвременното развитие на науката и иновациите се сблъсква с глобалните предизвикателства на ХХІ век, които трябва да бъдат решени.
Кои са тези предизвикателства и как да се дефинират?
Отдавна се заговори за т.нар. “големи европейски предизвикателства”, когато държавитечленки вземаха решение на структурата и насоките на Седмата Рамкова програма. Тогава бяха
идентифицирани три основни групи:
1. Икономически предизвикателства за активно включване на бизнеса чрез комбинация от мерки – насочени към предлагането на научни резултати и търсенето им с оглед развитие на иновативно
ориентирани пазари. Целта е изобретенията да се превърнат в продукти.
2. Социални предизвикателства и проблеми на околната среда, които да се справят с климатичните промени; застаряването на населението; енергийна сигурност; недостиг на хранителни ресурЕвропейска цел до 2020 г.
75% от населението на възраст между 2064 години следва да е с пълна заетост.

Инвестициите в научна и развойна
дейност следва да достигнат 3% от БВП
Целите „20/20/20” по отношение на
климата и на енергетиката следва да
бъдат изпълнени и като се постигне до
30% намаление на вредните емисии в
сравнение с настоящите стойности.
Делът на ранно напускащите образование
следва да е под 10 %, а най-малко 40% от
младото поколение следва да има трета
степен на образование.
Изложените на риск от бедност следва да
бъдат с 20 милиона по-малко.

Доц. д-р Албена Вуцова,
директор на Дирекция
“Научни изследвания” към МОМН
си и други.
3. Научно-технически предизвикателства
и невъзможността на науката да напредва с еднакъв темп на възникващите потребности.
Решението на всички тези проблеми изисква
наличието на условия за висока конкурентоспособност, свързано с въвеждането на иновативни
продукти и услуги и инвестиции в научното знание. До голяма степен тези основни дейности са
застъпени и в стратегията Европа 2020, която е
нов прочит на Лисабонската стратегия и е насочена към изграждането на силно конкурентоспособна Европа. Нещо повече, Европа 2020 въведе общоевропейски индикатори, които държавите-членки формулираха в национален план.

Каква е ситуацията за България?

Релевантен национален индикатор до 2020 г.
Намаляване на равнището на безработица
младежите (15-29 год.) до 7% през 2020 г.

сред

Постигане на заетост сред по-възрастните (55-64 год.)
от 53% през 2020 г.
Инвестиции в НИРД в размер на 1,5% от БВП, съчетана
с по-добра бизнес среда
Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни
източници в брутното крайно потребление на енергия и
повишаване на енергийната ефективност с 25% към
2020 г.
Минимален дял от 10% на енергията от възобновяеми
източници в крайното потребление на транспорта
Дял на преждевременно напусналите образователната
система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34-годишните
със завършено висше образование - 36% до 2020 г.
Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил.
души или с 16 % спрямо 2008 г.

Източник: Национална програма за реформи, предварителен вариант 2010-2013 г.

Определени са и основни елементи на конкурентоспособността и всеки от тях има своето
значение за изграждането на такава среда. Основен елемент на конкурентоспособността е „ мрежата”. Тя съчетава най-добрите познания и
компетентност и е база за различни видове сът-

18

рудничество: регионално, национално, трансрегионално и междудържавно. Вторият важен елемент е „ транстехнологичното сътрудничество”, което способства за дефинирането на нови конкурентни предимства и прави индустриалната структура по-гъвкава и разнообразна. Тре-
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ти елемент на конкурентоспособността е тя да
бъде „устойчива” и да има дългосрочен ангажимент, при който се създават рамкови условия
за научни изследвания и развитие и се поставят
основите на компетентност, експертност и умения. Към тези основни характеристики се прибавят още „ иновативността” и „производителността”. Иновативността създава фундамент за комерсиализация на технологиите и
подобрява индустриалната структура, в паралел
с основните компетенции. „Производителността” е по своята същност предпоставка за конкурентоспособност и благосъстояние и гради
рамкови условия за надеждно прилагане на технологиите, насочени към увеличаване на производството.
Обединени в обща рамка, всички те имат като хоризонтален приоритет човешките ресурси,
които влияят съществено върху всеки един от
елементите.
Иновациите са ключов елемент на конкурентоспособността и са обвързани с набор от критични фактори. Четири са основните критични
фактори на иновациите:
 Процеси на познанието – създаване и
управление на знанието, мрежи на познанието, иновации като същност и добавен ефект. Всички те формират процеса на познание, който има пространствена структура.
 Образователни процеси и капацитет за
тях - компетентността за развитие на даден процес, както и образователните организации, ангажирани в този процес.
 Технологични процеси - дейности като
развитие на информационните и комуникационни технологии, технологично
прогнозиране, анализ и очертаване на
рамкови условия за развитие.
 Обществени процеси – създаване на общество на знанието, обвързани с бизнес процеси и гарантирано регионално развитие.
Необходими условия за развитие на иновациите са и инвестициите в научноизследователска
и развойна дейност. В световен и европейски мащаб структурата и размера на инвестициите в
НИРД е силно диспергиран. Тенденцията обаче
е една – повишаване на средствата за изследвания и технологично развитие, като основна и стабилна антикризисна мярка и фактор, който може положително да повлияе на икономическия
просперитет.

Какви с а показателите на различните
страни ?

Държава
САЩ
Южна Корея
Япония
Китай
ЕК
България

Базов
индикатор
(2008)
2,76
3,21
3,44
1,44
1,8
0,4

Цел за
инвестиции
в НИРД (%)
3,0
5,0
4,0
2,0
3,0
1,5

Източник: Евростат

На тази база и на основата на преглед на интензитета на инвестиции в НИРД на странитечленки на ЕС за периода 2008 – 2009 г. могат да
се откроят няколко групи страни:
1. Страни с висок интензитет за НИРД наблюдава се нарастване на интензитета: Австрия, Дания, Финландия, Германия и Швеция.
2. Страни със средно висок интензитет,
при които се наблюдава нарастване или
намаляване, а в определени случаи - задържане на тенденцията, но като интензитет последният се определя като висок: Белгия, Франция, Англия.
3. Страни със среден интензитет на
НИРД, където се наблюдава нарастване на интензитета като тенденция: Чехия, Естония, Люксембург, Холандия,
Словения, Испания. В някои от тази
групи страни има леко намаляване на
интензитета или задържане: Ирландия,
Унгария, Италия.
4. Страни с нисък интензитет на НИРД, в
които има нарастваща, намаляваща и
задържаща тенденции. С нарастване се
определят Кипър, Полша и Словакия,
със задържане са Гърция, Латвия, Малта и Португалия. България се намира в
най-неблагоприятната ситуация от тази последна група - спадане на интензитета, заедно с Румъния и Литва.
Състоянието на инвестиции в страната ни е
крайно неблагоприятно, а при амбициозната цел
от 1,5 % до 2020 г. трябва сериозно да се помисли какви механизми да бъдат въведени, за да се
балансира тази голяма разлика в интензитета.
Трябва да се преодолее инерцията на мислене: кое е по-градивното начало – индивидуално
или колективното мислене. Необходимо е да се

НАУКА – кн. 6/2010, том XX

Издание на Съюза на учените в България

19

Научна политика
оцени как да се работи – в реална или във виртуална среда и коя от тях е по-благоприятна за работа. Трябва да се реши кое да развиваме с приоритет – фундаментални или приложни изследвания. Трябва да се реши въпросът кое да следваме – традицията или иновативността, или да
търсим разумен баланс между двете. Кое да реализираме – пилотни изследвания или рутинни
дейности, които да доведат до предвидими резултати? Стои въпросът и към какво да се насочим – към ползване на предлагани услуги или
към развитие на експертиза.
Ако си отговорим на всички тези въпроси, естествено можем да дадем примерен модел на
конкурентоспособността на глобално ниво. Моделът на тази конкурентоспособност трябва да
включва мрежи и много партньорства, да реализира активно вътрешни взаимодействия на база
на информационните и комуникационните технологии (ИКТ); да притежава гъвкавост на решенията и да залага ясни цели и процеси; да дефинира ролята на различните акционери и инвеститори по време на протичащите процеси и
да способства за развитието на компетенции на
всички нива.
Развитието на иновативните процеси се влияе от редица стимули и мерки за насърчаване.
Една от такъв тип мерки може да бъде подобряване качеството на образованието чрез общи процеси и насърчаване на индивидуално продължаване на обучението, мобилност и проектно ориентирано обучение, съобразено с икономическите потребности. Друг тип мярка, стимулираща
иновативността, е подобряване на рамката на

развитие на НИРД чрез подкрепа на публичните
организации, подкрепа на научна инфраструктура и насърчаване на клъстери за развитие и сътрудничество на иновации. В пакета от насърчителни мерки може да се спомене и подобряването на иновационната култура на обществото. Тя
може да се постигне чрез развитие на предприемачество, публично частно партньорство, защита на интелектуалната собственост, повишаване
на информираността и насърчаване на иновативните организационни и управленски практики.
Пет са основните изисквания за иновативна
среда, които би следвало да съществуват, за да
се самообновява и развива дадена организация.
Факторите, които влияят върху тази среда, са:
1. Участници - с тяхната идентичност,
чувство за принадлежност и привлекателност.
2. Мрежи – с прилежащите им връзки, доверие и взаимна зависимост.
3. Управление на знанието – с гарантиран
поток за обмен на знания и комуникации.
4. Сътрудничество, което се характеризира с нова култура на съвместна работа
и обучение.
5. Управление на времевата компонента,
която обединява състояние на съзнанието и предприемчивост при действията.
Когато тези елементи са налице и взаимно обвързани, може да съществува една хармонична
иновативна среда, гарантираща конкурентоспособно развитие.

“EURAXESS – Researchers in Motion”
представлява портал към атрактивни работни места в областта на научните
изследвания в Европа, както и към широка база данни от талантливи учени
от световна класа.
Информация и съдействие от:
EURAXESS Jobs
EURAXESS Services
EURAXESS Rights
EURAXESS Links
http://ec.europa.eu/euraxess
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ДРЕВНОЕГИПЕТСКИЯТ МУЗЕЙОН – ПЪРВИЯТ
НАУЧЕН ИНСТИТУТ В СВЕТА
Интересно е да се проследи историята на първите научни средища в света преди нашата ера.
Това са само няколко академии в Азия и Европа –
литературно-академичният кръг Сангам, академията Цзися, Платоновата академия, Аристотеловият ликей - и т.нар. „домове на живота” в Африка.
Всичките тези институции, разбира се, имат не
само чисто научен, но и културно-образователен
характер. Когато същите академично-институционални форми от Древността получават достатъчно развитие, път започва да си „пробива” нова такава, отличаваща се от другите споменати найвече с институтската си насоченост – чисто изследователският акцент започва да преобладава
над културно-комуникативните, дискусионно-полемичните, доктринално-школските, книжовноразпространителските и други подобни приоритети (без, естествено, да ги изключва съвсем).
1. Музейонът1 е научно-образователна институция, създадена в гр. Александрия, Египет, през
ІІІ в. пр. н. е. [20, с. 24, 55], по време на управлението на Птолемей І Сотер2 и Птолемей ІІ Филаделф [9, с. 138]. Най-големият си разцвет заведението достига в годините от основаването си до
30 г. пр.н.е. Музейонът в центъра на оживената
столица се е радвал на особена закрила от страна
на повечето фараони от македоно-гръцката династия, но след като Египет става римска провинция,
през последната посочена година, тази институция „изпада в мрак”. [22, s. 137] Отбелязва се, че
още след “като Птолемей VІ бил смъртно ранен в
Сирия, Птолемей VІІІ3 се възползвал от шанса да
заеме трона, смазал всякаква съпротива и изгонил мислителите от Музейона – това подкопало
репутацията на Александрия като интелектуален
център на света...” [1, с. 209] Все пак има сведения, че при управлението на император Адриан
(ІІ в. н.е.) музейонът съществува. [9, с. 139]
Музейонът дължи името си на „гръцките божества на изкуствата и науките”; той е „храм на
музите”. [1, с. 197]
2. Според Х. Адес, музейонът е „основан по
образец на Аристотеловият ликей в Атина, като
много смятали, че образецът при него е надминат.” [1, с. 197] M. Льоци отбелязва: „Птолемей І
Сотер, основателят на египетската Птолемейска

Д-р Горан Попов,
секция „Педагогика и психология” към СУБ
династия, повикал в своя двор Деметрий Талерски, ученик на Аристотел, и му възложил да създаде учебно заведение (школа) по образец на „Ликея”. Така бил създаден Александрийският музейон.” [12, с. 12] Други учени, като белгийския
египтолог Капар и руският А. Н. Деревицки, посочват голямото сходство между музейона (с принадлежащата му библиотека) и египетските “домове на живота”, като смятат, че той е своеобразно и разширено възпроизвеждане на египетските
“домове на живота”, обслужващо интересите на
новата чуждоземна династия на Лагидите [9, с.
140] или Птолемеите.
3. Музейонът представлява по същество изследователски институт, където се провеждат изследвания в различни области на знанието, и е обзаведен с лаборатории, стаи за работа със студенти, ботаническа и зоологическа градина, обсерватория. [20, с. 55, 24] Отбелязва се, че заведението не е гимназия или академия или литературен
дом, а именно един „научен институт със своеобразна организация”, където, от една страна, ако
„някой учен е имал склонност към самостоятелно научно мислене с оглед да предаде на идните
поколения резултатите от изследванията в своите писмени произведения, сигурно не е срещал
никакви пречки за осъществяване на тези си стремежи”, а, от друга страна, учени с призвание да
въздействат на своите по-млади съвременници непосредствено чрез живо слово разполагат с найдобрата възможност за такава изява. [22, s. 139]
За музейона „Птолемеите били осигурили една
представителна обществена сграда, с внушителни портици (колонади – бел. авт.), в която можело
да се провежда обучение.” [21, р. 455] Там „учените живеели заедно, на държавна издръжка...
Скоро започнало издаването на книгите на музейона, за което допринесло наличието на папирус,
даващо на Египет естествен монопол при изготвянето на материал за писане.” [12, с. 12] Уточнява се, че музейонът „е бил местоживеене и учебно заведение на емигрирали в Египет гръцки из-

1

В текстове на руски език го наричат „Мусейон” (1, с. 197, 209) или „Мусей” (1, с. 197; 20, с. 24, 55), или „Музей” (9, с.
138-140; 12, с. 12), докато в немски – Museum (22, s. 137). Ние ще се придържаме към варианта на изписване на този
термин, с който си служи изтъкнатият български специалист по антична философия чл.-кор. Ради Радев [14, с. 743].
2
“Годината на смъртта на Аристотел (322 г. пр. Хр.) приблизително съвпада с основаването на това великолепно заведение.”
[22, s. 137]
3
Този монарх управлява от 170 до 116 г. пр. н. е. (1, с. 473) или през 164 и от 145 до 116 г. пр. н. е. [8, с. 528]
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следователи.” [22, s. 137] Обаче може би по-близо до истината е да се предполага, че в тази институция изследователите не са само гърци, а принадлежат и към други народности. Важно е да се
отбележи, че органична част от музейона е библиотеката към него (срв. 1, с. 197; 9, с. 139; 14, с.
743; 12, с. 12; и др.) - прословутата Александрийска библиотека, най-голямото хранилище на съчинения в Древния свят.4
Партей (Partey) описва по-подробно музейона. Според неговото описание, касае се за комплекс от голям брой съседни просторни дворове,
с колонади (портици) по крайщата им, водещи до
вътрешни сгради (жилищни помещения, зали за
изследвания и учене, зала за хранене) и библиотека, разположена в най-далечния край на комплекса спрямо главната улица. Под колонадите
има места за отдих на посетителите на музейона
и в дворовете му има дървета и хладни фонтани.
Библиотеката служи едновременно за книгохранилище, жилищно помещение за голяма част от
персонала й и издателски и книговезки център.
На територията на музейона е разположен и медицинско-хирургически център. Архитектурната
декорация на музейона е на ниво, върху покривите на неговите сгради са разположени астрономически инструменти, а в един от дворове му е
разположен специален стоманен кръг за астрономически наблюдения. [22, s. 137-139]
Музейонът, със сигурност през ІІ в. по времето на император Адриан, но вероятно и в по-ранния Птолемейски период, се възглавява от жрец
със сан “архиерей на Александрия и цял Египет”
(с главна функция – организиране на култа към
обожествените Александър Македонски и Птолемейски владетели), едновременно и епистолограф5 на царя. Така този представителен институт
се контролира от царя и (подчинено му) духовно
лице, които все пак не се намесват натрапчиво в
научния живот на институцията, оставяйки място за автономия. [9, с. 139]
4. В музейона се развиват следните научни области: математика, физика, механика, астрономия,
география, медицина, анатомия и физиология, история, граматика, литература.
Най-известен представител по математика в
този храм на науката е Евклид. В труда си „Начала” той осъществява висш синтез на математическото знание, опирайки се на древногръцки постижения. [1, с. 197] Като основа на произведени-

ето служат няколко аксиоми и постулати – основни и очевидни положения, непротиворечащи на
практиката; върху тях е изградена цялата геометрия. Тези пет аксиоми и пет постулата ги следва
верига от по-нататъшни изводи и теореми – твърдения, неочевидни без съответните доказателства.
[13, с. 72-73] „Първите шест книги на „Начала”
на Евклид са посветени на геометрията на плоските фигури – планиметрията. В пета книга се разработва учението за пропорциите, изворите на което могат да се забележат в трудовете на Евдокс
Книдски, гръцки математик и астроном. Шеста
книга дава приложението на тези теории в планиметрията. По-нататък, от седми до десети том,
се разглежда теорията на числата. А единадесети, дванадесети и тринадесети том са посветени
на стереометрията.” [13, с. 73] Според Евклид,
пространството е пусто, безгранично, изотропно
(свойствата му не зависят от посоката) и тримерно, а най-простият геометричен обект е точката.
Относно постулатите на големия математик, те утвърждават, че: 1) от една точка към всяка точка
може да се прокара права линия; 2) ограничената
права линия може без прекъсване да бъде продължена по правата; 3) от един център на всеки
радиус може да се опише окръжност; 4) всички
прави ъгли са равни един на друг; 5) ако права,
разположена върху две прави, образува вътрешни и от едната страна ъгли, по-малки за двете прави, то, неограничено продължени, тези две прави
ще се срещнат от тази страна, където са ъглите,
по-малки за двете прави. [13, с. 73-74]
Освен това, с право оценяват Евклид като основоположник на геометричната оптика, на която са посветени неговите трактати „Оптика” и
„Катоптрика”. [13, с. 68]
По физика, механика, астрономия и география
в музейона работят Архимед, Ератостен, Аристарх и Ктесибий. Главните научни приноси на
Архимед: дедуктивен характер на изложението
(основано върху постулати), съчетано с провеждането (и подробното описване) на експерименти; около 40 по-крупни механични изобретения
(Архимедовия винт за повдигане на водата, различни видове предавки и лостови системи, планетарий, нови бойни машини, и др.); „метод за
измерване на визуалния диаметър на слънцето”;
открития по статика (закони на лоста, центрове
на тежестта на телата, и др.); открития по хидростатика (закон за водоизместването на телата,

4
В Древността по мащаби, донякъде съпоставими с Александрийската, са 2 библиотеки. Първо, знаменитата библиотека
на Ашурбанипал (668-627 г. пр. н. е.), на която „отделни „томове” включват стотици глинени плочки, подредени с
номерация” [6, с. 55]. Второ, в началото на ІІ в. на Александрия започнал да конкурира Пергам(он), където била създадена
голяма библиотека и въведен нов материал за писане от кожа – пергамен(т); а след като при Юлий Цезар Александрийската
библиотека загинала при пожар (47 г. пр. н. е.), известният римски пълководец Антоний, който по едно време бил
господар на целия римски Изток, обезщетил египетската царица Клеопатра, пренасяйки Пергамската библиотека в
Александрия. [16, с. 225]
5
Епистолограф – човек, „който пише послания или писма” [15, с. 305].
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относително тегло спрямо водата, условия за плуване на телата, и др.); открития по катоптрика6 .
[12, с. 13-16] Ератостен има научни приноси в няколко направления. По математика в писмото си
към цар Птолемей ІІІ Евергет той засяга въпроса
за удвояването на куба, описва изобретен от него
уред, наречен „мезолабий” и др. Неговото съчинение „За средните величини” е във връзка с линейните места. Съчинението му „Платоник” е
посветено на пропорциите и може би именно към
Ератостен възхожда алгоритъма за „развиването
на всички рационални отношения от отношението на равенство”, докато в един откъс от друга
работа на този учен има изложение на намерения
от него „метод за определянето на произволно количество последователни прости числа (така нареченото решето на Ератостен)”. По астрономия
в съчинението си „Катастеризми” („Катастеризмы”) този представител на точните науки предлага „изброяване на съзвездията и включените в
тях звезди, на брой до 700" и на територията на
музейона разполага големи армиларни сфери –
уред за визуализация на най-важните дъги на небесната сфера. Преминавайки от астрономия към
геодезия и география, Ератостен, освен че определя ъгловото разстояние от екватора до тропика, възлизащо според него на 11/83 от 180°, (в отделен труд) измерва дължината на Земната окръжност и намира, че тя е 39 250 км – съвсем близо
до съвременните изчисления, определящи я на 40
008 км. В друго свое съчинение Ератостен, правейки критичен обзор на историята на географията, излага нейните основи според собствените
си възгледи и се разглежда сухоземната територия. Той е сред основателите на научната хронология, доколкото в „Хронографии” се опитва „да
установи датите, свързани с историята на Елада”,
и съставя „списък на победителите на олимпийските игри”, а в запазили се откъси от неговото
съчинение „За древната комедия” и от две негови
поеми се съдържа „разказ за строежа на небето,
светилата и хармонията на сферите” и „се предава легендата за Еригон, дъщерята на Икар”. [18]
Главният научен принос на Аристарх се изразява
в това, че той издига теорията, че Земята се върти
около Слънцето [1, с. 197], което е подчертано не
само от египтолог като Х. Адес, но и от сериозен
историк на физиката като Я. Г. Дорф-ман (срв. 7,
с. 182)7, с което този представител на музейона
изпреварил съответните възгледи на Коперник с
1800 години [1, с. 197]. Що се отнася до Ктесибий (или Ктезибий), той „установил еластичнос-

тта на въздуха, разработил основите на хидравликата и изобретил въздушната помпа” [1,
с. 197].
По медицина, анатомия и физиология се изявяват Херофил и Еразистрат. Първият от тях живее в края на ІV – първата половина на ІІІ в. пр.н.е.
и е ученик на Хипократовия последовател Праксигор от о. Кос. Според Херофил, който се реализира като александрийски учен, но развива традициите на Коската медицинска школа, душата
управлява организма чрез мислеща, чувстваща и
хранеща сила. Ученият оставя много анатомични описания - на устройството на главния мозък,
нервните стволове, черния дроб, дванадесетопръстника (книгата „Анатомия”), стъкловидното
тяло (трактата „За очите”), белодробната артерия
(трактата „За пулса”). Херофил създава учения за
„артериалния пулс като следствие от дейността
на сърцето” и за специфичното действие на лекарствата. Неговият ученик Еразистрат е физиолог и изучава главния мозък и нервите, които разделя на сетивни и двигателни [2, с. 27-28] – разкривайки основата на структурата, сега известна
като соматична нервна система [17, с. 82]. „Според него органите са свързани помежду си чрез
нерви, вени и артерии. Приема учението за „пневмата” („жизнения дух”), която се вдишва с въздуха и минава в артериите (кръв има само във вените). Според него главната причина за възникването на заболяванията е плетората, която се дължи на преяждане и затова се лекува главно с лаксативни средства и диетичен режим. Ръководейки се от атомистичното учение, той счита, че причината за болестта са застоят и нарушението на
движението на атомите по телесните канали. Ето
защо препоръчва строга диета, повръщателни и
потогонни средства, гимнастика и масаж.” [2, с.
28]
По история, граматика, литература работят Теокрит, Зенодот от Ефес, Калимах, Аполоний Родоски. Главният принос на Теокрит е, че той е
основател или създател на жанра идилия [11, с.
722; 16, с. 253]. Последният термин еволюира, като в древността означава кратките стихотворения,
които не могат да се сведат до никой от обикновените жанрове, а в новата европейска литература – изобразяване на прост, тих живот; но специално при Теокрит много от произведенията му
притежават и двете възможни значения на термина. Литературният деец умира през ІІІ в. пр.н.е.,
но два века по-късно неговите разнородни стихотворения са събрани заедно в сборник, който

6

Катоптрика – дял от физиката, който изучава законите на отражението на светлината и описва приложението на тези
закони при устройството на оптически инструменти.
7
Tук е интересно да се направи паралел между Аристарх и Арябхата, живял през V в., отстоявал идеята за въртенето на
Земята около остта й [10, с. 370].
8
Явно се касае за Алфред Тенисън (1809-1892), английски поет. [11, с. 710]
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получава названието „Идилии”. [16, с. 253] Теокритовите произведения „оказали влияние на следващите писатели, от Вергилий до Тенисон” [1, с.
198]8 Зенодот от Ефес е езиковед, литературовед
и поет [1, с. 198; 18], тълкувател на Омировите
произведения [16, с. 226]. „Централната фигура
в александрийската поезия е Калимах от Кирена
(около 310 – 240 г. пр.н.е.)... На млади години учител в едно от предградията на Александрия, Калимах достигнал високо положение в музейона и
станал придворен поет на Птолемеите. Въпреки
огромната популярност на този писател през елинистическо време най-важната част от неговото
литературно наследство била по-късно загубена,
но папирусите ни поднесоха и продължават да ни
поднасят многобройни фрагменти и неотдавна бе
намерено и едно антично изложение на съдържанието на цяла редица негови произведения. Калимах дава ясна формулировка на своята литературна програма. Тя се свежда до три основни
принципа: малка форма, борба с баналността и
грижлива обработка на детайлите... Той особено
въстава срещу големия епос, „цикличната поема”,
„непрекъснатото творение”, което не допуска „фина” разработка... Без да разширява своето отрицателно отношение и върху Омировите поеми, Калимах се опълчва срещу опитите да се възроди
големият епос. Ученият александриец се чувства
по-близо до дидактическия стил на Хезиод. У него повдигат възражения и каталоговидни произведения от типа на „Лида”. Той предпочита разработката на отделен епизод във формата на самостоятелно стихотворение.” [16, с. 246-247] „Калимах е разностранен поет. Както почти всички
александрийци, той блести с изкуството на изисканата епиграма; но неговата поетична слава е била основана на „учените” стихотворения. ... Найважното му произведение е „Причини” (Aitia),
сборник повествователни елегии в четири книги,
който съдържал легенди за възникването на различни празненства, обреди и наименования, за основаването на градове и светилища. Дали отделните стихотворения са били свързани помежду си,
не е известно, но ако е имало такава връзка, тя е
била само външна. По своята същност всяка елегия представлявала малка самостоятелна повест.
Калимах събрал голямо количество малко известни предания от различни гръцки области; под неговия поглед попаднал дори и Рим.” [16, с. 247]
Калимах, „като оглавяващ нова литературна школа, издал въз основа на каталогизираните материали на библиотеката библиография на гръцката литература. Тези „Таблици на прославили се
във всички области на образованието и на техните произведения” обхващали 120 книги.” [16, с.
225] Аполоний Родоски (ІІІ в. пр.н.е.) е филолог
и епически поет, автор на поемата „Аргонавтика” [4, с. 275]. В нея се разказва за подвизите на
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т.нар. аргонавти – екипажа на кораба „Арго”, около 50 човека, водени от Язон, които отиват до Колхида, за да вземат „златното руно” [3, с. 55-56].
Аполоний е ученик на Калимах. Обаче обемиста
творба като „Аргонавтика” се конфронтира с
предпочитанията към миниатюрните литературни форми на Калимах и оттам назрява идеен конфликт между ученика и учителя, който се усложнява от настъпилата между тях междуличностна
непоносимост, всичко водещо до преселването на
Аполоний от Александрия на остров Родос, откъдето е и прозвището му. [16, с. 249]
Въпреки че броят на учените, пребиваващи по
едно и също време в музейона едва ли може да се
установи, представителите на елинската наука, намиращи се в него по време на разцвета му, вероятно е около 100. [22, s. 139]
В музейона или най-малкото, покрай дейността на неговите представители, нараства „специализацията на научния труд, образуват се обединения от лица, заети с научна дейност (научни
школи).” [20, с. 24] „В Александрия възникват различни школи на ретори и мислители, които осъществяват сравнително активна просветно-преподавателска дейност, в резултат на което се формира нова образователна система с нови норми и
методи.” [14, с. 743] Може да се каже, че в същия
град „процъфтявали научни школи в течение на
целия античен период. В частност, цялата физика
на елинистичния период, представляваща най-голямата и най-добрата част от приноса на античността в изследването на природата, в съвременен смисъл е свързана с Александрийския музейон.” [12, с. 12]
5. Заслужава да се дадат малко по-подробни
сведения за Александрийската библиотека. Тя е
създадена заедно с основаването на музейона.
Сред „събраните от Деметрий Талерски книги за
бъдещата библиотека имало не само съчинения
на гърците, но и произведения на египтяните и
(на) другите източни автори, преведени на гръцки език или написани направо на гръцки, в това
число и трудовете на знаменития Мането(н). Доколкото по времето на Птолемеите “домовете на
живота” проявявали още голяма активност, в
Александрийската библиотека би трябвало да са
постъпвали новите трудове на египетските писари, които в течение на много векове “със своите
изкусни пръсти” са създавали и развивали египетската литература.” [9, с. 138-139] Посочва се,
от друга страна, че основополагащото ядро съчинения в тази библиотека са трудовете на Аристотел. [12, с. 12] Що се отнася за общите й фондове, изследователите изчисляват, че те достигат до
700 000 или малко повече отделни единици [1, с.
197; 21, р. 455], като M. Льоци даже уточнява, че
това става към 48 г. пр.н.е. [12, с. 12] Първите Птолемеи покровителстват библиотеката и чрез спе-
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циален закон: той „допускал конфискация на всякаква литература, която пристигала в града: оригиналите постъпвали в библиотеката, от тях правили копия, които давали на собствениците на
книгите.” [1, с. 197] Фараонът назначава за ръководител на библиотеката някой от членовете на
музейона – известно е, че сред управляващите я
през годините са Ератостен, Калимах, Аполоний
Родоски. ( Срв. 9, с. 139) Все пак не можем да се
съгласим с оценки, че за „съжаление, съкровищата на Александрийската библиотека безвъзвратно загинали...” [9, с. 139] Още през ХІХ в. се
отбелязва, че по “мнението на най-новите изследователи загубите, причинени от нейната гибел,
не са били големи. Главните произведения са се
намирали не само в Александрия, но и в други
значителни градове ...” [22, s. 140]
6. Какви са отношенията между учените и техните ученици в музейона и какъв е характерът на
обучението в това заведение? Около учените, обитаващи музейона, „се събирал голям кръг ученици от всички елинскоезични племена, чието отношение към техните учители може да се опише
само в най-общи линии. Изобщо остава под съмнение дали членовете на музейона са имали задължението да обучават; (а, обратно на това – Г.
П.) дали сред тях (не) е имало такива, които са
живеели в най-дълбока изолация в интерес на науката, без дори с устни съобщения да упражняват някакво въздействие навън. Но вероятно при
господстващата тогава насоченост на духа техният брой е бил малък; напълно естествено е било
някой задълбочен мислител, някой опитен лекар,
някой прочут астроном да се види веднага обкръжен от напористи младежи. Обучението е било
все още въпрос на другарско общуване, на диалог, на свободно съобщение, преди да бъде регулирано в катедрено преподаване.”9 „Поставянето
и решаването на остроумни въпроси из граматическата и диалектическата области изглежда дълго време е било любимо занимание в Музейона
...” [22, s. 140] В крайна сметка, „даже в Александрия не съществувала корпоративна (corporate)
университетска организация, каквато средновековния период завещал на образователното потомство.” [21, р. 455]
Според Хегел, битието и историята се развиват спираловидно [5], като низ от усложняващи
се и задълбочаващи се цикли. В този дух изглежда музейонът завършва един първи световен цикъл на развитие на научните институции с продължителност от няколко века, който цикъл можем да го наречем древен. Следващият съответен цикъл ни се струва, че трае от Средновековието до края на ХІХ в., през което време постепенно се развиват първите университети, новите ака9

Цит. по 22, s. 139

демии и институтите от периода на Новото време. Може би третият голям световен цикъл на развитие на научните институции започва от началото на ХХ в. и трае и до днес.
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ЗОДИАК И АСТРОНОМИЯ
Завладяващата картина на нощното небе е примамвала погледа и на първобитния човек. Още
от древността хората групирали по-ярките звезди във фигури, които им напомняли предмети, животни и хора от митологията и бита на съответния народ. Тези групи звезди нарекли съзвездия.
Всеки народ създал своя система от съзвездия.
Всъщност древните народи пренесли своята митология и бит на звездното небе, считайки земния живот за огледален на небесния. Така, свързвайки Небето и Земята в единство, древните хора смятали, че наблюдавайки небесната картина,
биха могли да предсказват земния живот на хората.
Наблюдавайки Слънцето от въртящата се около него Земя, по небето се очертава пътят му сред
съзвездията, който днес наричаме еклиптика. В
близост до еклиптиката могат да се открият Луната и планетите.
Още преди три хиляди години вавилонците
първи отделили един пояс от небесната сфера, по
който преминавал пътят на Луната, Слънцето и
планетите. Нарекли го Зодиак (Фигура 1).

Наташа Иванова,
НАОП „Джордано Бруно” – Димитровград
диакални съзвездия се споменават в края на V и
началото на ІV в. пр.н.е. Някъде по онова време,
въз основа на това деление на еклиптиката на 12
равни части, била създадена и небесна координатна система, която е доста интересна и днес.
Това деление било свързвано и с Вавилонския календар. Всеки месец Слънцето преминавало в ново съзвездие, като за началото на годината се определяло местоположението на Слънцето по време на пролетното равноденствие. По него време
то било в съзвездието “Овен” (ерата на Овена),
поради което все още първият астрологичен знак
е “Овен”. Днес пролетната равноденствена точка
се намира в съзвездие “Риби”, но знакът й е останал същия - от времето, когато е била в “Овен” - 
(знака на съзвездието “Овен”).
Преместването на пролетната равноденствена
точка се нарича прецесия на равноденствието
(Фигура 2). Тя се дължи на факта, че оста на въртене на Земята, която е наклонена към равнината
на земната орбита, не е фиксирана. Оста на въртене на Земята (NS) се върти около ос, перпендикулярна на плоскостта на земната орбита, която
се нарича еклиптична ос (ПП). За 26 хиляди години тази ос описва конус, чийто връх се намира
в центъра на Земята.

Фигура 1. Зодиак – кръг от животни

За пръв път понятието Зодиак се споменава в
серия клинописни таблички от древен Вавилон
(древна Халдея, Нововавилонското царство) в началото на VІІ в. пр.н.е., като продължение на правените още по време на бронзовата епоха списъци на звезди.
Табличките са известни като “Мул Апин”
(MUL.APIN), което означава съзвездието “Плуг”.
В тези текстове пътят на Луната минава през 18
съзвездия и се обяснява, че и Слънцето, и петте
планети минават през тях. В VІІ – VІ в пр. н.е.
броят на отделените зодиакални зони бил удвоен, т.е. Зодиакът бил разделен на 36 участъка, всеки по 10о. Вероятно в началото на V век пр.н.е. е
направено делението на 12 части, като всеки три
участъка били групирани в един. По това време
се появили първите зодиакални хороскопи. Във
вавилонските астрономически “дневници” 12те зо-

26

Фигура 2. Прецесия на пролетната равноденствена
точка

Днес земната ос е насочена към Полярната
звезда (тя има гръцко и арабско име – Киносура и
Алрикабах). Преди 5000 години тя е сочела звездата Тубан от съзвездието “Дракон”, а след 12
000 хиляди години ще е насочена към Вега, най ярката звезда от съзвездието “Лира”.
Това деление на Зодиака на 18, 36 или 12 части
се дължало на факта, че във Вавилон била приета шестдесетичната бройна система, а окръжнос-
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тта се деляла на 360о, което съответствало на броя
на дните във Вавилонската година.
Египетската астрономия приела декадното деление на 10о, при което всяка декада съответствала на божество (в гръцката митология - декан). В
елинистическия Египет била възприета комбинирана система. Илюстрация на тази ситема е Дендерския зодиак – барелеф, разположен на пода на
едно от помещенията на храма на Хатхор или Хатор (богинята на любовта, музиката и танците) в
Дендер, където всеки от 12те зодиакални участъка е разбит на три декана (Фигура 3).

Фигура 4. Кръгът на зодиака: настилка от мозайка
от VІ век, включваща гръцко-византийски елементи
в синагогата Бейт Алфа, Израел.

Фигура 3. Дендерският зодиак в храма на богиня
Хатор в Дендер, строен І в. пр.н.е. (гравюрата е от
ХІХ в. )
Гръцката астрономия възприела зодиакалната
система на Вавилон във варианта с 12 участъка,
отговарящи на 12 съзвездия. Самото название Зодиак има гръцки произход (ζχον) и означава „живо същество, животно”. Първото споменаване на
Зодиака в древна Елада е свързано с основоположника на древногръцката теоретическа астрономия Евдокс Книдски (средата на ІV в. пр.н.е.).
По време на Римската империя, поради контактите й с Индия, елинистичната астрология достигнала и Индия. Това станало ІІ–І в. пр.н.е.
Индийците познавали прецесията на пролетната
равноденствена точка, затова индийската система е основана на звездна координатна система за
разлика от противоположната тропическа или еклиптична система, следвана от древните гърци,
което довело до различия в Европейския и Индуския зодиак.
На санскритски имената на зодиите са преведени директно от елински. Например: “ dhanus”
означава “ стрелец”, а “ kumbha” - “водоносец,
водолей”.

В традиционен Китай зодиакалните пояси са
4, всеки от които се дели на 7 неголеми съзвездия
– “Лунни домове”. По такъв начин за един ден
Луната преминава един дом. Древногръцкият философ Птолемей изиграл важна роля за развитието на астрологията и правенето на хороскопи.
Неговият труд “Tetrabiblos” полага основите на
Западната астрология. Той е живял през ІІ в. от
н.е. - три века след откриването на прецесията на
равноденствието от Хипарх (около 130 г. пр.н.е.).
В днешно време имаме 12 зодиакални знака Зодии, които отговарят на 12 древногръцки съзвездия. През тези съзвездия минава пътят на
Слънцето, Луната и планетите. През 1922 г. на
конгрес в Париж Международният астрономически съюз определя броя и границите на съзвездията, видими от цялата Земя, както и от Северното
и от Южното полукълбо - на брой 88. При това се
оказва, че еклиптиката минава вече не през 12, а
през 13 съзвездия. Тринадесетото съзвездие е Змиеносец и заема доста голяма площ от небето.
Така че в нашата съвременност Зодиакът би
трябвало да се състои от 13 зодии, отговарящи на
13те съзвездия!
Днес ние говорим за зодиите Овен, Телец,
Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей и Риби – 12 на брой.
При всички тези изменения на понятието за
Зодиак възникват въпроси...! И всички тези въпроси търсят своите отговори. А отговорите ...!
Всеки би могъл сам да потърси и открие...! А
дали Зодиака има връзка с характера на човека и
неговия живот – това е въпрос на личен избор!
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Фигура 5. Зодиакални знаци, гравюра на дърво (ХVІ в.)

Източници:
1. http://ru.wikipedia.org.
2. //Андромеда, бр.3, април, 2008.
3 .http://zodiakcon.hit.bg/astrologiq.htm;
4. http://zodiaka.hit.bg/
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150 години метеорология в България

150 ГОДИНИ
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
И 120 ГОДИНИ
БЪЛГАРСКА МЕТЕОРОЛОГИЧНА СЛУЖБА
През 2010 г. Националният институт по метеорология и хидрология при Българската академия
на науките отбелязва две важни годишнини – 150
години от първите метеорологични измервания в
България и 120 години от създаването на Българската метеорологична служба - две забележителни дати, бележещи важен етап от развитието на
Националната хидрометеорологична служба на
Република България.
Нека да се върнем назад във времето и да се
опитаме да проследим по-важните етапи от развитието на Българската метеорологична служба,
като отдадем почит, признателност, благодарност
и уважение на стотиците родолюбиви българи,
посветили живота си в служба на българската хидрометеорологична служба и допринесли за израстването и утвърждаването на тази национална институция.
Началото е поставено в далечната 1860 г., в
която по инициатива на Австрийското консулство
в гр. Русе се открива първата метеорологична
станция. Станцията е построена в двора на консулството и наблюденията и измерванията се правят от консула фон Мартрид. Данните се използват основно за осигуряване на корабоплаването
по р. Дунав. Тук е мястото да отбележим, че първите метеорологични измервания в България започват само 10 години по-късно след началото на
организираните метеорологични измервания в
света. През 1870 г. е открита и първата хидрологична станция близо до гр. Русе – отново за нуждите на корабоплаването по р. Дунав.
Втората метеорологична станция в България
е открита през 1880 г. отново от Австрийското консулство, но вече в гр. София. Наблюдател в тази
станция е консулът Лутероти. Уредите и ръководствата за работа се получават от Виена. Данните
от метеорологичната станция в София се изпращат в Австрийския метеорологичен институт във
Виена и се публикуват в Немското метеорологично списание. По тези данни известният австрийски метеоролог Юлиус фон Хан през 1893 г. прави първото описание на климата на гр. София.
През 1904 г. тези данни са предоставени на България и се пазят в архива на НИМХ – БАН.
През 1881 г. Константин Иречек, министър на
Народното просвещение, разпорежда доставката
на пет комплекта метеорологични уреди за обо-

Д-р Георги Корчев,
Генерален директор на НИМХ – БАН
рудване на пет метеорологични станции. Доставените уреди с инструкции за инсталирането им
и водене на наблюдения са изпратени в пет училища в градовете София, Варна, Габрово, Кюстендил и Лом. Наблюденията от тези станции са
с големи прекъсвания, поради липса на специално ангажирани за целта и обучени хора.
Регулярни метеорологични наблюдения в България започват на 1 февруари 1887 г. с откриването на метеорологичната станция на пл. „Васил
Левски” в гр. София. Резултатите от измерванията се отпечатват в „Държавен вестник”. Наблюденията и измерванията се правят от учителя по
физика в тогавашната мъжка гимназия (по-късно
професор в Софийския университет) Марин Бъчеваров. Станцията на пл. „Васил Левски” в гр.
София работи до 1992 г.
На 20 февруари 1890 г. Софийската метеорологична станция е обявена за централна, а директорът и учител по физика и математика от Първа
софийска мъжка гимназия Спас Вацов е назначен с „предписание” от Министерството на народното просвещение за неин ръководител. Тази
дата се смята за рожден ден на Българската метеорологична служба. В министерското предписание е указано, че Централната метеорологична
станция има за задължение „уреждане и управление на всички други станции, които съществуват или ще се открият”. Станцията станала център, около който изниквали нови станции по цялата страна. Нейното значение се подчертава в
държавни документи на най-високо ниво с твърдението, че метеорологичните станции са част от
най-престижните културно-просветни учреждения на държавно и местно ниво. В „Доклад до
Негово Царско Височество Българския Княз Фердинанд I от Министерския Съвет” от 1907 г. в раздела за дейността на Министерството на народното просвещение сред осемте“... културно-просветни учреждения, които и с факта на своето
съще-ствуване, и с факта на сигурното си развитие, свидетелствуват за големия културен и
хуманитарен напредък, който България е направила през 20-годишнината от царуването на Ваше Царско Височество” е и Централната метео-
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рологична станция в София. Това е изключително признание за значението не само на станцията, но и на създадената скоро след това Българска метеорологична служба.
През 1891 г. се откриват метеорологични станции в Образцов чифлик, Пловдив и Садово. Същата година – 1891, Спас Вацов е поканен да участва в конференцията на директори на метеорологичните институти, организирана в Мюнхен.
На 1 януари 1894 г. с княжески указ се създава
Дирекция по метеорология - подведомствена на
Министерството на народното просвещение - и
за неин директор е назначен Спас Вацов. По това
време в България има изградена мрежа от 24 метеорологични и 60 дъждомерни станции. Спас Вацов ръководи и развива тази мрежа до началото
на 1928 г. Като „образец за уредба” е използвана
организацията на метеорологичните служби на
Австрия, Русия и Прусия.
През 1907 г. в България вече има 30 метеорологични и 108 дъждомерни станции. Същата година Дирекцията по метеорология е прехвърлена
към Министерството на земеделието.
През 1920 г. към Министерство на земеделието е създадена Служба по водите със задача да
провежда хидрологични наблюдения, да следи за
изменението на водните ресурси на България и
тяхното рационално използване.
През 1934 г. Дирекцията по метеорология е
преименувана в Централен метеорологичен институт с пет служби: метеорологична, сеизмологична, хронометрична, библиотека и архив. По това време в България има 98 метеорологични и 201
дъждомерни станции. През 1938 г. в Централния
метеорологичен институт се откриват отдел по
„Физика на облаците” и отдел „Екология”. Централният метеорологичен институт организира и
ръководи построяването на 3 високопланински
метеорологични станции: на връх Мусала през
1934 г., на Черни връх през 1935 г. и на връх Ботев през 1940 г.
През 1950 г. метеорологичната и хидрологичната дейност – твърде близки помежду си, са събрани в единна Хидрометеорологична служба на
Народна република България към Министерския
съвет с ръководител академик Любомир Кръстанов. За научното обезпечаване на тази важна национална дейност през 1954 г. е създаден Научноизследователски институт по хидрология и метеорология.
През 1959 г. Хидрометеорологичната служба
на Н. Р. България, преименувана вече като Управление по хидрология и метеорология, разполага
с 51 синоптични станции, 192 климатични станции, 503 валежомерни станции, 152 агрометеорологични станции, 451 хидрологични и хидрогеоложки станции и 1 аерологична станция – или
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общо 1350 станции. През 1962 г. Управлението
по хидрология и метеорология и Научноизследователски институт по хидрология и метеорология
преминават към Българска академия на науките.
През 1989 г. с разпореждане на Министерския съвет двете институции се обединяват в Институт
по метеорология и хидрология. Две години покъсно
–
през
1991 г., с ново постановление на Министерския
съвет, Институтът по метеорология и хидрология
е преименуван в Национален институт по метеорология и хидрология.
В настоящия момент Националният институт
по метеорология и хидрология при БАН разполага с 42 синоптични станции, 87 климатични станции, 204 валежомерни станции, 99 агрометеорологични станции, 545 хидрологични и хидрогеоложки станции и 1 аерологична станция – общо
1026 станции, или с 324 станции по-малко в сравнение с 1959 г.
Сериозен и траен отпечатък върху цялостната
дейност на Българската хидрометеорологична
служба през дългите години от нейното съществуване налага сътрудничеството с европейските
метеорологични и хидрометеорологични служби.
Ръководейки се от известното и повтаряно десетки хиляди пъти на всички езици в света правило,
че „атмосферните процеси и явления не признават държавните граници”, българската метеорологичната служба работи в тясно сътрудничество
с метеорологичните служби на страните от Централна и Югоизточна Европа.
Новият елемент в международната дейност
на НИМХ - БАН са отговорностите в рамките на
споразумения за сътрудничество между правителството на Р България и европейски центрове и
организации, работещи в областта на метеорологията.
Като правоприемник на създадената през 1890
г. българска метеорологична служба, НИМХ БАН е оторизиран с Указ № 348/23.07.1951 г. да
представлява България в Световната метеорологична организация (СМО). В качеството си на специализирана агенция на ООН по проблемите на
времето, климата и водата СМО обединява и координира дейността на 189 национални метеорологични и хидрометеорологични служби.
НИМХ - БАН представлява страната в Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската
организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), осъществяваща мониторинг на времето и климата от Космоса, както и в Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за
средносрочни прогнози на времето (ECMWF).
Постъпките за кооперирано членство на Бълга-
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рия в този Център бяха направени по препоръка
на Националния кризисен щаб след наводненията през 2005 и 2006 г. Споразумението за сътрудничество беше подписано на 22 юли 2009 г. и ратифицирано от НС на Р България на 23 юни 2010
г. В рамките на това споразумение НИМХ – БАН
получава пълен достъп до информацията и информационните продукти на Европейския център
за средносрочни прогнози на времето. Това открива нови възможности пред научния и оперативен състав на Института за изготвяне на надеждни средносрочни прогнози до 15 дни, а също така и за усъвършенстване на съществуващи системи за ранно предупреждение за опасни и особено опасни явления с хидрометеорологичен произход.
НИМХ – БАН е представител на България и в
Оперативната програма за обмен на информация
от метеорологичните радиолокатори (OPERA) на
Мрежата на европейските метеорологични служби ( ЕUMETNET), в Международната хидроложка програма към ЮНЕСКО, в Международната
програма за изследване на р. Дунав и др.
Финансовите задължения, с които се обвързва правителството на Р България в рамките на
подписаните споразумения, е дългосрочна инвестиция в дейността на Българската хидрометеорологична служба, пряко свързана с обслужване на
икономиката и обществото за намаляване на последствията от природни бедствия с хидрометеорологичен произход.
Системите за ранно предупреждение, внедрени в оперативната дейност на Института, както и
поддържането им в непрекъснат, денонощен режим на работа, са разработени и се контролират
изцяло от научния състав на НИМХ - БАН. На
практика, в настоящия момент няма учен от института, който да не участва в оперативната дейност и да не носи пряка отговорност за поддържането на конкретни модули от технологичните
линии за производство на информация и информационни продукти.
В годината на нашият юбилей можем да отбе-

лежим, че НИМХ - БАН е утвърден и признат
национален център за научни, научно-приложни
и оперативни дейности в областта на метеорологията, климатологията, агрометеорологията, хидрологията, оценката и управлението на водните
ресурси на страната. НИМХ – БАН получи и найвисока оценка в доклада на международните експерти от Европейската научна фондация (ESF)
и Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA), участвали в проведената през 2009 г. независима оценка на БАН. Чест
и признание за българската метеорологична школа и добър знак за бъдещото развитие на българската метеорологична служба е и факът, че сред
10-те млади учени, отличени с почетни награди
за особени постижения в областта на метеорологията от Европейското метеорологично дружество през септември т.г., двама са от България.
От създаването си досега Българската метеорологична служба е работила за осигуряване на
икономиката и обществото с необходимата информация и обслужване, основани на все по-добър мониторинг и предвиждане на времето и климата в кратко-, средно- и дългосрочен план. В унисон с динамиката на природните процеси и явления, които са обект на изучаване и предмет на дейността на НИМХ – БАН, институтът трябва да се
развива в бъдеще така, че да може успешно да се
справя със задачите и поетите ангажименти, като
осигури по-добри възможности за секторите на
икономиката и обществото в България да планират и адаптират своите дейности към условията
на променящ се климат.
Много и различни са предизвикателствата
пред НИМХ – БАН в момента и през следващите
години, но стъпвайки на традициите и работейки
в сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина, колективът на Института ще продължи да осъществява различните си научни и
оперативно-технологични дейности за осигуряване на съвременно хидрометеорологично обслужване на страната.

КЛИМАТЪТ В МИНАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО
Климатът на Земята винаги се е променял. Само преди двадесет хиляди години голяма част от
Северна Европа е била покрита от огромен ледник, който е стигал до дебелина около 3 км. Планински вериги като Алпите и Пиренеите са били
покрити с ледникови “шапки”. През ледниковата
епоха са се наблюдавали резки измествания на
климатичните зони, което е било резултат от раз-

Проф. дфн Веселин Александров,
директор на департамент
„Метеорология” към НИМХ – БАН
ширяване или свиване на ледената покривка. Последният ледников период приключил преди около десет хиляди години и климатът е станал помек.
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Тъй като редовни метеорологични измервания
съществуват от средата на XIX век насам, възстановяване на климата в миналото се осъществява
чрез използване на различни косвени индикатори: геологични (състав и структура на утаечните
скали), геоморфологични (намираме следи от езера и речна мрежа), палеонтологични (изкопаема
флора и фауна, коралови рифове), дендрологични глациологични (изотопен състав на леда в ледниците, примеси), археологични находки, различни исторически източници (архиви, предания и
др.) и т.н. Анализите на такива данни показват,
че:
 Повишението на температурите на въздуха през XX век е било най-голямо в
сравнение с предишните векове през
последните 1000 години.
 За периода 1906-2005 г. средната глобална приземна температура на въздуха се
е увеличила с 0,74оС.
 Скоростта на увеличение на средната
глобална температура на приземния въздух от 1976 г. насам е близо три пъти
по-голяма от скоростта на нарастване
на температурата на въздуха през целия
XX век.
 Над 10 от последните 15 години са измежду най-топлите за периода след началото на редовните инструментални
метеорологични наблюдения, т.е. след
около 1850 г.
 2009 г. е между 10-те най-топли години,













а десетилетието 2000-2009 г. е по-топло
от предходното (1990-1999) – 90-те години на ХХ в., което, от своя страна, е
по-топло от 10-годишния период преди
него (1980-1989).
Площта на снежната покривка е намаляла в повечето региони от света, особено през пролетта.
Максималната продължителност на периода, през който земята е замръзнала,
е намаляла с около 7% през втората половина на ХХ век.
Средната дата на замръзване на реките
и езерата през последните 150 години
закъснява с около 5,8 дни/век, докато датата на топене на ледовете настъпва с
6,5 дни/век по-рано.
От 70-те години на ХХ в. насам продължителността и интензивността на засушаванията са се увеличили над обширни територии, особено в тропиците и
субтропиците.
В Европа за периода на инструменталните наблюдения средната годишна температура се е повишила с 0,8°–1,0°C, а
последните две десетилетия са били найтоплите на континента.
От началото на XX век насам валежите
над Северна Европа са се увеличили с
10 до 40%, докато валежите в някои региони от Южна Европа са намалели с
около 20%.

Фигура 1. Аномалии на температурата на въздуха в България спрямо периода 1961-1990 г.
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Данни за България
 От края на 1970-те се наблюдава тенденция към затопляне.
Началото на ХХ век в България се е характеризирало с по-ниски температури на въздуха спрямо климатичната норма за периода 1961-1990 г.
Относително добре изразено затопляне е наблюдавано между 1915 и 1939 г. От 1940 до 1944 г. е
настъпило краткотрайно захлаждане, след което
се е наблюдавало ново затопляне до началото на
50-те години. От началото на 80-те години се наблюдава отново тенденция към затопляне, като
1994 и 2000 г. са сред най-топлите години в страната през ХХ век (Фигура 1). Линейната тенденция през ХХ век се изменя в предела на интервала от 0,2о до 0,5о C, което е ниско, в сравнение с
диагностиката на IPCC за цялата планета:
0,6о ±0,2оC.
Това потвърждава, че регионалните колебания
и тенденции може да се отличават от глобалните
колебания и тенденции. Фактически, съгласно
оценките на Междуправителствения съвет от експерти по изменението на климата IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change – бел.
ред.) при положение, че регионалните различия
са сравнително високи, голяма част от Европа е
изпитала средно увеличение на температурата на
въздуха от 0,8о-1,0оC през ХХ век. Увеличенията
са били неравномерни през цялото столетие; в
много метеорологични станции увеличението, което се е наблюдавало през 40-те години, било съпроводено със същото, и даже намаляващо, приблизително около 70-те и след това затопляне в
настоящия период. Тези характеристики са найвидни от средните до високите ширини. Някои
области в Южна Европа показват други тенденции, например в Гърция и Източна Европа някои
станции измерват тенденции към захлаждане над
по-голямата част от столетието. В течение на десетилетието (1981-1990) затоплянето над повечето територии в Европа са изключително високи –
с увеличение 0,25о-0,5оC, що се касае за средни
величини. Затоплянето през последното десетилетие е най-вече изразено в топлите пояси, разширяващи се от Испания през Централна Европа
в Русия.
През втората половина на XX в. зимите
са по-меки.
Средната температура на въздуха през пролетта не показва значителни изменения през ХХ-то
столетие (Фигура 2а). Температурните аномалии
се изменят нагоре и надолу спрямо нормите за
периода 1961-1990 г. Всички метеорологични
станции имат незначителна положителна тенденция в течение на периода 1901-2000 г., а също и
през 1931-2000 г. Лятото в България се очаква да
бъде по-топло от началото на осемдесетте годи

ни. В общи линии положителните аномалии са
били в страната в течение на последните десет
години на ХХ-то столетие (Фигура 2б). Пространственото разпределение на летните тенденции,
оценени по коефициента Spearman, показват, че
в Дунавската равнина е имало период на захлаждане от 1901-2000 г. в метеорологичните станции,
разположени в тези области. За периода 1901-2000
г. това незначително захлаждане през лятото се
наблюдава също и в Централна и Южна България. Що се касае за температурата на въздуха през
есенния сезон – от тридесетте години има значителна тенденция за намаляване на средната температура на въздуха (Фигура 2в). Средната температура на въздуха през зимата показва положителна тенденция – зимата в течение на втората
половина от столетието е определено по-мека, в
сравнение с първата половина на ХХ-то столетие
(Фигура 2г.). Има значителна тенденция в температурното увеличение на въздуха в течение на
зимния сезон при метеорологичните станции в северните области на Дунав в течение на два периода: 1901-2000 и 1931-2000 г.
 18 от последните 21 години след 1989 г.
са с положителни аномалии на средната
годишна температура на въздуха спрямо климатичната норма на базисния период 1961-1990 г.
 Средногодишната температура през
2009 г. е с 1,2°C над климатичната норма. Това е поредната 12-та година с температури по-високи от обичайните за
страната.
 Годишната амплитудата между максималната и минималната температура на
въздуха намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.
Значително прохладен период също се появява при годишната минимална температура на въздуха в страната от 1901 г. до началото на второто
десетилетие на ХХ-то столетие. Следващият хладен период настъпва през четиридесетте години.
Увеличение на минималните температури на въздуха се наблюдава през петдесетте, шестдесетте,
седемдесетте години. Незначителните аномалии
под средните стойности през осемдесетте и деветдесетте години са охарактеризирани с положителни аномалии, които в течение на няколко
години се колебаят от 1,0о до 1,5о C. Последните
години на ХХ-то столетие са били години с найвисоки минимални температури на въздуха. Линейната тенденция за ХХ век се изменя в пределите на интервала от 0,6о на 0,8оC. В годишната
минимална температура на въздуха има значително увеличение в течение на последното столетие
в България (Фигура 3а). Затоплянето е по-ниско
в Южна България и високо в Северна България.
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а)

б)

в)

г)

Фигура 2. Аномалии на средните температури на въздуха спрямо 1961-1990 г.: а) пролет (Северна
България, Бургас); б) лято (Източна България, Казанлък); в) есен (Централна България, Лом; г) зима
(Северозападна България, Габрово)

Минималната температура на въздуха през
пролетта също показва значителни изменения в
течение на ХХ-то столетие за метеорологичните
станции, разположени в Северна България, Централна България и Южна България. Положителни, но незначителни тенденции се наблюдават
най-вече в Източна България. Най-високото затопляне в рамките на сезонната минимална температура на въздуха се наблюдава през лятото.
Всички станции, които имат измервания през цялото ХХ столетие, показват повишение на тенденцията в течение на летния сезон в България.
Например, линейната тенденция в течение на летния сезон в станция Садово (Южна България) е
1,4oC/столетие. Голяма част от температурните
аномалии на тази станция са били положителни
в течение на втората половина от ХХ-то столетие. Минималните температурни аномалии в течение на есенния сезон варират по-високо или пониско от средните стойности за 1961-1990 г. и не
показват значителен сигнал в климата. Незначи-
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телна положителна тенденция се наблюдава обаче, в болшинството от станциите. Пространственото разпределение на зимната минимална температура на въздуха показва, че само две метеорологични станции са с тенденция на значително
повишение.
Годишната максимална температура на въздуха в страната показва посока от по-слабо повишение в течение на миналото столетие (Фигура
3б). Фактически, имало е незначителни колебания на годишната максимална температура на въздуха, с изключение на последното десетилетие,
където са най-много положителните аномалии.
Ето затова линейната тенденция в годишната максимална температура на въздуха в ХХ-то столетие се изменя в рамките на интервала от 0,4о до
0,6о C. Увеличението на годишната максимална
температура на въздуха е по-високо в Северозападна България и Югоизточна България спрямо
Южна България и Североизточна България.
В петдесетте години се наблюдава постоянно
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б)
Фигура 3. Тенденции (1901-2000) в годишната минимална (а) и максимална (б) температура;  – тенденция
към значимо повишение;  – тенденция към повишение

увеличение на максималните температури на въздуха през пролетта. Почти всички станции, които се анализират, показват тенденция към незначително повишение в пролетните максимални
температури на въздуха в България в течение на
ХХ столетие. Имало е период на захлаждане през
лятото в Северна България през шестдесетте, седемдесетте и осемдесетте години, което касае
максималните температури на въздуха. В същото
време се наблюдава тенденция към значително
увеличение в летните максимални температури на
въздуха. Всъщност само две са отрицателните
аномалии през последните 10-12 години от изследванията в станция Образцов Чифлик (Северна България). Що се касае за есенните максимални температури на въздуха – в страната е разпространена най-вече тенденцията към незначително
увеличение. Тенденцията към незначително намаление може да се идентифицира в станциите в
Източна България, що се касае за максималните
температури на въздуха в течение на есенния сезон. Накрая, увеличение на зимните максимални
температури на въздуха се наблюдава през последното столетие в страната.
 Периодите на засушаване са били найдълги през 1940-те години и последните две десетилетия на XX век. Най-значителните суши са били през 1945 и
2000 г. (Фигура 4)
 Валежите показват тенденция към спадане в края на миналото столетие.
 След средата на 1990-те години годишните валежи показват тенденция към повишение в повечето райони на страната.
 През последните години се увеличава
честотата на екстремните метеорологични и климатични явления: бури, интензивни валежи и наводнения, градушка,
суша и горски пожари, топлинни вълни
и др.
 Дебелината на снежната покривка показва тенденция към намаление в края

на миналия век.
Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма надморска височина.
 Съществува тенденция за увеличаване
на недостига на вода в почвата в резултат на повишения разход на вода, която
се изпарява от повърхността на почвата
и посредством транспирацията на растителността.
Климатични промени в бъдещето
 Когато говорим за възможните промени
на климата през следващите 100-200 години, нямаме пред вид прогноза на времето, а разглеждаме различни сценарии
за климата, които се базират на различни модели и предполагаеми изменения
на факторите, от които той зависи.
 Повечето модели включват като фактор
и човешката дейност.
 Много от процесите в природата все още
не фигурират в тези модели. Например,
не се отчита какво е влиянието на облачните системи върху парниковия
ефект, нито усвояването на въглеродния
диоксид от океаните.
 Математичните модели на климата, които се използват и за симулиране на
очакваното изменение на климата през
XXI век, се нуждаят от сценарии за бъдещите емисии на парникови газове и
аерозоли в атмосферата. Тези сценарии
описват в широки граници основните демографски, икономически и технологични източници, които оказват и ще продължават да оказват влияние върху бъдещите емисии на парниковите газове и
аерозолите в атмосферата.
 Според симулациите за промените на
климата, направени на базата на основните емисионни сценарии, се очаква повишение на температурата в България
между 2 и 5 градуса до края на XXI век.
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Фигура 4. Аномалии на годишните валежи в България спрямо периода 1961-1990 г.

Климатичните сценарии са създадени главно
за да се установи чувствителността на един или
друг сектор (земеделие, животновъдство, гори, води и т.н.) към възможни изменения на климата.
Тези сценарии се получават от модели, които не
могат да обхванат многобройните сложни процеси и взаимодействия между отделните звена в климатичната система, както и социално-икономическите механизми, действащи в обществото. Въпреки това, по резултатите от климатичните сценарии може да се оцени влиянието на даден метеорологичен елемент, например, върху селскостопанските култури. Следователно, с помощта на
сценариите е възможно да се разбере какво може
да бъде влиянието на променящия се климат и
най-вече какви са рисковите моменти, симулирани, например, за сектор земеделие. Това ще позволи да се предложат някои адаптационни мерки
за смекчаване уязвимостта на земеделските култури към изменението на климата.
 Има учени, които твърдят, че парниковите газове не оказват влияние за затопляне на климата. Според тях това, че количеството въглероден диоксид в атмосферата расте, не води до повишаване на
температурата на приземния въздух или
поне тази корелация не е значима.
 Според други учени предстои глобално
застудяване и тяхната теза не е лишена
от основания. И сега има региони в света, където климатът не се затопля, а температурите спадат.
 Засега обаче фактите, поне в България,
сочат друго: последните 12 години са потопли от обичайното.
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При глобалното затопляне важният въпрос е кое надделява като причина - човешката дейност или природните фактори.
Част от учените подценяват едни причини, друга част – други причини. На този етап няма как да
се пресметне точното съотношение. Климатът
постоянно се е променял и природните фактори космически и земни - винаги са играели роля.
 От математическа гледна точка климатичната система не е линейна. Не можем
да кажем какво ще стане на Северния
полюс, ако температурата на Екватора
се повиши с 0,1-0,5 градуса или ако нивото на Световния океан се вдигне с няколко сантиметра (има различни становища по отношение скоростта на топене на ледовете).
 Все пак голяма част от учените смятат,
че парниковите емисии, изпускани в атмосферата, предимно от промишленост-та, транспорта и селското стопанство,
могат да предизвикат необратимо изменение на климата.
 На този етап науката не е в състояние
категорично да заяви какво ще се случи.
Всичко е въпрос на предположения, теории,
модели и т.н. Времето потвърждава някои и отхвърля други. Новите технологии помагат да се
подобри точността на прогнозите за времето.
Спътниковите снимки, например, помагат да се
види по-добре текущото време и дават възможност да се направи по-коректна прогноза. Но за
добра дългосрочна (сезонна и климатична) прог
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ноза все още можем само да мечтаем. Учените от
Европейския център за краткосрочна прогноза на
времето и колеги от цял свят, които се занимават
с дългосрочно прогнозиране, споделят мнението,
че на този етап дългосрочните прогнози нямат
добра сбъдваемост. С навлизането на все по-но-

ви технологии, при все по-широко използване на
спътникова информация и съвременни математични модели се правят все по-достоверни сезонни
прогнози, например, кога, колко и какво ще вали,
но на този етап все още не са задоволителни.

CLIMATE IN THE PAST AND THE FUTURE
Vesselin Alexandrov
Аbstract
Since the late 1970’s climate in Bulgaria has been warming. In the second half of XX century, winters
are milder.18 of the past 21 years after 1989 are characterized with positive anomalies of mean annual
temperature relative to the climate norms of the reference period 1961-1990. The average annual temperature in 2009 was 1,2°C above the climate norm. This is the 12th consecutive year with temperatures higher
than usual for the country. The annual amplitude between maximum and minimum air temperature decreased - the minimum temperature rises faster than the maximum one;
Periods of drought have been longest in the 1940’s and the last two decades of the XX-th century. The
most significant droughts were in 1945 and 2000; Precipitation tends to decrease at the end of last century.
Since mid-1990’s annual precipitation tend to increase in most regions of the country. In recent years,
increased frequency of extreme weather and climatic events are observed: storms, intense rainfall and
flooding, hail, drought and forest fires, heat waves and others. The snow cover tends to decrease at the end
of last century. The upper limit of the deciduous forests are shifting to higher altitudes.
There is a trend of increasing water scarcity in the soil as a result of increased consumption of water
that evaporates from the soil surface and transpirates by vegetation. When talking about possible changes
in climate over the next 100-200 years, we have no kind of weather forecast, and examine different scenarios for climate change, based on various models and perceived changes in the factors on which climate
depends. Most models include such factors and human activities. Many processes in nature are still not
included in these models. According to simulations of climate change, drawn from the main emission
scenarios, the expected temperature rise in Bulgaria are between 2 and 5 degrees by the end of the XXIst
century.
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ДРЕВНИЯТ НЕКРОПОЛ НА НЕСЕБЪР
Доц. д-р Анелия Божкова,
НАИМ – БАН
ните накити на знатните месамбрийки, ранновизантийските крепостни съоръжения и, разбира се,
великолепните средновековни църкви са само
част от емблематичните паметници на града. Сред
тях с първостепенна важност се открояват и находките от некрополите на Месамбрия/Месемврия, чието проучване през последните четири години отвори нови страници в познанието за миналото на града (Фотос 1).

Хилядолетната история на Несебър е оставила ярки материални свидетелства. Заради изключителното богатство на културни забележителности от различни исторически периоди, съхранени
върху неговата територия, съвременният град е
обявен от ЮНЕСКО за световен паметник на културата. Тракийските находки от времето на легендарния Мелсас, каменните надписи и надгробните релефи от епохата на гръцката древност, злат-

Резултатите от археологическото проучване на
некропола на античния и средновековен град Месамбрия/Месемврия в последните години са представени в подредената в залите на Националния
археологически музей изложба „Сенки от отвъдното. Древният некропол на Несебър”, открита
на 14 октомври 2010 г. - съвместна инициатива на
НАИМ – БАН и музея „Старинен Несебър”. В нея
са включени 149 експоната, датиращи от средата
на V в. пр. Хр. до ХІV в. Най-многобройни са недвижимите културни ценности от времето на гръцката древност (V – ІІ в. пр. Хр.) – рисувани кера-

Фотос 1. Некрополът на Месамврия / Месембрия – в процес на проучване
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мични съдове, керамични статуетки и релефи,
бронзови и сребърни накити. Изящните фигурки
от теракота представляват характерна за елинския
свят форма на художествена изява, чиито произведения неизменно са съпътствали и ежедневието, и погребалните церемонии във всеки античен
гръцки град. Погребалните комплекси от месамбрийския некропол съдържат впечатляващо количество керамични статуетки и релефи, много от
които предлагат нови за българските колекции
иконографски типове и сюжети. Като традиционни за некропола се налагат еднолицевите релефи
с женски образи (т.нар. „женски протомета”), найчесто тълкувани като божества, които са били създавани в продължение на две столетия (Фотос 2).
Тяхната иконография не се е променяла съществено през вековете и обикновено представя женски бюст със сложна прическа или воал, присвити пред гърдите в символичен жест ръце и накити върху косата, на ушите и върху шията.

ческия некропол беше потвърдено още веднъж от
великолепните златни накити с общо тегло над
200 гр. в открита случайно през 2009 г. гробна
находка; те свидетелстват за високия социален
статус на своята притежателка, погребана вероятно след средата на ІІІ век пр. Хр. Накитите, намерени в този изключително богат гроб, са изработени с характерните за ювелирното изкуство на
античността техники – филигран, гранулация и
цветен емайл. Знатната месамбрийка е носила
около врата си златна лентовидна огърлица с висулки от типа „върхове на копия”, а на крака си –
златна верижка с централен „Хераклов възел” и
инкрустиран ромбовиден камък. Пищен накит за
глава е допълвал бижутата. От него до нас са достигнали различни елементи: елипсовидна пластина с инкрустиран гранат; две кръгли пластинки, украсени с филигранни нишки и цветен емайл;
четири правоъгълни пластинки, също с филигранна украса и емайл със син и зелен цвят. Изящност
и стил притежават и откритите в находката два
масивни златни пръстена с вградени геми, едната от които представя Атина Алкидемос („Защитница на народа”), права и в пълно бойно снаряжение, а втората – богинята Афродита, седнала и
гола до кръста.

Фотос 2. Керамичен релеф (теракота) – женско протоме (втора половина на V вл прл Хр.)

Фотос 3. Находки от гробен комплекс – унгвентарии (съд за благовония) и златни накити (елинистическа епоха, ІІІ – ІІ в. пр. Хр.)

Наред с прочутите каменни релефи, некрополът на Месамбрия от елинистическата епоха е
прочут с наличието на прекрасни и многобройни
накити от злато в множество гробни находки. Някои от тях са станали емблематични за културата
на полиса и са били обект на задълбочени научни
изследвания (Фотос 3). Богатството на елинисти-

Сред акцентите в изложбата е новооткритата
бронзова хидрия (съд за съхраняване на течности) с фигурална апликация от края на ІV в. пр.
Хр. Много от експонатите в изложбата носят белезите на първокласни древногръцки художествени ателиета (лекит с релефна украса от началото
на ІV в. пр. Хр. от Атина, теракота с изображение
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на богинята Тетида и Хипокамп от средата на V
в. пр. Хр. от ателие на остров Мелос и др.) и съперничат на сродни паметници от световните музеи Лувъра, Метрополитън и Ермитажа.
Изложбата „Сенки от отвъдното. Древният
некропол на Несебър” е подредена в 10 витрини

в централната зала на Националния археологически музей и ще остане открита до края на м.
март 2011 г. Куратори на изложбата са доц. д-р
Анелия Божкова, Петя Кияшкина, Тодор Марваков и Десислава Василева.

ЯМИТЕ В СЕДЛАРЕ
Село Седларе е разположено на около 3-4 км
западно от Момчилград, Кърджалийски окръг. Районът се намира в Източните Родопи, в долината
на река Арда.
Върху широка незаливна тераса, плавно наклонена към левия - западен бряг на река Върбица
(старо име Сютлийка), приток на Арда, са открити и проучени паметници от различни епохи. На
юг терасата прекъсва със завой на реката и там
се издига праисторическа могила, датирана към
епохите на неолита и енеолита. За нея е любопитно да отбележим, че е използвана предимно
като работилница, а не като постоянно обиталище. В района липсва кремък, но присъстват обилно яспис, халцедон, ахат и други суровини, които
традиционно са използвани вместо кремък за изработка на сечива и оръжия за местни нужди, както и за търговия. Върху могилата е разкрито ка-

Катя Меламед,
НАИМ – БАН
менно укрепление и малка християнска църква,
общо датирани към Х-ХІІ век. На юг от могилата, върху терасата е легнал голям християнски
некропол от ХІ – началото на ХІІІ век. Под него
новите проучвания разкриха следи от Бронзовата
и Желязната епохи, както и селище от късната античност (ІV-VІ в.). Във втората половина на VІ
век на терасата се заселват и славяни, от които
остават характерни гърнета, сравнително много
рядко откривани в България.
Общо този район следва да се мисли като път:
от вътрешността на Полуострова – през прохода
Маказа – към Гърция и Егейското крайбрежие.
Очевидно е един от активните древни пътища,

Фотос 1. Седларе – общ изглед
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често обхождан и в двете посоки. По него са останали следи от всички споменати епохи като
вносна гръцка керамика, изгубени монети от Маронея, изтърван товар от архаични рисувани съдове. Този път е добре известен и в модерните
времена. До началото на ХХ в. по него са слизали камилите, натоварени с афион – маково семе,
традиционна култура за района от епохата преди
тютюнът да стигне дотук. Днес е предвидено строителство на модерен път, свързващ България и
Гърция пак през прохода Маказа. Този проект предизвика и възобновяване на проучванията по трасето на пътя, иначе започнали още през 80-те години на ХХ век. През 2010 г. археологическата
работа приключи и теренът беше освободен за
планираното строителство.
В южната периферия на средновековния некропол, както и на запад от него – към скалистия
безлюден хълм, се откриха ями – вече над 50 на
брой. Ще започна с датата им – ХІ – и по-скоро,
ХІІ век. Това ги прави твърде необичайни и ги
поставя извън общата културна характеристика
на епохата, безспорно подчинена на християнската идеология и практика. Разположението им в
рамките на некропола предполага обслужването
им от същото население. Очевидно имаме пример за поне два едновременни модела на човешко поведение в рамките на една общност – според официалните правила и според исконната
предхристиянска практика.

Фотос 2. Разположение на ямите

Макар и разнообразни на пръв поглед, всички
ями съдържат елементи, които неизменно се повтарят във всяка една от тях. Ще изброя еднаквите
елементи:
 КАМЪК – различни по форма, големина и
брой необработвани камъни се откриват във всички ями. Те са разположени на различни места –
върху дъното на ямата, под насипа, по средата, на
повърхността на тогавашния терен. Обикновено
накрая запълват устието на ямата. Не изглеждат
подредени, по-скоро са хвърляни в различни моменти от обреда. Много от камъните са горели,
някои от тях - с почерняла от огън сърцевина. Няма обаче съмнение, че в ямите не е пален огън.
Камъните са носени отдругаде – от домашното
огнище или от специално запален другаде огън.
Тъкмо камъкът представлява най-устойчивият
елемент от обреда – и от устройството на ямите.
 ВЪГЛЕНИ – множество едри въглени са
примесени с пръстта, запълвала ямите. На места
се откриват следите от цели обгорели клони. Както камъните, въглените също са донасяни специално, за да се хвърлят в ямата. Достатъчен брой
ями позволяват да се възстанови практиката: изкопава се яма, най-често с правилна кръгла форма, с диаметър около 1 м и дълбочина също до
метър. На дъното се хвърля шепа въглени и няколко камъка, насипва се пръст, хвърлят се още
въглени и още камъни, докато изкопът се напълни. Отгоре се натрупват още камъни, възможно е
поне някои от ямите да са били видими на повърхността.
 КЕРАМИКА – в насипа, както и между камъните на повърхността се откриват керамични
фрагменти. Те обичайно са дребно начупени и от
различни епохи. Най-късните фрагменти са тъкмо от ХІІ в., което е и сигурен показател за датиране. Керамичните фрагменти засега създават
най-голяма трудност при интерпретацията. Тази
трудност произтича от разнообразието на датата
им и вида на фрагментите. Досега определено не
са открити достатъчно части от един съд, което
да позволи реставрацията му. Това означава, че в
обреда не са участвали цели съдове, макар и да е
трябвало да ги чупят на място – обредът не е изисквал да се носи цял съд - с жертвена храна например. Нито пък, че докато са изпълнявали обреда,
участниците в него са споделяли обща трапеза с
готвена храна. Много е възможно керамичните
фрагменти да са случайно попаднали в ямата –
заедно с изкопаната и после върната обратно
пръст. Вече споменах, че терасата е много активно обитавана през дълъг период от време до ХІІІ
в. и цялата е осеяна с керамични фрагменти дори
и днес. Липсата на цели форми и разнообразието
от дати изключва (почти – за да бъдем съвсем
правдиви към миналото, което така и не познаваме в най-съкровените му мигове) участието на гот-
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Фотоси 3 и 4. Устройство на ямите. В яма 2 е положен и каменен капак от делва – зърнено хранилище.

вена храна или напитка в обреда, оставил след
себе си тези ями.
Все пак жертвена храна е имало. Повечето от
ямите съдържат ЖИВОТИНСКИ КОСТИ. Те са
изследвани от д-р Лазар Нинов, НАИМ – БАН.
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Представени са обичайните видове домашни животни – овце, говеда, прасета. Оставяни са отделни късове. Сега не знаем дали са били сурови, но
костите не носят следи от опушване. Д-р Нинов
ги определя като кухненски останки. Във всеки
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случай животинските късове означават споделена трапеза – между жителите на този и отвъдния
свят. Следва да си представим, че останалата част
от животното е предназначена за живите – членове на семейството/на общността (?) За главния извършител на обреда?
 И накрая – ЖЕЛЯЗО. Между камъните на
повърхността, наред с керамичните фрагменти и
кости, обичайно се открива и къс желязо. Представлява най-често безформен къс – горял, ерозирал, излязъл от употреба. В други случаи има
железен нож, гвоздей или друг предмет от конструкцията на къщата. Наличието на желязо изобщо, както и по-запазените форми, сигурно допълват аргументите за датиране на ямите в средновековието.
Следва да си отбележим много важното обстоятелство, че желязото присъства в целия обред
не като форма, а като елемент. Многобройни етноложки изследвания върху вярванията и практиките на родопското население (а и не само на
него) определят елемента желязо като един от наймогъщите апотропеи – елемент, предпазващ от
зло. Очевидно в тази си роля железният къс се
явява и в нашите ями. За разлика от керамичните
фрагменти, които засега имат колеблива интерпретация, желязото безспорно участва в обреда.
И трябва да признаем, силно го усложнява. Каквато и причина да е предизвикала копаенето на
дупка в земята и после затрупването й с камъни и
въглени, тя е включвала и предпазването, отблъскването на злото, защита на живите от зло. Железният къс най-вероятно бележи края на обреда,
съсредоточен върху дупка в земята и обгорял камък от огнище, напалено другаде, нещо като край
на заклинанието. Можем да го изразим с думите
“да бъде”, “да спи зло под камък” и ако случайно
се надигне и провре нагоре, желязото да го отблъсне обратно.
Извън тези общи характеристики остават две
ями, при това различни и една от друга.
Едната е с почти правилна кръгла форма, с диаметър 1,15 м и дълбочина 0,90 м. Стените й са
обложени с дебели пръти – подредени плътно
един до друг като плет или от тях предварително
е бил оплетен кошер, който е спуснат готов в ямата. Върху прътите е наплескана дебела глинена
обмазка. В средата на ямата са издигнати три или
четири четвъртити дървени колове с цел да поддържат нещо. След това в ямата е запален много
силен огън, който е горял дълго. От него глинената обмазка е отухлена и нападала безразборно
на парчета. Изгоряло е и всичко, поставено върху
коловете. В насипа в една от дупките, оставени
от коловете, се откри сивкаво-бяла прахообразна
субстанция, много вероятно от изгорели кости. В
затихващия вече огън някой е хвърлил цяла глинена купа. Накрая ямата е покрита с няколко го-

леми необработени камъка.
Другата необичайна яма не издава такъв драматизъм, но сама по себе си предлага още една
възможност за интерпретация – култ към дедите,
към миналото, което безспорно е било видимо по
цялата тераса. Тя също има почти правилна кръгла форма с диаметър 1,20 м и дълбочина само 0,15
м. От запад стърчи вертикално забита каменна
плоча. По средата на ямата е паднала друга подобна плоча, а до нея има остатъци от овъглено
дърво. В насипа се откриват още камъни, ронливи и силно обгорели, едри въглени и недогорели
клони. На дъното има добре запазено желязно
оръжие – дълъг, извит боен нож, добре запазен,
макар и корозирал. На пръв поглед цялата структура напомня символичен гроб – покрит, облицован с плочи и с надгробие в западния край, където би следвало да се положи главата според християнската практика. Г-н Никола Даскалов, специалист по оръжията, определи бойния нож като “характерен за скитските култури след VІІ век.” Съдържанието на етнонима скити след VІІ век обхваща и славяните, много често описвани под името скити в съвременните им хроники.
Ямите в Седларе сигурно отразяват неизвестен нам, но безспорно практикуван обред, като
имаме пред вид значителния им брой. Датирането им в ХІ-ХІІ в. също не буди съмнение, макар
да предизвиква почуда пред вид вписването им в
утвърден отдавна общ християнски контекст. Безспорен е и култовият им характер. Не можем да
ги определим като хранилища, защото несъмнено са в рамките на некропол и наблизо със сигурност не се намира съвременното им селище. Ще
отмина възможността за боклучни ями – отново
пред вид разположението им, а и достатъчно е да
си зададем въпроса каква смет се е събирала през
ХІІ в. за да са необходими толкова ями.
Ще отмина и общоизвестните интерпретации
на ямата – дупката в земята - като един от възможните пътища към Отвъдния свят (наред с пещерата). Да си припомним героите, които при
нужда живи слизат през дупка в земята в Отвъдния свят: в търсене на изгубена любов - Орфей,
Сослан, слънчевият герой от епоса на нартите,
наследници на аланите или за изпитание - Одисей, Тезей, да не говорим за Херакъл, който дори
довежда за малко самия Цербер в света на живите.
Другата универсална възможност е скриване
на тайна, поверяване на страшна тайна на самата
земя, с вярата да не се разчуе между хората (което всъщност се оказва невъзможно, рано или късно всички научават скритото). Познатият пример
е с цар Траян, който имал кози (магарешки) уши.
Ще се съсредоточим върху камъка, който очевидно обединява археологическата картина на
ямите в Седларе. Група български народни пес-
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ни от различни райони на страната изразяват препоръката, когато жената няма деца да носи бял
камък под гърдите си, който след 9 месеца ще стане момче. Ако майката не спазва някои изисквания след чудесното раждане, момчето отново се
превръща в камък. Ето два примерни текста:
„... Марийка мама послуша, // отиде долу на Тунджа,
на Тунджа и на Марица, // па си взе бело камъче,
че си го хубаво окъпа, // в топли го нанки загъна,
в злата го люлба гудила, // па го Марийка люляла,
люляла и му запяла, // триста му песни изпяла,
ни веднъж не го отгъна.// Щом го Марийка отгъна,
да видиш чудо голямо, // камъче дете станало.”
(песен, позната в Тревненско,
Новопазарско, Търновско)
„..чудни съни сънувах // да стана рано зарана,
та бели менци да зема, // на Дунав д’ида за вода,
да вгада Дунав до пояс, // да зема камик мермерен,
у кърпа да го увия, // па да го гуда у пазва,
от лева страна до сърце - // като ми сърце бре диша,
камико да се отопли, // кога му време бре дойде,
мъжка рожба да стане.”
(песен, позната в Софийско)

Камък се погребва и за да не умре живият близнак или едномесечник: “смеруват го” с черен конец и претеглят теглото му. Черният конец и един
камък, на който е написано теглото, отнасят на
гроба и го заравят с думите: “На ти твоя брат”.

Можем да добавим още един сходен мотив, известен от друга етнокултурна общност. Той потвърждава универсалността на тази идея. Примерът е от цикъла за Сослан, един от най-главните
герои сред нартите в Осетинския епос. Името му
Сослан означава “от утробата на камъка роден” и
вероятно има тюркски произход. Чудесното му
раждане е от речен камък, върху който се отпуснал веднъж отмалял от желание овчар.
Като че ли най-силно се налага връзката между камък и огън, тъй като много от камъните в
ямите са горели силно. Огънят също е универсален елемент. Най-често се свързва с култа към
Слънцето. Наред с всички останали, славяните също добре познават практики с огън. Те се запазват до късното Средновековие у нас и оставят следи в много от християнските некрополи. Срещаме ги и описани в различни богословски съчинения, които изобличават двуверците. В “Слово
Христолюбца” от Св. Григорий Нови, известно
от руски препис от ХV в., се порицават тези, които “слагат трапеза за рожаниците, с питки се молят на вилите..., които се молят с огън на вилите,
на Мокош...”
На този етап на проучване датата и сравнителният анализ на ямите от Седларе, както и контекста, в който са вписани, подсказват доста убедително славянска културна традиция.

Списание на Българската академия на науките (Journal of the Bulgarian Academy of Sciences)
е наследник на „Периодическо списание“ (1870) на
Българското книжовно дружество, преименувано в
Българска академия на науките през 1911 г. То следва
мисията и традициите на своя предшественик - да информира българското общество и читателите в чужбина за живота на Академията, за дейността на нейните научни звена и на българските учени. „Списание
на БАН“ се отпечатва в 6 книжки годишно.
За „Списание на БАН” можете да се абонирате:
 Лично в Издателството на БАН: 1113 София,
ул. „Г. Бончев”, бл. 6, ет. 2, стая 203,
тел. 870-41-55, отдел „Маркетинг”
 В пощенските станции на „Български пощи“
ЕАД в София и страната - кат. № 1696
 Чрез разпространителските фирми „Близнаци“
ЕАД и „Доби прес“
Годишен абонамент: 48 лв.
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Трибуна на младите

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

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ВРЕМЕТО СПОРЕД
БИТНИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ И ХИПИ КУЛТУРАТА
(1947 – 1972)
Идеята за времето като фундаментална характеристика на човешкото съществуване присъства
както в битническата философия, така и в хипи
културата. Но времето за Керуак, Гинзбърг, Корсо, Бъроуз и компания в активните им творчески
години (бийт-вълната) не е равнозначно на понятието за време според разбиранията на младежите от Хай-Ашбъри.
Ако направим кратка ретроспекция на идеята
за времето в културно-исторически план, несъмнено се налага изводът, че битническата представа за времето като философски проблем се родее
със схващанията от епохите на Ренесанса и Барока.

Идеята за времето в исторически план
Според древните елини събитията са обречени на вечно възвръщане и следователно трябва
да подразбираме не историчност на времето, а астрономия на времето: повтарят се природните
цикли, движението на небесните сфери е кръговрат. Историята, осмислена от Античността, губи
основен компонент на историчността – идеята за
бъдещето. Веществата, душите, събитията се въртят в кръг, от който няма изход. Човешката история и индивидуалната биография повтарят кръговото движение на Космоса, а идеята за времето
се осмисля единствено на фона на вечността.
Средновековието поднася нова концепция: човекът не е страничен набюдател на космическите
събития, а активен участник във времевия поток.
Проблемът за времето се персонализира. Представите за Космос и вечност са поместени вече в
човешката история. Средновековната идея за
времето придобива векторен характер: съществува едно изначално събитие, наречено сътворение
и един есхатологичен предел, наименуван
Страшния съд. Движението от тук насетне е само в една посока и няма връщане назад: един петъчен ден Адам и Ева са прокудени завинаги от
Рая. От тогава два херувима с огнени мечове пазят зорко Едемските порти и направлението за хората остава едно – през изкупление към свършека на времето. Средновековието фиксира две сак-
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рални точки и животът потича (от тук и сравнението на времето с река) линеарно.
Ренесансът предлага теоретически размишления върху проблема за времето без система. Вечност, минало, бъдеще – подобни понятия изгубват установените си дефиниции. Възрожденският човек живее в настоящето, което плътно слива
в едно античното минало, мечтите за бъдещето и
принадлежността към вечността. Ренесансът десакрализира времето, изравнява небесно и земно.
Ако Възраждането ситуира човека като център на мирозданието, то Новоевропейската култура го възприема не само като участник, но предимно като автор на собствения си житейски път.
Новото време изважда темата от абстрактните й
интерпретации и полага научни основи за нейното изучаване: появяват се възгледите на Нютон
(субстанционален) и Лайбниц (релационен), Хюм
и Кант акцентират върху проблема за обeктивността на понятието време, налага се осмислянето
на корелацията пространство – време – движение – материя.
Краят на XIX и началото на XX век се характеризират с обострените си настроения за катастрофичност, мимолетност, безвъзвратност. Времето се разбира като бързо течащо и безнадеждно изгубено, новите хоризонти се тълкуват като
илюзорни. Именно поради това навярно в историята на западно-европейската култура това е епохата, която толкова много и с такова напрежение
размишлява върху темата време. Разочарованието от възможностите на метафизическия разум,
разфокусираността на битието, социалните трусове – всичко води мислители от ранга на Бергсон, Хусерл, Шпенглер, Хайдегер, Ръсел и МакТагарт към заключението, че европейската култура е изчерпана. Ръчният часовник (мощно навлязъл във всекидневна употреба от началото на
века) превръща времето в аналог на числото. Времето започва да се отмерва с изключителна пре-
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цизност, то е натоварено с меланхолия, обременено със спомени. Сегашният момент е само повод за припомняне на миналото. Например 6-те
тома на Марсел Пруст от цикъла „По следите на
изгубеното време” (1913-1927) са подчинени изцяло на идеята за възкресяването на миналото,
намирането на времето.

Идеята за времето според битническата
философия
Американските автори, развихрили творческото си въображение след Втората световна война, така наречените бийт-писатели, най-силно се
доближават до Ренесансовия модел на философско възприемане на проблема за времето, що се
касае до начина, по който третират света около
себе си.
Например, в живописта Западноевропейското възраждане изобретява похват, непознат на
средновековното изкуство: централната перспектива, която е едно от най-мощните средства за концентрация на впечатлението. С нея са свързани
както единството на мащаба (чуждо на готиката,
например), така и съзвучието на пропорциите и
завоюването на дълбочината на мащаба. Майсторите на зрелия Ренсанс се стремят към логически и тектонически синтез на изображението, който
изисква в картината да е въплътено само едно събитие, протичащо в едно пространство. „Тайната вечеря” на Леонардо е класически образец за
симултанна концентрация, обединяваща единство
на мястото и единство на действието. По сходен
начин отделната личност или ситуация в епохата
на бийт-културата фокусира единствено върху себе си вниманието и всички странични участници
или събития се осмислят главно през тази призма. Например, Нийл Касиди или Алън Гинзбърг
са своеобразни центрове и всеки друг персонаж
или случка имат значение само дотолкова, доколкото влизат в техния кръгозор. Думите и делата
на другите са или повод, или следствие на думите и делата на Касиди или Гинзбърг (както индивидуалните жестове на сътрапезниците в Тайната вчеря на Леонардо са продиктувани от думите
на Христос „Един от вас ще Ме предаде”). Бийтпоколението мисли за света като цялост, която има
един център. Минало и бъдеще, епохи и поколения, фикция и реалност – всичко това съществува - при това в един миг, едновременно; и център
на тези светове, времеви слоеве и персонажи е
конкретната личност – например Керуак или Гинзбърг, или Касиди.
Според разбиранията на Керуак или Касиди
всеки човек (реален или фикционарен), всяко събитие (реално или фикционарно) може да се ока1
2

жат благоприятен повод за саморефлексия (Керуак) или забавление (Касиди). Защото хората (реални или фикционарни), както и събитията (реални или фикционарни) съществуват само дотолкова, доколкото бъдат допуснати да съществуват.
Оттук и големият интерес на бийтниците към Другия:
...а аз исках само да се измъкна в нощта, да
изчезна нанякъде и да открия какво правят всички хора из цялата страна1...” Или: „...единственото ми желание винаги е било да се запозная с
всички, да говоря с всички2...”
Ала Другият не е интересен сам по себе си,
той е само повод, отправна точка. Желанието да
се запознае с всички, да говори с всички, да открие какво правят всички у Керуак е просто поза.
Поза, каквато ще заеме и спасителят на Селинджър в прочутия откъс за голямата ръжена нива
и хилядите деца, достигащи до края на пропастта. Ала и хилядите деца на Селинджър, и всички хора на Керуак са абстракции, съществуващи
около концентричните вселени, наименовани
Холдън Колфийлд или Сал Парадайз. Реален интерес към Другия не съществува, Другият е застинала картина, която се е появила единствено с
цел да обслужи някаква мисъл или действие. Другият (в битническата философия) битува в спряло време. Героите на Керуак или Бъроуз се движат линеарно, а останалите - Другите, са пунктирни застинали точки по пътя им. Нещо като картини, които те оглеждат като на изложба.
По сходен начин се конструират и сюжетните
картини от времето на зрелия Ренесанс. За художниците от Възраждането движението е не нещо
друго, а смяна на неподвижни положения. Върху
техните картини са изобразени не толкова самите движения, колкото извлечени от потока на времето кадри, прекъсвания между движенията. Несъмнено е сходството между концепцията на Леонардо и размишленията на философите от Ренесанса. Така например, Николай Кузански определя покоя като граничен случай на движението, а
движението представя като редуване на неподвижните положения. Човекът на Ренесанса мисли движението като преход от едно неподвижно
състояние в друго.
В картините от епохата на зрелия Ренесанс цялата емоция на творбата е концентрирана върху
едно събитие, а в бароковите творби например
често се изобразява едновременността на няколко различни събития и преживявания. Да речем
Тайната вечеря (1594) на Тинторето: вместо дългата маса, паралелна на плоскостта на картината,
както е при Леонардо, тук масата е поставена под
ъгъл и някои от апостолите са скрити в сянка и не
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се виждат добре. Особено внимание привлича фигурата на Юда, който, поразен от думите на Христос, прекатурва стола си и в желанието да прикрие явното си неудобство, посяга към бутилката
с вино. Тоест: ако продължим паралела между
битническата идея за времето и ренесансовата
концепция по темата, ще стигнем до извода, че
поколението на Керуак и Гинзбърг гледа на света
като на възрожденска картина, а самите те се ситуират в барокова творба.
Изкуството на барока поставя за пръв път
проблема за темпото на движението, скоростта на
времето. Например в живописта може да се говори за динамика на налагането на боята или скоростта на линейния ритъм; чувството за темпо,
ритмиката на събитието могат да бъдат внушени
чрез характера на композицията, чрез контрастите на светлина и сянка, чрез изобилието от ракурси. По сходен, бароков начин бийтниците възприемат личното си време: субективната им реалност се задвижва в особен ритъм, битието придобива ту онези времеви параметри, които самият индивид заложи, ту формите, които случайността ще поднесе, но статика (каквато съществува
във външния свят) липсва. Например героят на
Нийл Касиди, описан като Дийн Морирарти в „По
пътя”, се стреми сякаш да се слее с времето, да
направи така, че то да няма възможност да му отнеме нито една жизнена секунда. Във философията на Дийн времето е равнозначно на понятието
живот – то трябва да бъде разгадано, обуздано,
овладяно.
Като цяло битническата идея за времето е повлияна от три съществени фактора: войната, пътя
и джаза (а понятието за време при хипи културата е изградено главно върху трансформираната
реалност на синтетичните вещества). Войната,
защото Керуак, Гинзбърг, Буковски и компания са
част от следвоенното Beat generation (Уморено/
победено поколение), трансформирано от Керуак
по подобие на известното Lost generation (Изгубено поколение). След трусовете на Втората световна войната, в която по различни начини са въвлечени и битниците, те предпочитат да приемат
бохемска поза и хедонистична нагласа (изразени
не в отстраняването им от социалния живот, а в
открита неприязън към общовалидните норми и
установените порядки). Пътят, защото философията на онзи, който е в непрестанно движение,
в непокой, в стремеж към преброждане (както във
физически, така и в духовен план) на нови пространства, е несъмнето различна от представите
за битие и време на редовия човек, чийто житейски график е предопределен от семейни и служебни задължения. Джазът (и по-точно би-бо-

път) е музиката, която опиянява поколението на
битниците. Синкопичността на би-бопа, неочакваните му обрати, ненадейните импровизаторски
хрумки пленяват въображението им и те се стремят да пресъздадат нерва, неравноделността и в
собствения си живот. Характерен пример за джазирано, непредсказуемо битие е това на Нийл Касиди, описано с неприкрито възхищение от приятеля му Керуак.
В периода на зараждащата се творческа мощ
(първата половина на 50-те години на XX век)
бийт-писатели от ранга на Фърлингети, Корсо, Ламатина, Маклюър или Уолън жонглират с идеята
за времето. Ренесансова стихийност се прокрадва в и редовете на Алън Гинзбърг:
„...Но мога ли да се съмнявам в друго, освен
в бляскавите си очи и
мога ли да изгубя друго освен живота,
който е видение днес следобед.
Стомахът ми е лек, отпускам се и нови
изречения отскачат от
сцената, за да опишат спонтанни форми на
Времето – дървета, стари
дами, спящи кучета, войници, самолети,
бродещи във въздуха, негри
с обедни тревожни книги, ябълки и
саднвичи, пладне, сладолед,
Безвремие...”3
До голяма степен философията на понятието
Време у битниците е заимствана от прозата на
Херман Хесе. Макар с досада да отричат влиянието на немския писател, мислите на Хесе звучат
по един или друг начин в редовете и на Керуак, и
на Гинзбърг, и на Тимоти Лиъри. Първите редове
от Записки на Хари Халер (1929) биха могли да
бъдат припознати и в „По пътя”, и в „Бродягите
на Дхарма”, и във „Вой”:
„Денят бе отминал, както минават всички
дни; аз го убих, погубих го кротко с моя примитивен и боязлив стил в изкуството да се живее...”
И Хесе, и писателите от бийт-вълната, са силно заинтригувани от овладяване на сегашния момент. Особено внимание на понятието Сега обръща и немският философ Ханс Рейхенбах. Последните години от своя живот (периодът 19471951) приелият американско гражданство учен
посвещава изцяло на концeпциите си относно
идеята за времето. До голяма степен теориите на
немския философ не са нови, а доразвиват някои
мисли по темата на Анри Поанкаре. От своя страна, върху плещите на Рейнбах стъпва американецът Адолф Грюнбаум. Професор в университета
на Питсбърг, член на Американската академия по
изкуствата и президент на Международната асоциация по философия на науката, Грюнбаум има

3

Из Сияние от вратата на просветлените. В:Сборник Съвременни американски поети. Пир след тайната вечеря. София,
изд. „Народна култура“, 1989, с. 46.
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изключително мощен глас в научните среди след
1951 г. (когато стартира кариерата си като випускник на „Йейл”). Много от статиите на философа
излизат извън рамките на академичните стени и
добиват популярност сред нюйоркските интелектуалци (както Керуак нарича приятелите си от
Източния бряг). В книгата си „Философски проблеми на пространството и времето” (1964)
Грюнбаум разсъждава върху понятия като Преходност, Ставане, Сега.
Според заразната философия на Нийл Касиди времето трябва да бъде изживяно до край, без
пропуски, без загуби, сега. Дори сънят (освен ако
не е свързан със сънувания) може да бъде разчетен като неправилно отношение към времето. Подобно е и виждането на Никос Казандзакис, който през 1965 г. отбелязва в „Рапорт пред Ел Греко”: „За мен най-висшето благо е времето. Когато гледам как хората се разхождат или зяпат,
или пилеят времето си в празни приказки, иде ми
да застана на някой кръстопът и да протегна
ръка като просяк: „Дайте милостиня, християни – щях да моля – подарете ми малко от времето, което губите, час, два, каквото благоволите...”4
За Керуак, Бъроуз, Гинзбърг, Корсо, а по-късно и за Киси и Буковски, Нийл Касиди е олицетворение на онзи идеал, към който всички те по
един или друг начин вървят: свободната воля да
управляваш живота си, силата да устояваш мечтите си. При Касиди всички тези понятия не са
умозрителни (както е при Гинзбърг или Корсо),
нито рефлексивни (както е при Керуак и Буковски), нито пък предимно свързани с дрогата (както е при Киси и Лиъри). Касиди сякаш иска да е
пълновластен господар на всяка секунда от своя
живот. Чрез непрестанни кроежи и планове той
овладява бъдещето, чрез безкомпромистно ежеминутно разграфяване на дните и нощите той обхваща настоящето, чрез преосмисляне на всеки
детайл от изтеклия момент той усвоява миналото.
Идеята за времето според хипи културата
Според американските хипита времето на 60те години на ХХ век е репресивно: социумът, културата, моралът, законите потискат свободното
индивидуално мислене. Времето е синоним на
диктат, който трябва да бъде отхвърлен – или чрез
измисляне на друга действителност, или чрез игнориране.
Индикативен в това отношение е онзи момент
от филма „Волният ездач”, когато героят на Питър Фонда поглежда ръчния си кръгъл часовник.
Тече шеста минута филмово време, часовникът в
кадър показва дванайсет без десет. С решителни
движения Фонда/Капитан Америка сваля часов4

ника и го захвърля върху прашния мексикански
път. Сетне запалва мотора и приключението, наречено Американска мечта, започва. Показателен
е фактът, че този символичен жест е ситуиран в
самото начало на филма - веднага след него тръгват началните надписи и зазвучава песента Born
to Be Wild. Следователно това е своеобразен камертон, в чийто ключ трябва да бъде гледан филмът на Денис Хопър: общоприетото понятие за
време (норми, порядки, разбирания) е захвърлено в прахта; оттук насетне започва нова реалност,
конструирана единствено от личната философия
на героите.
Времето трябва да бъде заличено, игнорирано, победено. В противен случай – според философията на 60-те години – то, подобно древногръцкия Кронос, ще погълне децата си. Времето
за хипитата от Хай-Ашбери се отъждествява със
страховития баща на Зевс, който всява страх и носи гибел.
Как да бъде надхитрен Кронос?
През 1959 г. Кърт Вонегът създава в романа
си „Сирените на Титан” планетата Тралфамадор.
Сетне доразвива фантастичната реалност в книгите „Бог да Ви поживи, мистър Розуотър”
(1965) и „Кланица-5" (1969). Тралфамадор е населена от еднооки същества - роботи, които могат свободно да пътуват напред и назад във времето. Подобно на Джонатан Суифт, остро критикуващ английския политическия елит от началото на XVIII век в „Пътешествията на Гъливер”
(1721-1726), Вонегът насочва сатиричното си перо срещу технократското и индустриализирано
американско общество от средата на XX век. Днес
книгите за приключенията на корабния лекар Гъливер се четат като приказки за деца – никой вече
не си спомня, че страната Лилипутия е сатирично изображение на Британия при управлението
на Георг I; че зад ожесточените спорове от коя
страна да се счупи яйцето стоят препирните между католици и протестанти; че зад образа на онези петнайсет сантиметрови човечета, които ходят
на токчета, се крие политическата партия на торите, а лилипутчетата, които предпочитат ниските обувки, представляват либералните виги...
Историческият контескт се изгубва в пластовете
на времето и за днешните читатели остава вълшебната приключенска история. Но сатирата на
Вонегът е прекалено близка до реалните събития
и хипи младежта на Америка разчита ясно: „Механическо пиано” (1952) е открита нападка срещу машиностроителния гигант General Electric,
„Котешка люлка” (1963) е явна критика срещу
атомните експерименти на Труман над Хирошима и Нагасаки, „Кланица пет” (1969) е художествено отражение на бомбардировката над Дрез-

Казандзакис, Никос. - Рапорт пред Ел Греко. София: изд. „Народна култура“, 1984, с. 377.
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ден от 1945 г. и т.н. Вонегът предлага на читателите си и друга реалност – планетата Тралфамадор. Социумът, който отчуждава, обрича на самота, изкривява нормалните човешки инстинкти,
може да бъде надлъган: в романа „Никога вече
самота” авторът описва общество, преодоляло
самотата чрез образуване на изкуствени роднински връзки. Времето, което сковава в рамки битието, може да бъде надиграно: в книгата на Вонегът „Галапагос” хората претърпяват обратна
еволюция, превръщайки се в нещо като тюлени и
изгубвайки всички отличителни белези на цивилизацията.
През 1966 г. Джим Морисън, фронтменът на
култовата група The Doors, създава поетичен перформанс, наречен „The Celebration of the Lizard”
(Честването на Гущера). Съставена е компилация от седем авторски стихотворения, музикални
пасажи и прозаични откъси от известни митове и
легенди. Макар че не успява да издаде албум със
замисления перформанс, Морисън включва една
от песните (Not to Touch the Earth) в албума на
бандата „Waiting for the Sun” (1968):
Not to touch the Earth,
Not to see the Sun,
Nothing left to do, but run, run, run...
Според първата биография, посветена на
Джим Морисън, текстът „Not to touch the Earth, /
Not to see the Sun” e създаден под влияние на прословутата книга на Джеймс Фрейзър „Златната
клонка” (1890). Глава LX от труда на шотландския

антрополог, фолклорист и историк на религиите
се нарича „Между небето и земята”, а първа и
втора части от тази глава носят названията „Да
не се докосва земята” и „Да не се гледа слънцето”. Според Фрейзър две основни правила са управлявали живота на божествените царе или жреци: забраната да се докосва земята с крак и повелята слънцето да няма пряк достъп до лицата или
телата им. Тоест – най-обикновени, човешки, инстинктивни действия и желания са забранени.
Репресивната култура дамгосва избраните. Според ширещата се сред младежите на Америка философия от 60-те години на XX век всеки човек е
избран, всеки човек е между небето и земята,
всеки човек е жрец или фараон (Морисън е избрал за себе си да бъде Цар на Гущерите). И следователно всеки човек е осакатен – за трона си
той трябва да плати с цената на лишаване от найнормални, исконни права. За да стане Инка на Перу, принцът трабва да се лиши от светлина; за да
се издигне в социалната йерархия на своето време, младежът от Хай-Ашбери трябва да се откаже от своята свобода.
И хипитата на Америка, призовани от кумира
си Морисън (Nothing left to do, but run, run, run...),
побягват. През 1959 г. в полето на художествената литература притичват и нотингамският тинейджър на Силитоу („Самотният бегач на дълго
разстояние”), и 26-годишния Заек на Ъпдайк
(„Заеко, бягай”).
Страховитият Кронос е по петите им.

ПОРЕДЕН ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА
ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
Международната олимпиада по астрономия се
провежда традиционно всяка есен вече петнадесет години. Първото й издание е през 1996 г. в
Специалната астрофизическа обсерватория
(САО) в Русия. Две години по-късно България се

Никола Каравасилев,
студент по астрофизика в
СУ „Св. Кл. Охридски”, ръководител на
Националния отбор на България
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включва в олимпиадата, като тогава нашите ученици заемат убедително първото място по брой
медали. Първите няколко международни олимпиади се провеждат в САО или в Кримската астрофизическа обсерватория (КрАО), но след 2002 г.
домакини стават и други страни. В това международно състезание участват ученици между 14
и 18 години в две възрастови групи: младша (от
14 до 16 години) и старша (от 16 до 18 години),
които се избират от всяка страна на базата на показаните резултати на съответната Национална
олимпиада по астрономия. Всяка страна има право да изпрати трима участници в младшата и двама в старшата възраст. От самото си създаване
Международната олимпиада по астрономия се
провежда в три тура: теоретичен, практически и
наблюдателен, които се провеждат в три отделни
дни. На теоретичния тур се дават няколко задачи,
които се решават с помощта на астрономическата теория. На практическия тур на учениците се
дават данни от истински астрономически наблюдения, най-често проведени в обсерваторията - домакин на текущата олимпиада. От тези наблюдателни данни учениците трябва да извлекат нужната им информация за да получат търсените в
задачата величини. Това те правят чрез някакви
свои измервания, чертежи, графики и т.н. Този тур
много се доближава до работата на истинските
астрономи – провежда се под открито небе, но
ако времето не позволява това - на звездна карта.
Наблюдателният тур изисква много добро познаване на звездното небе и умения за работа с училищни телескопи. Най-голяма тежест във формирането на крайната оценка на ученика има теоретичният тур, който формира около 60% от максималния брой точки, докато останалите два носят
по около 20%. Класирането на участниците се
прави по техния сумарен резултат. На първенците се връчват златни, сребърни и бронзови медали, придружени с дипломи първа, втора и трета
степен.
XV-та Международна олимпиада по астрономия се проведе от 16 до 24 октомври 2010 г. в украинския град Судак. Участваха 21 държави, като общият брой на участниците беше около 90.
Имената на учениците от отбора на България бяха следните: Калин Кръстев от София, Момчил
Петров от Троян, Ивана Янкова от Хасково, Мирослав Жеков от Димитровград и Константин Гундев от Пловдив. Формално домакин на събитието беше Кримската астрофизическа обсерватория,
а председател на местния организационен комитет - Игор Салников.
На церемонията по откриването на олимпиадата - в първия й ден - на 17 октомври, присъстваха официални гости от местния Инспекторат
по образование. Поздравителна реч изнесе депутат от Украинския парламент, избран от Автоном-
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на република Крим. След церемонията беше и Вечерта на народите, където всеки един отбор представи нещо типично за своята страна.
На следващия ден се проведе теоретичният
тур. Бяха дадени пет задачи, които учениците
трябваше да решат в рамките на 4 астрономически часа. Тази година степента им на трудност беше висока, но задачите бяха наистина интересни.
Българските ученици решиха по-голяма част от
тях. Резултатите на двамата ни участници в старшата възрастова група бяха наистина много високи.
Наблюдателният тур се проведе вечерта на
следващият ден. Понеже метеорологичните условия не бяха добри, той бе проведен на звездна
карта. Тук задачите също бяха по-трудни от предишните години. Особено много участниците бяха затруднени от задачата, в която трябваше по
дадена карта на съзвездието Лебед да преценят
дали има излишни или липсващи звезди и съответно да ги поставят или зачеркнат.
На 21 октомври се проведе и последният тур в
програмата на олимпиадата – практическият. Както обикновено на него бяха дадени две задачи с
голям брой подусловия. Решаването им е много
трудоемко и често отнема повече време, отколкото това, на което състезателите имат право по регламент. Първата практическа задача беше на базата на фотометрични наблюдения на една катаклизмична двойна система, съставена от бяло
джудже и червен гигант и наблюдавана с телескопи в КрАО. По тези данни учениците трябваше да получат някои параметри на двойката звезди. Във втората задача се искаше да се получи
изменението на часовото число на метеорен поток „Персеиди”, като участниците имаха пред себе си данни за наблюдаваните от него метеори.
Освен състезателните турове в програмата на
олимпиадата бяха включени и няколко екскурзии.
На 20 октомври бе направено посещение на Кримската астрофизическа обсерватория (КрАО) - домакин на събитието. Тази обсерватория е една от
най-големите и най-старите в Европа. Тя се намира в селцето Научний, разположено на около
30 км от Симферопол и към момента в нея работят около 120 научни сътрудници. В обсерваторията се извършват астрономически наблюдения,
покриващи почти целия електромагнитен спектър, достъпен от земната повърхност. Освен с оптични телескопи, обсерваторията разполага и с
гама телескоп. В град Симеиз, намиращ се на територията на полуострова, е разположен и 22метров радиотелескоп. Той също е част от наблюдателната техника на КрАО. В оптичния диапазон се провеждат наблюдения на всички типове обекти - от малки тела в Слънчевата система
до далечни галактики и квазари. Най-големият й
наблюдателен инструмент е 2,6-метровият огле-

НАУКА – кн. 6/2010, том XX

Издание на Съюза на учените в България

Трибуна на младите
дален телескоп. Освен него в обсерваторията има
и няколко по-малки телескопи, с размери между
1,2 и 0,5 м. Най-старият телескоп в КрАО е с диаметър на главното огледали 1,22 м. Той е произведен от Carl Zeiss Jena през 1915 г. и първоначално е бил предвиден за Обсерваторията на университета в Потсдам, но след края на Втората
световна война е бил преотстъпен на Русия - като
част от репарациите от страна на Германия.
Друга интересна екскурзия бе организирана до
Генуезката крепост, намираща се в близост до
град Судак. Тя е един от символите му. Крепостта е била построена през VІ или VІІ век от прабългарите, като историческите свидетелства сочат, че дълго време се е намирала в пределите на
Велика България. Тя се нарича Генуезка, защото
е била реконструирана и значително укрепена от
генуезците през ХІІІ век. Била е едно от основните им укрепления на Кримски полуостров.
В деня преди награждаването беше организирана и екскурзия до село Новий свет, намиращо
се на около 6 км от Судак. То е известно с производството си на червено вино и много красивата
природа около него. Съчетанието между лазурно
синьото море и скалите обрасли с хвойна правеше пейзажа наистина неземно красив.
В последния ден на олимпиадата се проведе
церемонията по закриването и награждаването на

медалистите. За България медали донесоха Константин Гундев от ОМГ „Акад. Кирил Попов” Пловдив (златен медал) и Калин Кръстев от
НПМГ (бронзов медал). Трябва да се отбележи,
че Константин бе класиран на второ място във
своята възрастова група. Така беше продължена
традицията България да получава златен медал
на това международно съревнование. С другия ръководител на отбора - Алексей Стоев, се почувствахме наистина много горди, защото страната
ни бе една от шестте страни, получили златни медали тази година.
На 25 октомври пристигнахме в София. На летището бяхме изключително топло посрещнати
от представители на МОМН, НПМГ, ОМГ - Пловдив и - разбира се, наши близки и роднини.
Като завършек, бих искал да изкажа благодарност на всички, които ни оказаха съдействие. На
първо място това са Министерството на образованието, младежта и науката и фондация „Америка за България”, без чиято финансова помощ
нашето участие нямаше да е възможно. Бих искал да благодаря най-много на Ева Божурова, която бе дългогодишен ръководител на Националния отбор по астрономия. Тя е човекът, който ми
даде нужната подготовка за да заема и аз този пост.
Без нея това нямаше да е факт.

НАУКА – кн. 6/2010, том XX

Издание на Съюза на учените в България

51

Личности

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК
АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО*
Проф. дхн Димо Платиканов,
На 18 май 2010 г. се навършиха 90 години от
рождението на видния български физикохимик
академик Алексей Шелудко (1920-1995).
Алексей Шелудко е роден в семейството на интелектуалци филолози. Корените на това семейство са в Руската империя. Баща му, Дмитрo Иллiч
Шелудько (1892-1954), е украинец, роден в с.
Ирклеев, Полтавска губерния, в Украйна, завършил е в 1915 г. романска филология в Киевския
университет и е владеел 14 езика; още 2 години е
специализирал в Санкт-Петербургския университет. През юли 1918 г. той е емигрирал в България
във връзка с гражданската война в Русия. През
1919 г. се жени за Нора Транен. Тя е родена в Сливен и е дъщеря на руския евреин д-р Йоаким Транен (1859-1927), преселил се от Русия в България около 1890 г. и работил като военен лекар в
няколко български гарнизона. Дъщеря му Нора
следва в Швейцария музика и славянска филология и по последната специалност се дипломира в
Софийския университет. Скоро младото семейство заминава за Германия, където в университета в Хале Димитър Шелудко подготвя дисертация. Ето защо Алексей Шелудко е роден в гр. Хале. От 1922 до 1927 г. баща му продължава филологическите си изследвания в Берлин, след което
семейството се завръща в България. През 1930 г.,
обаче, той е поканен за доцент в Кьолнския университет и семейството отново живее в Германия
до 1933 г., след което окончателно се установява
в София. През октомври 1943 г. Алексей Шелудко се жени за своята състудентка Гена Христова,
химик, в края на кариерата си старши научен сътрудник I степен в Института по епидемиология и
микробиология. Това ново семейство Шелудко
има две дъщери: Нора Шелудко, сега доцент във
Физическия факултет на Софийския университет
и Анна, филолог, която за съжаление почина много млада.
Детските си години Алексей прекарва в Германия, след което получава основно образование
в България, а средно образование - в руското училище „Кузмина” в София. През 1938 г. постъпва
да следва химия в Софийския университет. В
учебната 1940/41 година той преминава курса по
физикохимия на професор Иван Странски. Въпреки много високия си успех, през 1942 г. младият Шелудко прекъсва следването си в последната

Химически факултет
на СУ „Св. Кл. Охридски”
му година и започва работа в радиотехническа работилница. Причината: активно се включва в съпротивителното движение срещу германския националсоциализъм. Едва в 1948 г. той успява да
получи разрешение да завърши висшето си образование по химия. През септември 1948 г. той се
дипломира с пълен успех „много добър” (5.00) –
тогава в Софийския университет не е имало оценка „отличен”.
Забележителната научна кариера на този наш
голям учен започва през 1949 г., когато той постъпва като асистент в Катедрата по физикохимия
на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. За отбелязване е, че това начало на научната му кариера е доста късно – на 29-годишна възраст. Въпреки това закъснение, поради присъщите му ентусиазъм, енергичност и талант, той за
кратко време се изгражда като учен, навлиза дълбоко в самостоятелна научна тематика и след около 12 години е вече учен с международна известност. Цялата научна кариера на академик Шелудко е най-тясно свързана със СУ “Св. Кл.
Охридски”. Той е негов възпитаник и е бил негов
преподавател повече от 40 години в Катедрата по
физикохимия. В тази катедра през 20-те и 30-те
години на ХХ век бяха положени основите на българската физикохимична научна школа. Под ръководството на големите учени професорите Иван
Странски и Ростислав Каишев малката тогава група физикохимици бързо достигна най-високо научно ниво и международно признание. В тази благотворна научна среда започва научната си дейност младият асистент Шелудко. След получаването на научната степен „кандидат на науките” и
хабилитирането си като доцент в 1957 г., Алексей Шелудко защитава дисертация за доктор на
науките в Института по физикохимия на Академията на науките в Москва (1961) и на следващата година - вече професор, наследява своя учител
академик Ростислав Каишев като ръководител на
Катедрата по физикохимия в своята Алма Матер.
Наред с работата си в университета, Алексей
Шелудко активно работи и в Българската академия на науките. Той участва в изграждането през

* Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Мемориална научна сесия с международно участие „Повърхностни
сили в дисперсни системи, посветена на акад. А. Шелудко по случай 90 години от рождението му (22 октомври 2020
г., Големия салон на БАН).
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1958 г. на Института по физикохимия при БАН,
където основава и ръководи Секцията по физикохимия на повърхностите и дисперсните системи. През 1967 г. е избран за член-кореспондент, а
през 1984 г. - за академик на БАН. Освен на БАН,
акад. Шелудко е член и на Германската академия
“Леополдина”, на редица международни научни
дружества и организации и е носител на най-високите български награди и ордени.
Алексей Шелудко прави първите си стъпки в
науката, стимулиран и направляван от акад. Ростислав Каишев, в областта на електролитното отделяне на металите, в която област той активно
участва в създаването на нови експериментални
методи. Няколко години по-късно, в 1953 г., в
учебната програма на специалност „Химия” е въведен курс по колоидна химия, която дотогава не
е преподавана в България. Професор Каишев възлага този курс на Алексей Шелудко, въпреки че
той е асистент, но вече изявен учен и преподавател. В хода на подготовката на лекциите той се
сблъсква с редица нерешени проблеми на колоидната химия, които събуждат научния му интерес. Именно тогава той прави радикална преориентация на научната си тематика, преминавайки
към самостоятелни изследвания в областта на физикохимията на колоидите и повърхностите. След
кратък период на търсене, в който е работил върху ултрацентрофугиране в електрично поле, аерозоли, електрофореза в желатинов слой и др.,
Алексей Шелудко намира една много актуална и
перспективна тематика: физикохимията на тънките течни филми. Тази научна област остава и
досега една от основните за създадената от него
българска школа по колоидна химия. Нещо повече, всепризнато е, че българската школа е водеща
по тази тематика в световен мащаб. В полза на
това признание говори фактът, че в 2005 г. Д. Ексерова и Д. Платиканов бяха назначени за редактори на секцията „Тънки течни филми и пени” на
списанието по колоидна химия с най-голям импакт фактор „Current Opinion in Colloid and Interface Science”, издание на Elsevier. Заслугите на
академик Шелудко за започването на изследвания,
привличането на сътрудници, разгръщането им в
широк мащаб и получаване на резултати на високо научно ниво по физикохимия на тънките течни филми са много големи и е невъзможно да се
надценят.
Разбира се, тази най-важна в творчеството на
Алексей Шелудко тематика не остава единствена. Будният му ум непрекъснато търсеше и намираше нерешени проблеми в различни области на
колоидната химия. Така през 1959 г., когато вече
се бяха получили първите съществени резултати
по тънките течни филми, той сложи началото на
друга много перспективна тематика: електрооптика на дисперсните системи. Академик Шелуд-

ко не се задържа дълго в тази тематика – след няколко основополагащи публикации, той се оттегли, но електрооптиката на дисперсните системи
и до днес успешно се разработва от неговите ученици и техните ученици. По-късно Алексей Шелудко започна изследвания и в направлението течни повърхности - както течност/газ, така и течност/твърдо. Последната повърхност е тясно свързана с явлението „умокряне” и с индустриалния
метод „флотация”. Разгръщането на тези изследвания и включването в тях на повече сътрудници
доведе до образуването на една Проблемна лаборатория по флотация към Института по физикохимия, която в 1985 г. прерастна самостоятелна
Централна лаборатория по обогатяване на полезни изкопаеми към БАН. Тази лаборатория работи около 7 години и беше закрита в рамките на
радикалното редуциране на БАН през 1992 г. Последния си творчески период акад. Шелудко посвети на изследвания върху линейното напрежение на трифазната контактна линия и неговото
значение за флотируемостта на екстремно малки
твърди частици, както и за хетерогенното фазообразуване, например при кондензация на водни
пари върху твърди повърхности и явлението „безбариерно фазообразуване”.
Професор Шелудко беше ръководител на Катедрата по физикохимия при СУ в продължение
на 27 години (1962-1989) и 24 години - на Секцията по физикохимия на повърхностите и дисперсните системи в ИФХ при БАН (1958-1982). Това
са много продължителни периоди, по време на
които в тези две звена в течение на годините се
изгради солидна научна група от около 30-40 души учени и специалисти. Като ръководител акад.
Шелудко успя да култивира онази деликатна граница между професионалната критика, колегиалните отношения и приятелството, така необходима в научните среди. В годините на неговото ръководство той прилагаше само научните критерии и категорично отхвърляше политическите
критерии на режима - така той защити и помогна
на редица млади колеги, способни, но с „лош класов произход”. При това нему беше напълно чужда практиката на много тогавашни шефове – да
слагат името си във всяка публикация на своите
подчинени. Затова общият брой на неговите публикации е скромен и нормален.
Академик Шелудко има много големи заслуги
за създаването и развитието на международните
научни контакти и сътрудничество. Той е един от
дванадесетте най-видни учени от Европа, САЩ,
Япония и Австралия, които през 1979 г. основаха
Международната асоциация по колоиди и повърхности (IACIS), като два пъти е избиран за член
на нейния ръководен съвет; бил е член на Комисията по колоидна химия и химия на повърхностите на IUPAC и на редакционните колегии на
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почти всички най-авторитетни международни
списания по колоиди и повърхности. Специално
трябва да се отбележи големия му принос за създаването на тесни приятелски и полезни отношения между учени от Изток и Запад по време на
мрачните години на Студената война.
Първите контакти със западноевропейски учени възникват веднага след публикуването между
1957 и 1961 г. на няколко основни статии върху
тънките течни филми. Проф. Шелудко бе поканен в 1962 г. да изнесе лекции на известния
„Кройт-колоквиум” в Утрехтския университет в
Холандия, ръководен от професор Овербеек, един
от авторите на прословутата DLVO (съкращение
от имената на нейните създатели Derjaguin,
Landau, Verwey и Overbeek – бел. ред.) теория.
Скоро бе привлечено вниманието и на видния американски учен професор Майселс, автор на монография върху пенните филми, и през 1963 г. той
ни посети в София. По-късно професор Шелудко
посети САЩ, установи връзки с редица американски учени и два пъти беше поканен като лектор на Гордонови конференции. През 1960-те години особено интензивно се развиха връзките с
английските химици от Imperial College и от големите химически компании – Unilever, Proctor
& Gamble, ICI. Успоредно се развиваха връзките
и сътрудничеството с химиците, работещи в областта на колоидната химия в Съветския съюз,
ГДР и Полша. През 1962 г. професор Шелудко,
заедно с трима свои сътрудници, участва в голяма конференция по колоидна химия в Одеса, където се установиха много нови контакти, наред
със започнатите по-рано тесни връзки с големите
руски учени Дерягин, Фрумкин и Ребиндер. Следващата година ние бяхме последователно посетени от професорите Зонтаг и Кречмар – водещи
химици в областта на колоидната химия в Източен Берлин. Малко по-късно се установиха тесни
връзки и с Института по катализ и повърхностни
явления в Краков. Особено високо ценен беше
академик Шелудко в Япония: редица японски колеги ни посещаваха в София, а в 1980 г. той беше
поканен за цял месец в Япония, където изнесе цикъл лекции в няколко университета. Така международните контакти на академик Шелудко широко се разраснаха, а на нас – по-младите му сътрудници, вратите бяха отворени навсякъде по света.
Научните постижения на академик Шелудко
са трайно вградени в съвременното познание за
колоидите и повърхностите и са цитирани хиляди пъти в международната научна литература. Забележително е, че те се цитират често и сега – 15
години след смъртта му. 70-годишнината на Алексей Шелудко беше отбелязана с два специални тома на списанието „Advances in Colloid and Interface Science”, които му бяха връчени от главния
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редактор на списанието и тогавашен президент
на IACIS професор Таруат Тадрос на тържество
в Аулата на Софийския университет.
Създадената от академик Шелудко българска
школа по колоидна химия продължи да се развива. Редица негови ученици на свой ред станаха
международно известни учени. Едно признание
за тази школа беше възлагането й от страна на
IACIS да проведе ІХ Международна конференция
по колоиди и повърхности - най-големия световен научен форум - трианале в областта на тази
наука. Конференцията се проведе много успешно през 1997 г. в София (за пръв и единствен до
сега път в Източна Европа!) и отдаде заслужена
почит на академик Шелудко.
Професор Шелудко излагаше мислите си с голяма яснота и точност. С такива качества се отличаваха и лекциите му в Софийския университет първият самостоятелен университетски курс по
колоидна химия в България. Книгата “Колоидна
химия”, написана въз основа на тези лекции, преведена и издадена в чужбина на руски (два пъти),
английски, японски и полски езици е широко използвана в много страни.
Той беше между най-ярките представители на
българските интелектуалци, човек с будна гражданска съвест и противник на всяка диктатура, известен и уважаван в международната научна общност учен. Той мразеше посредствеността и тя
се страхуваше от него. Понеже посредствеността
е социалната основа на диктатурата, академик
Шелудко беше смел борец срещу нея. В 1988 г.
той беше сред основателите и активни участници
в Клуба за гласност и демокрация и в януари 1989
г. заедно с други 11 души беше поканен от Президента Митеран на прословутата закуска във Френското посолство в София. Последното значително обществено дело на академик Шелудко беше
оглавяването в началото на 1990 г. на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий”. Като неин президент той, заедно с професор ФишерАпелт (тогава ректор на Хамбургския университет), спаси фондацията от закриване и даде силен тласък за по-нататъшното и развитие.
Голяма упоритост при разрешаването на задачата, оригинален подход към проблема, изобретателност и находчивост при поставяне на експериментите - това беше характерно за научната работа на академик Шелудко и обуслови неговите
успехи. Но може би на първо място е изобилието, богатството на идеите. Той се наслаждаваше
на научното дирене, както се наслаждаваше на музиката на Бах или на величествената красота на
Рила планина. В хармонията на идеята и метода
за решаване на научния проблем той виждаше
красотата, която прави от научното решение произведение на изкуството.
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ПРИНОСЪТ НА АКАД. ХРИСТО Я. ХРИСТОВ ЗА
ФИЗИКАТА В БЪЛГАРИЯ*
Физиката в България през втората половина
на ХХ век постига забележими успехи в различни области. За постиженията и за цялостното й
укрепване и развитие особена заслуга има акад.
Христо Я. Христов (1915–1990) - виден физик теоретик със забележителни приноси в класическата и квантова механика, теорията на относителността, квантовата теория на полето и физика на
елементарните частици.
Вътрешната нагласа на акад. Христов като човек и творческа личност прозира най-добре в думите му: ”Според мен хубаво е един учен да бъде
малко ентусиаст, да не бъде прекален реалист, а
дори и малко наивен, в добрия смисъл на думата,
да се пали, да гори, да търси доброто у хората.”
Христо Янков Христов е роден на 12 юни 1915
г. в гр. Варна в будно учителско семейство. Той е
един от първите по успех ученици във варненската
гимназия и е с най-разностранни интереси: увлича се от физиката, химията и математиката,
участва в издаване на ученически вестник за наука, литература и критика”ВИДЕЛИНА” с тираж
до 2000 броя. Още като ученик решава математически задачи, публикувани в Списанието на Физико-математическото дружество (1932/1933). За
участие в ученическа стачка той е изключен от
Варненската гимназия и завършва средното си
образование с отличие в Разград. През 1934 г. постъпва като студент във Физико-математическия
факултет на Софийския университет. Любопитно е, че, за да учи в Университета, спечелва единствената стипендия, като изпитът е по литература. През 1938 г. завършва едновременно физика
и математика с отличен успех и полага някои изпити по химия. Първите му научни публикации,
появили се веднага (1939), след като завършва образованието си, са в областта на математиката.
След завършване на висшето си образование
Христо Христов специализира в Сорбоната, Париж, Франция (1938-1939) при бележития френски атомен физик Франсис Перен. Тази специализация е прекъсната поради избухването на Втората световна война. По-късно – вече като професор в Софийския университет (СУ), специализира теоретична и атомна физика в Московския
държавен университет (1956–1957) и работи с
видните учени акад. Н. Н. Боголюбов и проф. Д.
Д. Иваненко.
Активната научноизследователска, преподавателска и научно-организационна дейност на
акад.Христо Христов протича главно в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и Българ-

Ст.н.с. Крум Коленцов,
секция “Физика” към СУБ
ската академия на науките (БАН), както и за определен период в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна, където от 1968
до 1970 г. е негов вицедиректор.
Той започва дейността си като асистент в Катедрата по специална (атомна) физика, метеорология и геофизика (1942-1945) във Физико-математическия факултет на СУ, за периода 1946-1950
г. е частен и редовен доцент по теоретична физика, а от 1948 до 1956 г. е зам.-декан на Физикоматематическия факултет. През 1951 г. е избран
за професор по теоретична физика, а от 1958 до
1967 г. е ръководител на Катедрата по атомна физика. Декан е на Физико-математическия факултет на СУ за периода 1958-1960 г. Бил е и зам.ректор (1960-1962) и ректор на СУ (1972-1973).
Във Физическия институт на БАН работи от 1948
г., като първоначално ръководи Секцията по теоретична физика, а по-късно - Секцията по космични лъчи и Секцията по теория на полето и елементарните частици. През 1951 г. е избран за
член-кореспондент, а през 1961 г. – за академик
на БАН. През периода 1963-1971 г. е зам.-директор на Физическия институт с Атомна научно-експериментална база (ФИ с АНЕБ) при БАН, а
след пенсионирането на акад. Георги Наджаков е
и директор (1971-1972). Акад. Христо Я. Христов е основател и пръв директор на Института
по ядрени изследвания и ядрена енергетика
(ИЯИЯЕ) и ръководител на Секцията по теория
на ядрото и елементарните частици от 1972 до
пенсионирането си през 1988 г. През периода
1973-1977 г. е зам.-председател на БАН.
Това е огромният път, извървян от акад. Христо Я. Христов в организиране и развитие на научните изследвания в различни области на физиката в България.
Въпреки множеството административни постове, които е заемал, винаги на първо място за
акад. Христо Христов е била неговата разнообразна научна дейност. Той е автор и съавтор на
над 100 отпечатани труда, от които над 70 са научни статии, отпечатани в наши и международни списания, както и в различни книги: “Проблеми на логиката”, т. 2 (изд. БАН, С., 1969);
Основни положения на квантовата механика (изд.
“Наука и изкуство”, С., 1979); “Айнщайн и неговия принос в науката” (изд.”Наука и изкуство”,
С., 1981); “Умножение на обобщени функции”

* През 2010 г. се навършват 20 години, откакто ни напусна акад. Христо Я. Христов и това ни задължава да си спомним
за творческата дейност на учения, преподавателя и организатора на физическата общност у нас през втората половина
на ХХ век.
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(изд. на БАН, С., 1984), над 30 научно-популярни статии, има и едно изобретение. Особено ще
отбележим неговото последно увлечение, свързано с въведените от него асимптотични числа и
асимптотични функции – изследвания, въвеждащи оперцията умножение в класа на обобщените
функции, които изследвания получават международно признание.
Той е автор и на първите университетски учебници по теоретична физика у нас: „Математически методи на физиката” (1951,1967) и „Електродинамика” (1955), написани на базата на двата
основни курса по теоретична физика, които години наред са слушани от студентите в Софийския университет. Много от тях и до сега си спомнят лекциите му по електродинамика, в които той
удачно съчетава сложния математически апарат
с нагледна физическа интерпретация, както и с
елементи от философията и историята на тематиката. Контактите със студентите и лекциите, които чете, винаги са били много важни за него.
Акад. Христо Я. Христов проявява интерес
към експеримента в науката още в ученически
години, когато си обзавежда малка лаборатория
– работилница. В прогимназията се увлича в създаване на конструктивни разработки и провеждане на опити по химия. През 80-те години на
ХХ век, когато изобретателското дело във физическата общност постигна забележими постижения, той също участва в провеждане на физически и инженерен експеримент и става съавтор
на изобретението “Метод и устройство за определяне дълбочината на прихващане на сондажен лост”. Изобретението е приложимо в геологопроучвателното и добивното сондиране.
Акад. Христо Я. Христов участва активно в
дейността на физическата общност още от студентски години. За него науката не е само работа,
но преди всичко призвание. Ще отбележим особено неговото ентусиазирано пропагандиране на
идеите на физиката, което успяваше да запали интереса на много млади хора и определи техния
път във физиката.
През 1936 г. той е избран за председател на
студентското Физико-математическо дружесто.
По-късно, за периода 1972-1988 г. е председател
на Дружеството на физиците в България (ДФБ), а
от 1976 г. е член на Европейското физическо дружество. Той има неоспорими и забележими заслуги за дейността на различни други научни и приложни звена в страната. Деен член и лектор е на
Дружеството за разпространение на знания “Георги Кирков”, член е на Съюза на научните работници (СНР) още от годината на неговото създаване – 1944 г. За определен период през 80-те
години е и член на неговия Президиум и на Комисията по проблемите на мира и разоръжаването към него. Бил е лектор в редакция “Знание” на
програма „Христо Ботев” на Българското национално радио, член на Музейния съвет на Нацио-
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налния политехнически музей (НПТМ) (от 1976),
а за периода 1986-1990 г. е негов председател. Ревностен застъпник е на идеята за създаване на Палата на физиката в гр. Казанлък, където и до днес
са едни от най-силните участници в олимпиадите по физика. Бил е председател на Националния
съвет по ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия при Висшата атестационна комисия,
член на Висшия учебен съвет при Министерство
на народната просвета, член на Съвета на научните проблеми на мира при БАН.
За своята многостранна научноизследователска,
преподавателска научно-организаторска и обществена дейност акад. Христо Я. Христов е носител
на много държавни и академични награди, отличия, звания и ордени, от които най- значителни са:
Държавна награда на КНИК за наука (1948); Димитровска награда за наука II ст. (1952) - за неговите изследвания по преминаване на електромагнитни вълни през кристална пластина, като той е
третият учен-физик, отличен с тази награда; почетен член на Българското физико-математическо
дружество (1967), заслужил и народен деятел на
науката (1969, 1972); орден „Народна Република
България – I ст. (1975), орден “Червено знаме на
труда” - от Президиума на Върховния съвет на
СССР (1976); орден “Кирил и Методий” – I ст.
(1981); орден „Георги Димитров” (!985); почетен
знак със синя лента на СУ „Св. Кл. Охридски”
(1988).
Претоварен от своите многобройни задължения – научни, преподавателски, административни, веднъж в разговор с големия наш математик
акад. Кирил Попов Хр. Христов се оплаква, че се
е за-хванал с твърде много неща и му привежда
поговорката, че вода, която се разлива, воденица
не кара. Кирил Попов му отвръща: „Да, но тя пък
напоява полята!”
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2. Хромов, Ю. Я. Физици. Биографична енциклопедия. Изд. „Наука и изкуство”, София,
1980.
3. Физико-математическа секция на Съюза на научните работници в България. Информация
за дейността на секцията и нейните членове.
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4. Теоретична физика и физика на високите енергии. Юбилеен сборник в чест на акад. Христо
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125 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
Годината е 1885 г. - януари, а градът – Русе –
най-големият и най-европейският град в току-що
освободена България. Там вече са се осъществили няколко първи инициативи – ж.п. линията Русе-Варна, Техническото училище – машинна школа, железен кораб, метеорологична станция, модерна печатница, Средно земеделско училище, дунавска флотилия, около която са групирани наши
и руски офицери, техници, механици. Цари необикновена атмосфера на себеотдайност и желание да се служи на освободеното отечество. И тогава, през същата тази 1885 г., идва разрешението от военния министър на Княжеството, че могат да се реализират няколко инициативи, сред които и изграждането на Техническо дружество. За
по-малко от месец е разработен уставът и програмата на дружеството, за което имат значителни
заслуги известният руски учен, механик и изобретател Павел Кузмински и командирът на Русенския гарнизон капитан – лейтенант Зиновий Рождественски.
От съвременна гледна точка това е европейски ориентиран устав на неправителствена организация, първо подобно творение в новосъздаденото княжество България. Целта на дружеството е „да съдейства за развитието на техниката
и на техническия поминък в България”, което го
превръща в професионална организация с национална значимост. Дейността на дружеството е
дефинирана като приложно-научна с практическа насоченост. Формите за работа са: четения, публични беседи върху технически предмети, съдействие за разпространения на техническо образование, за развитие на отечествената промишленост, фабрични материали и технологии.
Програмата за бъдещето е насочена към химическите производства и металургията, механичната технология, динамоелектрическите и
магнитомашините. А хората, които са влезли в
списъка на тези 42 члена основатели, са твърде
интересни. Председател е бъдещият генерал и
професор по студена обработка на металите Симеон Ванков, който месеци след това начело на
дунавската военна флотилия ще окаже решителна помощ за спасяването на Видинската крепост
в Сръбско-българската война в 1885 г. В този списък влизат първият български академично подготвен механик Константин Божков, видният деец на национално-освободителното движение
Константин Паница, книжовникът Нестор Марков, писателят Тодор Станчев - издател на вестник „Славянин”, на страниците на които най-доб-

Акад. Васил Сгурев,
председател на ФНТС
ре е отразена дейността на Техническото дружество и др. Сред членовете на това първо техническо дружество са няколко бъдещи генерали и един
адмирал в две различни държави.
На 26 март 1885 г. се е състояло първото официално общо събрание на Техническото дружество. Тази дата понастоящем се чества във Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС)
като Ден на благодарността към ветераните и нашите предшественици.
И макар че възникналата по-късно война и други вътрешни катаклизми прекъсват редовния организационен живот на БТД, това ни най-малко
не намалява неговата изключително голяма роля
и значение в историята като първа неправителствена организация на българските инженери и
техници.
През 1893 г. вече нарасналият брой български
инженери и архитекти основават в София Българското инженерно-архитектно дружество
(БИАД) с председател инж. Михаил Момчилов и
35 членове основатели. Уставът е изработен на
базата на най-добрите европейски образци за такъв тип професионални организации. Дружеството е дело на първото поколение българска техническа интелигенция, която в началото на 90-те години на ХІХ век наброява едва около 50 души.
БИАД стартира широкомащабно за онези времена – с техническа библиотека и със списание,
издавано непрекъснато в течение на почти половин век. То ще се превърне в най-добрия летописец на българското научно-техническо развитие.
На неговите страници инженерите и архитектите ще дискутират най-важните тогавашни проблеми от развитието на България – изграждането
на железопътната и шосейна мрежа на страната,
водно-стопанското строителство, въвеждането на
европейските норми и стандарти, строителните
материали, геодезическото картографиране, възможностите за производство на електроенергия
и за електрифициране на транспорта и населените пунктове. Не се избягват и острите ъгли –
изнасят се факти и се критикуват корупционни
практики при търговете за изграждане на държавни обекти, води се борба срещу назначаването на
държавни служби на чуждестранни специалисти
при налични добре подготвени български специалисти, както и срещу некомпетентността и корумпираността на част от държавния и общин-
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ски апарат. През целия период на съществуването на БИАД (до 1949 г.) почти няма законопроект, свързан с техническото и технологично развитие на страната, който да не е обсъден и съответно подпомогнат от компетентната и отговорна гилдия на инженерите и архитектите. Официалните експертизи на специалистите от БИАД са
търсени и активно използвани на най-високо ниво в държавната и общинска администрация. А
как другояче може да бъде, след като такива висококвалифицирани експерти са били инж. Иван
Иванов – най-успешния кмет на София, дългогодишните ръководители на БДЖ – инж. С. Сарафов и инж. Г. Ботушаров, изтъкнатите инженери
– инж. Г. Генев, инж. Атанасов, инж. Лука Хашнов – първият инженер – действителен член на
БАН, арх. Г. Ненов и други. Определено може да
се твърди, че за възстановяването на България и
нейния подем след тежките войни са допринесли
изключително много членовете на дружеството.
Буди възхищение тяхната всеотдайност – чрез
свои доброволни вноски и заеми, покривани даже с лично имущество, инженерите са закупили
участъка на ъгъла на улиците „Раковски” и „Гурко”, сами са изработили проект и са си построили дружествения дом. Церемонията по неговото
официално откриване се е състояла точно преди
80 години в присъствието на тогавашния министър-председател г-н Андрей Ляпчев и членовете
на неговия кабинет. В залите на този дом понастоящем се провеждат няколкостотин най-различни мероприятия годишно – едва ли ще се намери
друга неправителствена сграда с такова силно обществено звучене.
В течение на повече от 4 десетилетия от началото на миналия век няма по-последователни радетели и борци за създаване на висше инженерно
учебно заведение от членовете на инженерно-архитектното дружество. За да се стигне най-после
до откриването през 1942 г. на софийската Политехника. И през всичките тези години, а и след
това, дружеството води последователна обучителна дейност по задълбочаване на професионалната подготовка на наличните инженерно-технически кадри.
През 1949 г. няколко организации на инженерите и техниците се обединяват под знамената на
Научно-техническите съюзи (НТС), от които в началото на 90-те години на миналия век се оформя
нашата Федерация на НТС в сегашния й вид. Забележително е участието на НТС в индустриализацията на страната, в изграждането на тежката
химия и металургия, на минната промишленост
и съвременния транспорт, на машиностроенето и
корабостроенето. И, разбира се, на най-творческата инженерна дейност в високотехнологичните производства – изчислителна техника, персонални компютри, съобщителни системи, електро-
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ника, фармацевтика, военно-технически устройства и системи и др. Това е толкова значимо постижение на българските инженери и техници, проектанти и конструктори, такъв техен връх, който
може би може да бъде сравнен само с подвига на
българската войска през Балканската война. С активното си участие в изграждането на съвременна система за инженерно образование и професионална квалификация НТС спомогна съществено броят на инженерите и техниците у нас по онова време да надхвърли 100 хил. души. През този
период „изгря звездата” на много изобретатели и
рационализатори, имената на някои от които са в
„Златната книга на изобретателите” на Патентното ведомство. Могат да бъдат посочени много забележителни инженери – учени, организатори,
конструктори, ръководители. Сред тях са безспорни имената на акад. Ангел Балевски, чл.-кор.
Иван Димов, акад. Г. Близнаков, инж. Алекси
Квартирников, проф. Васил Пеевски и разбира
се, на големия учен, технократ и организатор на
високотехнологични производства - чл.-кор.
Иван Попов. Той има изключително голям и безспорен принос за развитието на НТС.
Нашата организация се гордее с мрежата от
Домове на науката и техниката по цялата страна,
които понастоящем са истински храмове за общественополезна дейност. Те са изградени чрез
средствата от доброволна извънредна конструкторска и проектантска дейност на хиляди инженери и техници по цялата страна.
Преходът към демократично развитие и пазарна икономика бе съпътстван с немалки трудности както за страната ни като цяло, така и за нашата организация в частност. ФНТС успя успешно
да се адаптира към новите изисквания и за това в
голяма степен спомогна членството £ в Европейската асоциация на инженерните организации
(FEANI) и в световната Федерация на тези организации (WFEO), както и участието £ в авторитетни международни професионални организации, такива като IEEE, CEPIS, IFAC и др. Нашата
федерация провежда най-голям брой престижни
международни, национални и регионални мероприятия – научни, научно-приложни и такива с
практическа насоченост, в сравнение с която и да
е друга неправителствена организация у нас.
Проблемите на професионалното обучение отдавна са във фокуса на вниманието на нашите поделения. Понастоящем Федерацията на НТС и
нейните сдружения са най-големия професионален обучителен център в страната, интегриращ в
себе си мрежа от регионални центрове. Тя единствена у нас има правата за присвояване на званието „Евроинженер”, както и на съответни дипломи за компютърни умения по европейския сертификат ECDL.
Наличието понастоящем на около 15 000 чле-
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нове на ФНТС по цялата страна, както и на тесните връзки и взаимодействия с редица министерства и ведомства, с организации от ранга на
БАН, ССА, техническите университети, Съюза на
архитектите в България, СУБ, БСК, БТПП и редица фирми и корпорации, дава възможност на
нашата организация да участва и да изработва
важни препоръки и документи за технологичния
и стопански просперитет на България.
Вече повече от десетилетие във ФНТС се изказва сериозно безпокойство от постепенното технологично изоставане на нашата страна, от липсата на значима технологична модернизация в нея.
За съжаление, това безпокойство се потвърждава
и от данните на европейската статистика, които
показват, че броят на заетите българи във високотехнологични производства непрекъснато намалява и че като цяло върви преход от по-квалифициран труд към по-ниско квалифицирана дейност.
В перспектива това е изключително опасна тенденция с непредсказуеми отрицателни последици. На базата на много дискусии и кръгли маси
нашата организация разработи немалък брой документи и препоръки, които бяха предадени на
съответните структури на изпълнителната власт.
В тях се препоръчва: да се създадат необходимите предпоставки за възникване на липсващата корпоративна наука, която да запълни празнотата
между фундаменталните изследвания и пазара; да
се развият финансовите инструменти с оглед създаването на ефективни венчърни, посевни и гаранционни фондове; да се създадат общественодържавни структури за съвременно технологично прогнозиране за нуждите на държавното управление; да се конструира на най-високо ниво
държавно-обществен консултативен орган – Съвет по наука и технологии; да се разработи държавна политика в областта на стандартизационните и лицензионни режими, която да е съобразена с европейските изисквания; да се координират ефективно фондовете за научни изследвания
и за иновации; да се спрат негативните тенденции във висшето техническо и средното специално образование и най-същественото – да се приведе в съответствие с европейската Лисабонска
стратегия процентът от брутния вътрешен продукт, отделян за развитието на науката, образованието и технологиите.
С всички тези проблеми и препоръки пряко са
запознати съответните структури и поделения поне на три поредни държавни администрации, без
при това да се използват медийни посредници.
Ние сме напълно добронамерени и се надява-

ме, че след утихването на финансово-икономическата криза държавната и общинската администрация ще може да отделят много повече ресурси и
за решаването на посочените от нас изключително сериозни проблеми.
И още нещо. Още в 1885 г. в Устава на първото техническо дружество се посочва, че „се забранява занимание и обсъждане на въпроси, некасающи се до техническите предмети”. На съвременен език това означава отказ от политическа
дейност от и в самото дружество, пълна насоченост към професионалните проблеми. Което се е
спазвало от нашите предшественици от самото
начало, спазва се и понастоящем.
През 90 години на миналото столетие се заговори за „залеза на инженерната професия”. Сега
е почти очевидно, че тези твърдения са били преждевременни. Не е излишно да се напомни, че обществото има нужда да се добиват и транспортират суровини, да се организира и технически осигурява тяхната преработка, при която готовият
продукт се изпраща по предназначение. На базата на това някой трябва да обучи и осигури поминък на големи групи от населението, което няма
как да се препитава само от услуги. Всичките тези проблеми са изцяло по силите и възможностите на българския инженер, стига да му бъдат създадени съответните условия.
Напоследък в Европа се заговори за недостиг
на инженери, изпълнява се и европейска програма за решаването на този проблем. Ние във ФНТС
сме сигурни, че ще настъпи истински ренесанс
на инженерната професия и у нас и то на ново,
по-високо технологично равнище.
В заключение, следва да се отбележи, че по
един или друг начин ширещата се понастоящем
финансово-икономическа криза ще отшуми. Но
не следва да се забравя, че и светът, и Европа, са
в една глобална прегръдка, в която конкурентоспособността ще реши кои страни и региони ще
са на върха и кои ще вегетират. От тази гледна
точка предизвикателствата пред България са още
по-големи. Нашата страна безспорно се нуждае
от последователна технологична модернизация,
за да не стои и икономически „в ъгъла на Европа”. Ако се създадат необходимите условия, българските инженери, опирайки се здраво на своите исторически корени и традиции, могат заедно
с другите свои колеги да осъществят „скок във
висините”, както са го правили и в миналото!
Нека бъдем оптимисти, че това ще се осъществи!

НАУКА – кн. 6/2010, том XX

Издание на Съюза на учените в България

59

Годишнини

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
НА 65 ГОДИНИ*
След повече от половин век закъснение и неуспешния старт (4 октомври 1942 г.) на висшето
техническо образование у нас, същинското начало е на 15 октомври 1945 г., когато започват учебните занятия за първите студенти от двата факултета на Държавната политехника - Строителен и
Машинен. На 24 октомври същата година това е
узаконено с Наредба-закон за изменение и допълнение на Закона за Висшето техническо училище. Броят на студентите в Машинния факултет е
299, а пръв декан - доц. Карл Славомиров. Първооснователите тогава тръгват с голямо желание,
самоотвержено и с ентусиазъм, защото го правят
със съзнанието, че изграждат гръбнака на българската индустрия и българските инженерни науки. Обществената нагласа също е изисквала от тях
такава активност. Те знаят, че за кратко време
трябва да догонваме стандартите на университетите в Централна и Западна Европа, където са учили и където са се изграждали като специалисти.
По тази причина още през 1946 г. търсят и създават контакти с университети от Германия, Австрия
и Чехословакия и поставят началото на международната дейност. През следващите десетилетия,
поради политическата конюнктура, международните договори, макар преимуществено от бившия
Съветски съюз, са с най-престижните техни университети. Обменът за съжаление е предимно на
преподаватели, студентите са участвали в производствени екскурзии и гостувания на художектвени самодейни състави.
В условия на глобализация и мобилност и като резултат на целенасочена дейност в областта
на международни контакти, съвместно с партньори и приятели от университети от региона и водещи световни икономики, днес - 65 години покъсно, Техническият университет - София има три
чуждоезикови факултета с преподаване на английски, френски и немски език, които издават международни дипломи и поддържа активни международни отношения с 46 висши технически училища от 4 континента, 16 от тях са по програма
„Еразъм” на ЕС.
След демократичните промени през 1994 г. се
утвърждава практиката да се удостояват с почетната степен „Доктор хонорис кауза на Техническия университет” учени и специалисти със световна известност. Началото се поставя с избирането на д-р Тацуро Мацумае от Университета Тохоку, Япония, който освен с преподавателска ра-

Лидия Недекова,
Технически университет – София
бота, като член на Японския парламент, развива
активна обществена дейност в областта на образованието, културата, науката и технологиите,
природните ресурси и енергията, дипломацията
и околната среда. За големите си постижения в
развитието на международния академичен и културен обмен е избиран за почетен доктор на редица известни университети и академии в света.
Най-характерно и неизменно за политиката на
ръководството на университета в тази посока е,
че почетното звание получават само учени, които
са допринесли за развитието и утвърждаването
на Техническия университет (ТУ) в различни научни области и никога по политически и конюнктурни причини. Сред 17-те чуждестранни учени, удостоени с престижното отличие, са:
Председателят на Дружеството “Приятели на
Техническия университет – София” и президент
на ТУ в Дармщадт, Германия (1971-1998), икономистът проф. д-р Хелмут Бьоме е получил званието през 1995 г. Той е бил е гост-професор в
различни чужди университети и е заемал важни
академични постове: председател на Конференцията на висшите училища и на Конференцията
на университетските президенти в Хесен, член на
Комисията по структурата на висшите училища
на Тюрингия, председател на комисиите по социални науки на Висшето училище по архитектура
и строителство във Ваймар и др..
Проф. д-р Лео Есаки е лауреат на Нобеловата
награда за физика за 1973 г., присъдена му в знак
на признание за неговата пионерна работа по тунелен ефект в твърдите тела и за откриването на
тунелния диод на Есаки. Канен е за провеждане
на научни изследвания и като гост-преподавател
в Лондонската политехника, в Университетската
политехника в Ню Йорк, в Испания и другаде. В
научния и академичния живот на Япония в последните десетилетия той заема редица важни постове. Проф. Есаки е получил званието “Доктор
хонорис кауза на Техническия университет - София” през 1996 г.
Проф. д.ик.н. Йоахим Хенце е един от водещите учени в Германия в областта на икономиката и управлението на предприятието и по-специално в областта на мениджмънта на персонала.
От самото начало на сътрудничеството между ТУ

* Подробна информация за създаването на ТУ – София и историята на висшето техническо образование у нас можете да
намерите в сп. „Наука”, бр. 6, 2005, рубрика „60-годишен юбилей на Техническия университет – София”. (бел. ред.)
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- София и ТУ – Брауншвайг той осъществява учебно-методичното и научно ръководство на специалността “Промишлен мениджмънт”. Успоредно
с това участва непосредствено и в обучението на
студентите, изнасяйки ежегодно цикъл от лекции
по икономика и управление на предприятието. Той
поема отговорността за подготовката и провеждането на студентските стажове и специализациите на българските преподаватели, за осигуряването на гост-преподаватели. Получил е званието
през 1998 г.
Проф. д-р инж. Дитер Арнолд е един от найизтъкнатите учени и преподаватели по подемнотранспортна техника в Германия. Бил е председател и член на Председателството на Съвета на
Дружеството на германските инженери по подемна техника, материални потоци и логистика, ръководител на DIN-комисията “Трансманипулатори” и др. Бил е и продължава да бъде ръководител на многобройни договори, най-важните от които са договорите за планирането, проектирането и реализацията на терминалите за товарни въздушни превози на Луфтханза във Франкфурт и на
КЛМ в Амстердам и Ню Йорк. Получил е званието “Доктор хонорис кауза на Техническия университет - София” през 1998 г.
Французиинът проф. д-р Кристиян Масло е
работил в няколко изследователски области: взаимодействието на много интензивна електромагнитна вълна с плазмата; оптимизация на действието на фотоволтаичните генератори; силова електроника, магнитохидродинамиката с приложение
в металургията, силовите електронни преобразуватели, управлението на електрическите машини,
захранвани с фотоволтаици и др. За цялостната
си дейност е награден от Френското правителство
с най-високото академично отличие ”Кавалер на
ордена на академичните палми”. Получава званието “Доктор хонорис кауза на Техническия университет - София” през 1999 г.
Проф. Дезире Аморос като директор на Националния институт по приложни науки (INSA)
в Рен поставя сътрудничеството с България сред
най-високите приоритети на международната дейност. С негова подкрепа е постигнато много в областта на хармонизацията на учебните програми,
академичното признаване на обучението във
ФФОЕ от Френската комисия за инженерни звания (CFTI), организирането на стажове и дипломна практика за студентите от факултета. Осъществени са проекти за изграждане на информационна мрежа и за интегриране на ФФОЕ в Европейската система за трансфер на кредити. Проф.
Аморос подпомага в значителна степен и развитието и утвърждаването на катедра „ЮНЕСКО”
в ТУ - София. С помощта на института в Рен са
оборудвани лабораториите към нея и са осъществени контакти с френски предприятия. Кавалер

на Ордена за национални заслуги на Франция
(1989), през 1999 г. той получава званието “Доктор хонорис кауза на Техническия университет –
София”.
По инициатива на проф. д.т.н. Хелмут Вурмус е осъществен международен проект в рамките на Програмата за академично обновление на
Югоизточна Европа в периода 2000 – 2003 г. на
тема “Обучение по мехатроника” с партньори техническите университети от България, Унгария,
Югославия, Хърватия, Македония и Германия.
Благодарение на проф. Вурмус съвместното сътрудничество между машинните факултети на ТУ
- София и ТУ - Илменау, Германия, датиращо от
1985 г., се развива под формата на научноизследователски проекти в областта на развитието на
роботизираната техника и автоматизирането на
технологичните порцеси, приложението на компютърното зрение в интелигентните производствени системи за идентификация на обекти и др.
Редовно се осъществява преподавателски и студентски обмен между двата университета. Проф.
Вурмус, който владее български език, има съществен принос в лекционната дейност на факултета. „Доктор хонорис кауза на Техническия университет - София” става през 2000 г.
Интересите на проф. д-р Йенс Витенбур са
главно в областта на механиката на многомасовите системи и механичните трептения. За изследователската си работа по редица европейски проекти е награден от Френското министерство на
науката и висшите технологии с наградата „Александър фон Хумболдт”. Той допринася значително за разкриването на специалност „Общо машиностроене” по германски стандарти към ФаГИОПМ. Като член на Германската служба за академичен обмен (DAAD) той допринася и за разширяването на необходимата за обучението лабораторна база. Удостоен е със званието „Доктор
хонорис кауза на Техническия университет – София” през 2000 г.
През същата година със званието е удостоен
проф. дхк д-р инж. Уве Хайзел. Голям приятел
на България, той е ревностен радетел на научнотехническото сътрудничество между Факултета
по машиностроене и уредостроене – Пловдив и
Института по металорежещи машини към Университета в Щутгарт, между които е подписан безсрочен двустранен договор. Подпомага развитието на образователната система в техническите
висши учебни заведения у нас чрез участие на преподаветели и студенти в програмите на DAAD и
европейските програми. Подпомогнал е и оборудването на учебно-научни лаборатории у нас.
Проф. д-р Волфганг Пфайфер е с голям научен принос в областта на техниката на високите
напрежения и в анализа на поведението на диелектриците при високи напрежения. Има разра-
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ботки на схеми за наносекундни високоволтни импулсни генератори и високоскоростни електрически и оптически методи за диагностика на електроизолационните материали. Той е един от основателите и член на ръковоството на немско-българското дружество „Приятели на ТУ-София” със
седалище в гр. Дармщадт. Получил е званието
„Доктор хонорис кауза на Техническия университет - София” през 2001 г.
Научните интереси на проф. д-р Бари Джоунс са в областта на автоматичния контрол, метрологията, интелигентните измервателни системи, измервателните преобразователи и изпълнителните механизми. Почетен доктор е на Journal
of Physics и член на Британския съвет за национални академични награди. Проф. Бари Джоунс
допринася много за изграждането на ФАИО към
ТУ - София. Като координатор на проект по програма „ТЕМПУС” той ръководи съставянето на
учебните планове и програми, както и доставката на учебно оборудване на стойност повече от
360 млн. лева. Има големи заслуги за акредитацията на бакалавърската и магистърската степен
на обучението във ФАИО от Института на машинните инженери и Института по измерване и контрол във Великобритания. „Доктор хонорис кауза на Техническия университет – София” става
през 2001 г.
Изтъкнатият немски учен и преподавател в областта на маркетинга и технологичния мениджмънт проф. д-р Гюнтер Шпехт е бил член на
Съвета на издателите на списанията „Маркетинг
– теория и практика” и „Business-to-Business Marketing”. Той е един от създателите и ежегоден организатор на престижния международен симпозиум по „Стратегически компетентен мениджмънт” и съиздател на поредицата „Стратегически компетентен мениджмънт”. През 1992 г. проф. Шпехт
получава титлата „Доктор хонорис кауза” на Северозападния университет в Китай, през 1993 г. –
титлата „Почетен член на Академичния съвет” на
ТУ - Букурещ, а през 2003 г. става “Доктор хонорис кауза на Техническия университет - София”.
През 2004 г. със званието „Доктор хонорис кауза на Техническия университет - София” са удостоени 4 учени от чужбина:
Специалистът по макроикономика проф. д-р
Франц Петер Ланг е основател и ректор (19941999) на Висшето училище за икономика и мениджмънт. Успоредно с научната и преподавателската си работа, проф. Ланг заема бизнес длъжности в редица фирми и е предпочитан консултант в бизнеса. Член е на Американската икономическа асоциация, на Нюйоркската академия на
науките и др.
Проф. д-р Йорг Вауер е изтъкнат учен в областта на техническата механика и динамиката на
машините. Той допринася много за изграждане-
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то на ФаГИОПМ и за популяризирането на ТУ София пред германската общественост – политици, преподаватели, учени и ръководители на фирми. С негова помощ са организирани много съвместни научноизследователски разработки с преподавателите от ТУ - София и са проведени много преддипломни практики от студентите на ФаГИОПМ..
Проф. д-р Повл Оле Фангер въвежда индекси
и модели, които се прилагат в международните,
европейските и редица национални стандарти в
проектирането, обслужването и развитието на
сградите и тяхното отопление, вентилация и съоръжаване с климатични инсталации, и служат като основа за измерването на термичната среда и
термичния комфорт. За своя принос в областта
на вентилацията и топлинния комфорт е получил
заслужено международно признание. Носител е
на 62 научни награди в 24 страни, „Доктор хонорис кауза” е на много различни университети.
Г-н Тим Мартин Есам се е доказал като водещ специалист в областта на информатиката и
съобщителната техника. Осъществил професионалното си развитие между инженерните науки и
икономическите успехи, той на дело доказва значимостта и перспективността на новите дисциплини, които се раждат там, където се срещат техниката и икономиката.
През 2010 г. за „Доктор хонорис кауза на Техническия университет” е избран световно известният дизайнер Гордън Вагенер, който оглавява
мениджмънта и цялостния дизайн на фирмата
„Мерцедес-Бенц”. Той е радетел не само на думи
за продължаване на повече от 6-годишното сътрудничество между фирмата и ТУ - София и разширяване на обучението в областта на дизайна и
специално в областта на транспортния дизайн.
Една от целите на сътрудничество на катедра
„Инженерен дизайн” с “Мерцедес-Бенц” е разработката на електроавтомобил на модулен принцип с различни възможности, съобразено с условията на градската среда.
Четири са българските учени – дългогодишни
преподаватели в ТУ, удостоени с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Техническия университет – София”: основоположникът на българската научна школа по металознание и технология на металите акад. Ангел Балевски (1995), „бащата на българската телевизия” проф. Саздо Иванов (1995), основоположникът на научните направления по електрически апарати и електротехнология у нас проф. Петър Пенчев (2004) и основоположникът на ново научно направление в
България – електрофизични технологии, чл.-кор.
Димитър Бучков (2005).
Стъпил на традициите, но и винаги в крак със
съвременните условия - не оцеляващ, а прогресиращ, ТУ - София е първият университет в стра-
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ната, който преди повече от 20 години въведе чуждоезиковите факултети. Той е единственото ВУ с
две средни училища в своята структура; с настоятелство, което има връзки не само с българската
индустрия. Договорната тематика с индустрията
е оценка за преподавателския труд в учебната дейност, а конкурсният принцип за финансиране по
НИС съществува от няколко години. Тези факти
припомни в академичното си слово по време на
Тържественото честване на 65-годишнината на
първото висше техническо училище у нас, проведено на 25 октомври 2010 г., неговият ректор проф.
д-р Камен Веселинов. Университетът се гордее
със своя научен капацитет, увеличаването на учебно-изследователската работа и с Центъра за върхови постижения. ТУ - София е основател на Асоциацията на изследователските университети. За
икономическия просперитет е необходимо производство, което изисква способни и в достатъчно количество инженери, но според проф. Веселинов нормативната уредба за съжаление ни „дърпа назад”, а в световен мащаб средства се дават в

областите с развито инженерство.
Невижданата икономическа криза през 1873
г. създаде предпоставките за развитието на всички технически университети по света. Втората голяма световна криза през 1929 г. промени из корен не само техническите университети, но и техните функции - вече не се търси само машиностроенето и електротехниката, както и строителното инженерство, а се заложи като цяло на развитието на техническия прогрес. Това отбеляза в
емоционалното си приветствие от името на многобройните чуждестранни гости на празника на
ТУ – София почетният доктор на най-старото висше техническо училище у нас проф. Хелмут Бьоме. Науката е голямата възможност за излизане
от кризата, а „технически университет означава
да пробиваш, означава прогрес”, защото възпитаниците му създават „техническите предпоставки, за да можем да живеем богато и доволно.” Защото инвестициите в инженерното образование се възвръщат многократно.

ДВЕ ИНСТИТУЦИОНТАЛНИ ЧЕСТВАНИЯ НА
МЕДИЦИНСКАТА НАУКА У НАС
В последно време българската общественост
чества две важни събития, които на фона на сложни проблеми на днешното българско духовно
пространство представляват ценно постижение в
него и в международната медицина.
Единият юбилей е 60-годишнината от създаването на Университетска многопрофилна болница за активно лечение по спешна медицина
(УМБАЛСМ) „Н. И. Пирогов”. Последната по решение на ръководството на Българския Червен
кръст и компетентни медицински институции и
специалисти у нас преди 60 години се трансформира от легендарната болница „Червен кръст” във
внушителен научно-практически институт по
спешна медицина „Н. И. Пирогов” – на името на
световно известния руски хирург Николай Иванович Пирогов. С неговото създаване Република
България осъществи качествено нова медицинска диагностично-лечебна институция в болничната система на спешната медицина. Включвайки в своята структура и кадрови състав в бързи
темпове 52 изградени клиники и самостоятелни
отделения, както и около 500 лекари и 1000 медицински сестри и други специалисти, този институт внедрява и през десетилетията усъвършенства и успешно прилага най-съвременни спешни
диагностични и лечебни методи от всички основ-

Проф. д-р Александър Монов,
председател на секция
„Медицински науки” към СУБ
ни медицински специалности и организационни
оригинални подходи. С това той спасява от смърт
и лекува успешно множество болни от най-тежки форми на всички видове травматизъм и други
спешни заболявания при всички възрасти на пострадалите. С такава система и съдържание в специализираните клиники на института „Пирогов”
десетилетия наред през всяко време на денонощието се извършват всякакъв вид спешни операции и други видове лечебни действия според съвременни изисквания на медицината. Освен тези
възможности в института „Пирогов” през споменатите десетилетия се извършва важна и полезна
научноизследователска дейност в областта на
спешната медицина. Освен научните изследвания
през посочените десетилетия в основните структури на Републиканския научно-практически институт за спешна медицина (НПИСМ), по-късно
УМБАЛСМ „Пирогов”, се провежда и квалификация по определени проблеми на спешната медицинска помощ на отделните дисциплини на лекари. При извършваната многопрофилна работа
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в посочената уникална болнична институция се
прилага творчески интердисциплинарен принцип.
Този подход осигурява възможност за максимално кратко време през денонощието да се осъществява максимално адекватна медицинска найсложна спешна помощ. С осъществените структури и дейности НПИСМП, а по-късно –
УМБАЛСМ, „Пирогов” се утвърди като научно
мотивиран комплексен специализиран център.
Същият денонощно чрез научно мотивирана клинична лабораторна и медикотехническа стратегия
особено ефективно провежда и ръководи в цялата страна борбата срещу агресията на най-тежки
видове остри заболявания и поражения върху човешкия организъм. В това отношение по максимална комплексност, интердисциплинарност и
адекватност на изявите тази институция заема едно от приоритетните места в медицинското пространство у нас и в международен план. Тя е уникален ценен принос на България в съвременната
национална и международна медицина.
Друг важен принос на българската медицинска наука е българският модел по клинична токсикология, чийто 45-годишен юбилей беше чествуван на завършилия наскоро много успешен Национално-международен конгрес по клинична
токсикология в гр. Варна. Първоначално това звено беше назовано Токсикологично отделение,
след това - Токсикологична клиника и Секция по
клинична токсикология, а впоследствие по идея
на автора й - следната уникална в национален и
международен план структура: Токсикологична
клиника с токсикологично отделение за възрастни и Токсикологично отделение за деца; Приемен токсикологичен сектор; Информационен сектор с токсикологична картотека на основни и нови видове отровни вещества; Специализиран диализен токсикологичен сектор за съвременни видове спешна диализа (по-късно трансформиран
в Общоинститутски център за спешна диализа);
Токсикологична химична лаборатория за спешни
изследвания; Консултативни сектори по токсоофталология, психиатрия, психология, рехабилитация; Токсо-имуно-алергологичен функционален
сектор. Създаденият Токсикологичен център в тогавашния Институт за спешна медицинска помощ
„Пирогов” нямаше национален и международен
аналог, представляваше водещ приоритет в тогавашната медицинска наука и практика. В него веднага след откриването му и днес се приемат денонощно за лечение най-тежко болни от всички
видове остри отравяния от всички възрасти.
Българският национален токсикологичен модел включва новосъздадени регионални центрове – токсикологични клинични структури във
ВМА - София и Военноморска болница – гр. Вар-
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на, в медицински факултети в гр. Пловдив, гр.
Плевен, гр. Добрич (филиал на Медицинския факултет - гр. Варна), гр. Шумен и др. Изградената
организация е усвоила и прилага много успешно
национална медико-организационна стратегия
срещу тежки токсични поражения при различни
съвременни кризи под методично ръководство на
Националния токсикологичен център в институт
„Пирогов”.
Острите отравяния при възрастни и деца, както и клиничната и организационната стратегия,
са включени в множество български монографии
по клинична токсикология, които са внушителен
книжовен фонд към създадения модел. Първите
трудове бяха написани и готови за ползване още
в началото на неговото откриване от неговия създател, други - през следващите години в периодите на текущо усъвършенстване и обогатяване
на тази нова медицинска дисциплина в областта
на токсикологията. През последните години нови издания от този фонд бяха публикувани на руски и английски език у нас и от престижни издателства у нас и в чужбина. С този фонд моделът
осъществява пълноценна квалификация на множество лекари в адекватни срокове по тази нова
специалност, което доведе до ефикасно формиране в рамките на създадения модел на българска школа по клинична токсикология.
Създаването на научен кадрови потенциал от
специалисти с научни степени и звания по тази
наука, който компетентно осигурява ефективност
на българския национален модел по клинична
токсикология, получи висока оценка на много авторитетни научни национални и международни
форуми: Асамблеята на Европейските държави на
Световната здравна организация (СЗО) към ООН
през септември 1965 г. в Истанбул, Турция; на Национално-международния конгрес по клинична
токсикология в България в гр. Варна през м. октомври 2010 г. при честване 45-годишен юбилей
на този модел и др. Като особено престижно и
авторитетно признание за такава заслуга неговият български създател на поредна сесия на Световната федерация по клинична токсикология консултативна институция към ООН, беше избран
за член - регионален секретар на нейния борд, като
представител на Европейската токсикология в тази организация.
Двете юбилейни медицински постижения УМБАЛСМ „Пирогов” и българският модел по
клинична токсикология, са особено ценни придобивки на българската медицина. Техните юбилеи и признания ги определят и като важен принос на Република България към съвременния хуманизъм и неговите стратегии в днешната цивилизация.
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ПРОФЕСОР ПЛАМЕН МИРЧЕВ НА 60 ГОДИНИ
Пламен Борисов Мирчев е роден на 29
ноември 1950 г. в София. През 1976 г. завършва
Висшия лесотехнически институт (сега Лесотехнически университет) – София, специалност „Горско стопанство“, като дипломант по ентомология
към Катедра „Лесозащита“.
След дипломирането започва работа като лесничей в Държавно горско стопанство Хвойна.
През 1977 г. е избран за научен сътрудник в Института за гората – БАН. Специализирал е в Чехия,
Полша и Германия. От 1990 г. е старши научен
сътрудник II степен (сега доцент), а от 2006 г. –
професор.
Научноизследователската дейност на Пламен
Мирчев е насочена към решаване на най-актуалните и значими проблеми на ентомологията и биологичната борба с вредителите в горите. Дисертационните му разработки са направени върху
най-опасните насекомни вредители в широколистните и иглолистните гори на България – гъботворката и боровата процесионка. Изследвани са
природните лимитиращи фактори – патогени и паразитоиди – като елемент на биологичния контрол
и алтернатива на химичната борба за съхраняване на биологичното разнообразие. През 1986 г.
защитава дисертация на тема „Проучване на патогенните микроорганизми, влияещи върху числеността на Lymantria dispar L. у нас“ и получава
образователната и научна степен „доктор“ (кандидат на селскостопанските науки). Вторият дисертационен труд „Паразитоиди по яйцата на
Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) в страни от Балканския
полуостров“ защитава през 2005 г., за което е удостоен с научната степен „доктор на селскостопанските науки“.
Автор е на повече от 150 публикации в областта на горската ентомология и лесозащитата –
монографии, книги, научни статии и доклади на
научни форуми в България и чужбина. Статиите
са отпечатани в най-престижните български и
чуждестранни списания: „Наука за гората”, „Лесовъдска мисъл”, „Acta zoologica bulgarica”, „Acta
entomologica bulgarica”, „Silva Balcanica”, „Journal of Balkan Ecology”, „Journal of Applied Entomology, Phytoparasitica”, „Journal of Pest Science”,
„Acta Entomologica Bohemoslovaca”, „Anzeiger fьr
Schдdlingskunde”, „Pflanzenschutz”, „Umweltschutz, Bollettino di Zoologia agraria e di
Bachicoltura” и др. Публикациите са многократно цитирани у нас и в чужбина.

Чл.-кор. Боян Роснев,
проф. дсн Георги Георгиев,
Институт за гората – БАН
Проф. Мирчев има богата научно-приложна
дейност, свързана с оптимизиране на технологиите за ултрамалообемно третиране в горите, използване на бактериални и вирусни препарати, и
инсектициди с физиологично действие, мониторинг на насекомни вредители чрез синтетични полови и агрегационни феромони, изпитване и регистрация на инсектициди за борба с главните
вредители в горите и др. В съавторство разработва нормативната уредба за провеждане на лесопатологичен мониторинг в горските екосистеми
и използване на растителнозащитни препарати.
Съавтор е на двете ръководства за защита на горите (2006 и 2007 г.), които са високо ценени в
практиката.
Пламен Мирчев притежава ценни качества –
толерантност, отзивчивост и отговорност, които
го правят изключително ценен и желан партньор
за екипни научни изследвания. Активно участва
в разработването на национални и международни проекти с научни институции в Германия
(Hanover University), Гърция (Patra University), Холандия (Royal Dutch Society for Nature Conservation) и Франция (INRA), по-значими от които са:
„Оценка и мониторинг на състоянието на горските екосистеми“, „Здравословно състояние на церовите гори в България“, „Egg parasitoids of
Thaumetopoea pityocampa“, „Virgin forests of Bulgaria“, „Modйlisation de l’expansion d’un ravageur
urticant liйe au changement climatique“ и др.
Активно участва в административната и научно-организационна дейност на Института за гората. Ръководител е на секция „Горска екология
и фитопатология“. Член е на Научния съвет на
Института за гората, Специализирания научен съвет по лесовъдство и екология, Комисията по агрономия и лесовъдство при ВАК и Националната комисия по лесозащита. Участва активно в дейността на Съюза на учените в България и Българското ентомологическо дружество, чрез които е
допринесъл за развитието и популяризирането на
ентомологичната и горскостопанска наука.
Във връзка с неговата 60-годишнина му желаем крепко здраве и нови творчески успехи за развитието на ентомологичната и лесовъдската наука!
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КЪМ ПРОПАСТ СТРАШНА НИЙ ВЪРВИМ БЕЗУМНО
Аз съм все още относително млад и ще доживея времето, когато обществото ни ще се запита
дали днешното отношение към българската наука не е безумие и национално предателство. Тогава учените и управленците ще бъдем изправени пред моралния съд на потомците и пред страшния съд на историята и ще трябва да отговаряме
за постъпките и думите си. Аз съм от тези, които
мислят, че българската наука и висше образование съзнателно се разбиват, за да се отслаби духовната сила на българския народ в името на пропаднали идеологически доктрини. Тук, в кратката форма на въпроси и отговори, ще си кажа мнението за това, което се случва и за това, което ще
има да се случва. Така никой няма да може да каже, че съм си мълчал, когато се е решавала съдбата на българската наука. А дали съм прав или
не бързо ще се разбере.
И така, ето го и въпросникът:
1. Има ли срив в образованието и науката
в България? ДА. Който твърди друго
или е пълен глупак, или е политически
заинтересовано лице.
2. Беше ли предсказано, че в българската наука ще настъпи тежка криза? ДА1 .Черно
на бяло. Обърнете внимание на препоръка №5 в тази статия и я сравнете със
стила на действие на един тогавашен
служител на Световната банка. Забележете – годината, в която е писано това, е 2007. Кратък коментар – страшно
е, когато административният детерминизъм по отношение на национална наука започне да се осъществява от хора
като този служител. Пример – Грузия.
Втори пример – България.
3. Беше ли предсказано, че в българското
висше образование ще настъпи пълна
каша и качеството му силно ще спадне?
ДА2. Черно на бяло. Тези предсказания
започнаха да се сбъдват много по-бързо, отколкото се предполагаше.
4. Трудно ли е да се разбере, защо се случва това, което се случва в българското
образование и наука? НЕ, стига човек
да има известни познания по социална
динамика3 и да е наясно с идеологическата доктрина, под чието влияние се
извършват тези действия4. Идеологи-

Проф. дмн Николай К. Витанов,
Институт по механика на БАН























ческата доктрина, която скапва дори
и САЩ – неолиберализмът.
5. Какви са някои от основните моменти
на неолибералната доктрина за смачкване на една национална наука и образование в държава, в която на неолиберализма е позволено да се развихри?
Насаждане на пазарен хаос в образованието
с цел постепенно опростачаване на населението.
Закриване на училища за сметка на откриване на затвори.
Патриотични слова за големите грижи за науката, дори когато учените масово бягат по
чужбина, за да се спасяват от глад.
Отрязване на националната наука от директно финансиране по оперативите програми
на ЕС.
Непрекъснато хулене на учените по масмедиите.
Налагане на безумната и никъде несъществуваща практика за самофинансираност на научните изследвания.
Орязване на националното финансиране на науката. Мизерно институционално финансиране и приказки без покритие за увеличаващо се
проектно финансиране.
Поддържане на унизително ниски заплати на
учените.
Насъскване на университетите срещу Академията на науките. Мачкане на националните
изследователски центрове, защото науката
се правела само в университетите. Непрекъснато повтаряне на тази лъжа.
Заблуждаване на обществото, че държавата трябвало да се оттегли, а националният
и международният бизнес щели да финансират науката. Непрекъснато повтаряне на тази лъжа.
Хвърляне на вината за липсващото финансиране от страна на бизнеса върху учените и
научните центрове.
Пречене по всякакъв начин на работата на
учените.
Дезертиране от държавна система за оценка на качеството на образованието и научни-

1

Н. К. Витанов, З. И. Димитрова, С. Панчев. За българската научна система. //Наука, том 17, кн. 6 (2007), с. 64 - 69.
Н. К. Витанов. Неолибералното "ноухау" в българското висше образование. //Наука, том. 20, кн. 2 (2010), с. 63 - 68.
3
Н. К. Витанов, З. И. Димитрова, С. Панчев. Социална динамика без формули. Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 2008.
4
Н. К. Витанов. Атракторът девета глуха. //Факел, кн. 4, 2008, с. 354 - 366.
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те изследвания и прехвърмяне на тази оценка
в ръцете на непревителствени организаци,
верни на неолибералната доктрина.
Разбиване на внедрителските звена, за да се
прекъсне връзката между науката и практиката. Обвиняване на учените за прекъсването на връзката. Непрекъснато повтаряне на
тази лъжа.
Обещания, обещания, обещания за светло бъдеще и повече пари, но следващата година,
след 5 години или след 10 години. Вица го знаете: „Тати ще ми купи колело. Ама друг път.”
6. Защо е необходима силна наука на България? Защото познанието е основа за
развитието на производителните сили
и за обслужването на биологичната основа на хората. Скапана икономика и
лош живот? И се питате защо? Защото това е резултатът, когато строите къща без основа.
7. Защо ни трябва солидно образование и
защо техническият прогрес на българското стопанство го няма никакъв?
Образованието води до усвояване от
страна на учащите се на определени
знания и оценъчно-нормативни ценности и формира умения, ценностни системи и нагласи. Техническият прогрес
следва от приложението на научните
разработки в материалното производство и в сферата на услугите. Ако образованието е стабилно, то учащите
се трудно възприемат ценностни системи, свързани с пропаднали идеологии.
Затова внедряването на неолиберните
ценностни системи се съпровожда с намаляване на качеството на образованието. А когато няма научни разработки, няма и технически прогрес. След като собствените учени са изгонени в
чужбина, те работят за чуждата наука, която води до технически прогрес
в съответните страни. България е принудена да купува техните високотехнологични стоки и да плаща за лицензи.
8. Коя е гаранцията за солидно образование и добре развита наука? Държавата.
Затова неолибералите се стремят да
овладеят държавата и да я отклонят
от поддържането на добро нацонално
образование и добра национална наука.
За да не може държавата да се възстанови, те систематично разбиват
структурата на държавния апарат и
разгонват личния му състав чрез непрекъснати и една от друга по-безмислени и по-неефективни „реформи”. Държавният апарат е чудесен инструмент

за национален прогрес. Не и когато е в
ръцете на неолибералите.
9. Какви задачи следва да се поставят на
науката в България? Освен да съдейства
за развитието на българската духовност, на науката в България следва да
се постави задача да начертае пътищата и подготви технологиите за осъвременяване на чудовищно изостаналите 4 сфери на българската социална
система: най-вече осъвременяване на
материалното производство, но освен
това и издигане качеството на образованието и здравеопазването и другите
области, свързани със сферата на възпроизводството на хората, осъвременяване на комуникациите и то не само
във връзка с размяна на информация, но
и във връзка с преместване на хора и вещи в пространството. Освен това, науката активно следва да се намеси и в
сферата на социалното управление чрез
разработка на технологии за съгласуване на дейността на хората и подпомагане на поддържането на обществения ред. Някой ще каже, че съм технократ. Да, технократ съм, но в допълнение, знам, че за да има повече капитал,
трябва да има повече и за хората. С това подавам ръка на сериозния бизнес.
Моето кредо е рейнският капитализъм,
а не неолибералните измишльотини, които гърмят една след друга на българска почва.
10. Да се закрие ли БАН? НЕ! Първо, научни изследвания и научни разработки се
правят много по-ефективно в системи
от институти, отколкото в университети и умните общества внимателно
използват както ефективността на
системите от научни институти, така и изследователския потенциал на
университетите. Второ, само силен национален научен център като БАН може да решава бързо и качествено задачите, които следва да се поставят пред
българската наука. Този център е естественият координатор на научните
изследвания в България.
11. Водят ли действията на управляващите
до непрекъснато влошаване на качеството на образованието и до непрекъснато
увеличаваща се мизерия на науката и
учените? ДА, и това е естествено следствие от неолибералния курс, чиито основни апологети днес са на върхови позиции в управлението на образованието и науката у нас.
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12. Доведе ли грузинският сценарий от 3
точки:
 хайде, направете реформа, та редовият състав
да се настрои срещу ръководството, което е
притиснато от орязания бюджет да съкращава
заплати и персонал;
 да, но реформата, която направихте, не ми харесва (то каквото и да бяхте направили, пак
нямаше да ми хареса, тъй като предвидливо
не съм казал какво точно искам);
 затова ще ви закрия, защото сте нефективни
прахосници;
до повишаване ефективността на грузинската наука? НЕ, пораженията са като от бомбардировка. Грузинският експеримент е пълен провал. Къде е бурният разцвет на грузинската наука? Къде са грузинските Нобелови лауреати? Къде са
грузинските научни открития, къде са грузинските технологии? Няма ги. Грузия е превърната в
научен парий. А не беше така.
13. Цели ли се ликвидацията на БАН? ДА.
Неолибералната доктрина се прилага
последователно към българската наука. На учените вече до болка иим е ясно
защо наричам тази доктрина пропаднала. Учените биват хулени, БАН се задушава финансово. Според мен, методът на креативното унищожение и методът на шока са пълни глупости, които ще доведат до огромни вреди за българската наука. Кажете ми, защо
трябва да си мисля, че с българската
наука ще се случи нещо различно в сравнение с това, което се случи с грузинската? Съгласно грузинския сценарий
каквато и реформа да беше направила
БАН, тя пак нямаше да бъде харесана,
защото целта е разрушаването на БАН.
Грузинската академия на науките беше свита 4 пъти, но въпреки това пак
беше разбита.
14. Работи ли се срещу БАН с лъжи на принципа на Гьобелс, че една лъжа повторена хиляда пъти, става истина? ДА. Пример за такава, непрекъснато повтаряна лъжа е, че науката по света се правела само в университетите. А какво е
Макс – Планк обществото за развитие
на науката в Германия? От времената
на кайзер Вилхелм институтите на това, което днес се нарича Макс – Планк
общество, са работили за Германия, независимо кой е бил на власт (а ние добре знаем, кой е бил на власт от 1933 до
1945 г., нали?) Само глупаците закриват националния си научен център.
15. Престъпници ли са учените от БАН, че
правителството се отнася с тях като с ку-
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чета? НЕ. Самият министър Игнатов
твърди, че в БАН е интелектуалният
елит на нацията. Защо заплатите на
този елит са супермизерни и сега са наполовина? Дали пък някой не ни третира като кучета? Защо ли студентите
от Софийския университет викнаха:
“Колят науката с тъп нож!”?
16. Ще доведе ли разбиването на БАН до
опростачаване на народа и държавата?
ДА. Разбиването на БАН ще доведе до
задълбочаване на аутсайдерската позиция на България в Европейския съюз.
Бантустанизацията ще се ускори.
17. От това, че учените от БАН са в неплатен отпуск, следва ли, че реформата в
БАН е неуспешна. НЕ. Министър-председателят неуморимо повтаря, че реформа се прави, когато има пари. Къде
са парите за осъществяване на реформа в БАН? Налице е финансово задушаване на Академията. При това положение е цинизъм да се говори, че реформата в БАН не е успешна и парите не се
разпределят добре.
18. До какво ще доведе прехвърлянето на
институти към министерства и университети? До обезкървяването им с последващо закриване. Университетите
едва смогват да плащат заплатите на
наличния си в момента персонал. От институтите те ще вземат бюджета.
Кадрите ще бъдат разгонени, а имотите – “усвоени”. Отговорността за ликвидацията на институтите ще се стовари върху ректорите – видите ли, ние
им дадохме институтите, а те взеха,
че ги закриха. За разлика от неолибералите, аз считам достатъчната по численост и добре управлявана държавна
администрация за много полезна. Но
опитът по света показва, че министерските чиновници са некомпетентни да
управляват качествено научни институти. Те нямат квалификация да определят кой става за научен ръководител
и кой не, нито имат квалификация да
определят какви научни изследвания са
перспективни и какви не са. Чиновниците са квалифицирани за друго. Вижте,
докъде докараха чиновниците нещата
в науката през последните 20 години.
Ако са достатъчно квалифицирани, чиновниците биха могли да имат представа за нуждите на обществото и
държавата. Но в никакъв случай не бива да им се повелява оперативно ръководство на нещо, от което те не раз-
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бират. Резултатите от хилядолетия са
плачевни. И ще бъдат плачевни и занапред.
19. Лъжа ли е, че БАН не може да печели
проекти. ДА. БАН печели най-много
международни проекти сред организациите, извършващи научни изследвания
в България. БАН обаче систематично е
спъвана от финансовото министерство, което не привежда пристигналите от Европа пари, а ги вкарва в месечни лимити. Освен това, БАН е систематично дискриминирана в конкурсите
за национално финансиране. Постоянно сесии на Фонда за научни изследвания са затворени за учените от БАН.
Някога един заместник-министър се беше изказал, че БАН се елиминира, защото били много силни и печелели проектите, а за университетите не оставало нищо. Е, какво е това, ако не оценка
за ефективността на БАН?!
20. Трябва ли БАН да се превърне в първостепенен разпоредител с бюджетни
средства? ДА. Министър-председателят трябва да изпълни обещанието си
от месец май 2010 г. БАН трябва да бъде защитена по всякакъв начин от некомпетентност на ръководството на
МОНМ. А некомпетентността е вопиюща. Отново подчертавам примера от
по-горе: от една страна, се говори, че
учените в БАН са научния елит на страната. От друга страна, те от години
са обречени на глад и мизерия от редуващите се министри – неолиберали. Резултатът е закономерен – научно-технологичната система на България е разсипана. От ръководещите я неолиберали. Минаването на финансирането на
науката през МОНМ показа чудовищната си неефективност и в момента се
използва като средство за задушаване
на БАН. Парите за образование и наука
не трябва да са в един кюп.
21. Има ли апетити към имотите на БАН?
ДА. Атаката срещу БАН има икономическа основа и тя е присвояване на имотите й. Няколко месеца след закриването на Грузинската академия на науките имотите и започнаха да се разпродават. Идеологът на атаката срещу БАН е същият, който организира
атаката срещу Грузинската академия
на науките. Мнението му за имотите
на БАН е изказано от самия него в интервю преди да стане министър. В ход
е пропаганда в Гьобелсов стил, целяща

да покаже, че БАН не може да се оправя с имотите си. Твърденията за евтино отдадени имоти и специално за 6000
кв. м замеделска земя, които уж БАН
била дала под наем евтино, бяха категорично оборени. От твърдението:
“Няма да им дадем пари, защото не управляват добре имотите си”, не остана нищо. След като е толкова загрижен
за управлението на имотите на БАН,
защо досега министърът на финансите не е предложил човек за финансов
мениджър на БАН? След като се оказа,
че “евтино” дадените под наем имоти
всъщност не са евтино дадени под наем, ще си получи ли БАН 25-те млн. лв.?
Или съгласно Гьобелс, ще приемем лъжата за истина и ще накажем колективно с мизерия и глад българските учени. И на всичко отгоре, ще ги обвиним
съгласно догмата на неолиберализма, че
сами са си виновни за това състояние?
22. Трябва ли да има взаимодествие между
университетите и БАН в областта на научните изследвания? ДА. Погрешна е
както тезата, че науката трябва да се
концентрира само в университетите,
така и тезата, че науката трябва да
се концентрира само в БАН. БАН трябва да работи и непрекъснато работи с
университетите в областта на обучение на студенти и докторанти. Университетските преподаватели трябва да
са задължени да прекарват на всеки няколко години по 6 месеца в БАН, за да се
поддържат в крак с тенденциите в науката. Погрешно е един научен институт на БАН да бъде изваден от БАН и
изпратен към някой университет.
Институтите трябва да са независими и обединени в БАН, за да може всеки
един от тях да взаимодейства с по няколко университета, както и с другите
институти от БАН. „Разпарчадосването” на БАН ще затрие този синергетичен ефект и ще понижи ефективността на българската наука.
23. Следва ли министър да се бие в гърдите, че е осигурил пари за Софийския
университет, за да може стабилно да изкара зимните месеци? НЕ. Този човек
трябва да потъне в земята от срам, че
изобщо е допуснал финансово задушаване на най-добрия български университет.
24. Следва ли да се гони пълно проектното
финансиране на науката? НЕ. Науката
и БАН трябва да имат предостатъчно
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26.

27.

28.

29.
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базово финансиране за поддържане на
научния капацитет. Оттам нататък,
държавата, ако има някакви научнотехнологични цели, следва да си ги гони
с допълнително, проектно финансиране.
Следва ли БАН да си направи собствен
университет? ДА. БАН следва да направи малък суперелитен изследователски
университет за задоволяване на собствените нужди от квалифицирани изследователи и за подобряване на квалификацията на държавната администрация и на ръководните кадри в частния бизнес. Приказките срещу този
университет издават само едно – опит
да се вържат ръцете на БАН и след това тя да се атакува по линията, че не
участва в обучението на студенти. Затова БАН трябва да си направи собствен университет, но въпреки това и
да подпомага обучението в други университети.
Има ли външен натиск за разбиването
на БАН и за прехвърлянето на институтите й към университети? ДА. Световната банка критикува правителството, че нивото на изследвания в университетите е ниско. Това ниско ниво е естествено следствие от прилагането на
негодната неолиберална доктрина на
почвата на българския университет. За
да се избяга от критиките се действа
по пътя на най-малкото съпротивление
– ето, разбиваме БАН, пращаме институтите към университетите и готово. Главата е удобно зарита в земята, а проблемът зад опашката май
го решихме. Но след две-три години институтите ще са попилени, кадрите им
уволнени и проблемът зад опашката на
щрауса ще е станал в пъти по- голям.
Казала ли е държавата в какви насоки
БАН трябва да концентрира потенциала си за научни изследвания? НЕ. В момента държавата не знае какво иска.
Не можеш да обвиняваш някого, че е неефективен, когато ти самият не си наясно какво точно искаш и как точно този някой трябва да помогне да се осъществи това, което искаш.
Ще бъде ли преодоляна кашата в университетската структура и образование?
НЕ. Ако неолибералната доктрина продължи да се прилага, кашата ще се задълбочи.
Приложима ли е американската система на функциониране на университети-

те в България? НЕ. Няма толкова пари.
В България няма нито мощното директно държавно финансиране, нито финансирането за разработки за военни
цели. Няма и ред други неща. Затова
университеската система в България
върви към пълно фиаско. В допълнение,
българските университети все повече се
превръщат в търговски дружества –
печатници на дипломи, които гледат
собствената си печалба, а не нуждите
на бизнеса, който трябва да абсорбира
кадрите им.
30. Трябва ли да бъдат назначавани финансови мениджъри в държавните университети и БАН. ДА. Но те трябва да са
подчинени на ректорите и председателя ня БАН, а не да са независими. Подчинени на неолиберални министри независими финансови мениджъри бързо ще
скапят БАН и държавните университети. Затова е необходима двойна защита – мениджърите трябва да могат да
бъдат уволнявани от ректора или председателя на БАН, както и от Общото
събрание на университета или на БАН.
31. Ще се засилва ли пропагандата срещу
БАН и държавните университети? ДА.
Колкото повече проличават недъзите
на пропадналата неолиберална доктрина за развитие на образованието и науката, толкова по-яростна ще става
пропагандата. Пари за висшето образование и науката няма да има, но пари
за пропаганда срещу учените и университетските преподаватели виноги ще
се намират. Въпреки че са канени масивно по света да наливат ум в главата на чужди студенти и учени, българските преподаватели и учени ще бъдат
масивно охулвани. Защото на техен фон
некадърността блести ярко и некадърниците не могат да минат за велики
учени и компетентни реформатори.
32. Има ли проблеми в българския политически и икономически елит? ДА. Те не
са в състояние да стартират и изградят икономика и общество, основани на
знанието. Някога възрожденският ни
елит даде мило и драго, за да ги има
БАН и Софийския университет. В днешния ни елит преобладава тенденцията
те да се разграбят и съсипят. Една от
основните причини за това е зомбирането на елита с доказано пропадналата неолиберална идеология. Софтуерът
в главите им е калпав. Затова държавата и обществото вървят на зле.
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33. Как да се организира финансирането на
БАН? Системата е проста. Всеки професор и доцент, щом е назначен за такъв, трябва да има достатъчно институционално финансиране, с което да
поддържа развитието на научните изследвания в своята област, както и съответната група от изследователи. На
всеки 2 години на групата трябва да се
прави атестация без промяна на финансирането, за да се вижда как вървят изследванията. На всеки 4 години следва
да се прави атестация с промяна на финансирането – ако групата работи добре и желае увеличаване на финансирането, то трябва да й се даде срещу поемане на допълнителни научни задачи.
Ако групата работи зле, безперспективните задачи следва да се снемат от изпълнение с намаляване на финансирането. Оттук нататък, чрез проектно финансиране държавата трябва да следва приоритетите си и да улавя новите
тенденции в научно-технологичното
развитие.
34. Важни ли са държавните пари за развитието на науката? ДА. Съществува закон на Дерек Прайс, които казва, че ако
държавата иска два пъти повече научна продукция, тя трябва да вложи 8 пъти повече пари. Само неолиберали може да обясняват на министър-председателя, че намаляването на държавното финансиране на науката ще повиши нейната ефективност. Това няма да
стане. Напротив - при текущата неолиберална организационна и финансова
каша можем да очакваме намаляване на
ефективността на науката и намаляване на научната продукция. Науката
не е магистрала. Ако в магистралата
се отвори дупка, тя може да се поправи за 1 ден. Когато в научния потенциал на държавата се отвори дупка, тя
не може да бъде запълнена и за 20
години.
35. Вярно ли е, че български учен пише глава от книга за развитие и управление на
науката и научния състав, която се очаква да бъде публикувана от престижно западно издателство през следващата го-

дина? ДА. Главата е посветена на математическите модели на развитие на
научните изследвания и технологиите,
научните публикации и мобилността и
развитието на научния потенциал. Понеже книгата трябва да е настолна за
управляващите науката в Западна
Европа и САЩ, този човек бе накаран
да обособи специални части на текста,
където след излагането на съответния
модел с формули да ги обяснява без формули за ръководния състав на съответната научна система
36. Какво може да се каже на ръководещите българската наука на основата на опита на автора на тази статия? Посоката
на развитие на българското висше образование и наука е погрешна, което се
вижда и с просто око. Качеството на
висшето образование спада. Печатането на дипломи върви с такава скорост,
че доста държави вече не ги признават.
Пресен пример – Турция. Върви се към
разбиване на националния научен център. Ако неолиберализмът не бъде изхвърлен от научната политика, нещата ще се влошат още. Разбиването на
БАН ще доведе до огромен срив в научните изследвания. Университетите ще
бъдат душени от хронично безпаричие.
Преподавателският състав и учените
ще бъдат деградирани до наемни работници. Няма да се построи нито икономика, основана на знанието, нито общество, основано на науката. Конкурентоспособността на българската
икономика ще спада. България ще бъде
превърната в бантустана на Европейския съюз
37. А може ли това да се промени? ДА. Развитието на капитализма в България
трябва да се форсира чрез силна научно-технологична система. В последните 20 години бе наложена неолиберална система, която спира развитието на
страната и обществото. Тази система днес се е насочила към задушаване
на самите корени на българското образование и наука – Софийския университет и БАН. Към пропаст страшна
ний вървим. Бутани от неолиберали.
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In memoriam

ПРОФ. Д-Р САВА ВАСИЛЕВ САВОВ
(1935 – 2010)
На 9 ноември 2010 г. ни напусна проф. д-р Сава Савов, дългогодишен член на секция
„Икономически науки” към Съюза на учените в България и председател на Контролния съвет
на СУБ.
Проф. Сава Савов е роден на 9.01.1935 г. в гр. Карнобат. Висшето си образование завършва
във ВИИ „Карл Маркс” (сегашния УНСС) – София през 1958 г., специалност „Икономика на
промишлеността”. Доктор е по икономика. Специализирал е два пъти в Русия.
Основните му научни интереси са в областта на икономиката на индустрията. Публикувал
е над 120 научни труда, от които по-значими са: „Анализ на стопанската дейност на фирмата”,
„Прогнозиране и планиране дейността на фирмата в индустрията” и др. Бил е зам.-ректор на
УНСС, декан, директор на департамент.
Богата и разнообразна бе дейността на проф. Сава Савов в Съюза на учените в България,
на който е член от 1969 г. Неоценима е дейността му като дългогодишен член на ръководството
на секция „Икономически науки” и председател на Контролния съвет на съюза. През последните
си години той отдаде много сили за развитието и спазването на демократичните принципи на
управление на СУБ.
Завърши житейският път на един ерудиран учен, който бе пример на човек с голяма
обществена активност, пристрастен към проблемите на научната общност и безграничен стремеж
към овладяване на нови знания. Творческите идеи и постижения на проф. Сава Савов са
дълготраен ценен влог в българската наука.
Остава споменът за достойно изминат жизнен и творчески път.
ДА ОТДАДЕМ ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИТ НА ПАМЕТТА МУ!
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Свободният интердисциплинарен университет към секция „Медицински науки” към СУБ
проведе на в зала “Вяра” на Културния институт „Столична библиотека” – пл. “Славейков” № 4,
научни форуми:
 На 10 ноември 2010 г. на тема:
„АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННАТА АВТОИМУННА АГРЕСИЯ
(ЕКОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ФОРМИ)”
Докладчик: проф. д-р Александър Монов.
 На 15 декември 2010 г. съвместно със секция „Микробиология” към СУБ на тема:
„СЪВРЕМЕННИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ
(ИМУНОЛОГИЧНИ И ДРУГИ) ПРИ ГРИПА”
Докладчик: акад. Ангел Гълъбов.

*

*

*

Секция „Биология“ към СУБ проведе заседания:
 На 18 ноември 2010 г. в Заседателната зала на ИБЕИ, ул. „Ю. Гагарин“ № 2, с дневен ред:
 Лекция от д-р Мая Куртева на тема:
„ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЕДНО ПЪТУВАНЕ ДО ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ И ОСТРОВ
САНТОРИНИ”
 Обсъждане на тематичните направления за предстоящия „Семинар по екология – 2011”.
 На 16.12.2010 г. с представяне от доц. д-р Стефка Чанкова на филма:
„ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВАТА КАРАДАГ В КРИМ, УКРАЙНА”

*

*

*

Секция “Математика” към СУБ проведе на 17 ноември 2010 г. зала № 278 на Института по
математика и информатика – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 8, заседание, на което беше изнесен
доклад от акад. Петър Попиванов на тема:
„ФИЙЛДСОВИТЕ МЕДАЛИСТИ ЗА 2010 Г.”

*

*

*

Секция „История” към СУБ проведе поредните си сбирки в клуба на ул. „Загоре” № 6:
 На 12 ноември 2010 г. с информация от д-р Георги Владимиров за проведената в Казан
конференция по въпросите за произхода на прабългарите.
 На 10 декември 2010 г. проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова и проф. дин Лиляна Симеонова
ще говорят по проблемите на византийската история.

*

*

*

Секция „Педагогика и психология” към СУБ проведоха заседания:
 На 18 октомври 2010 г. с обсъждане проблемите за изследвания в средното образование и
нашата готовност за участие в разрешаването им.
Докладчик: проф. д.п.н. Л. Ст. Георгиев.
 На 15 ноември 2010 г. с дневен ред:
 Художествено приветствие по случай Деня на будителите от В. Божинов.
 Доклад на тема:
„ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ – ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ НА ХХІ ВЕК”
Докладчик: проф. д.п.н. Л. Ст. Георгиев.

*

*

*

Секция „Филологически науки” към СУБ взе участие в Общоакадемическите семинари на
Българската академия на науките, проведени в Големия салон на БАН, в рамките на които бяха
изнесени публични лекции от членове на секцията:
 На 27 октомври2010 г. от чл.-кор. Мария Попова на тема:
„ТЕРМИН И ОБЩЕСТВО (ОТНОШЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ТЕРМИНИТЕ)”
 На 24 нoeмври 2010 г. от акад. Михаил Виденов на тема
„МОЖЕ ЛИ ДА СЕ УПРАВЛЯВА КНИЖОВНИЯТ ЕЗИК“
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НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО
УЧАСТИЕ ТЕЛЕКОМ 2010
За ХVІІІ път секция „Технически науки” към
СУБ проведе ежегодната Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2010 (1415 октомври, Дом на техниката, София). Организатори бяха всички основни държавни и обществени организации, пряко свързани с телекомуникационните съобщения и информационни технологии в България, със съдействието на почти
всички висши учебни технически заведения от
София, Варна, Русе, Габрово и българската секция на IEEE. Провеждането на конференцията
стана възможно благодарение на нейния генерален спонсор – оператора на мобилни услуги МобилТел – ЕАД.
Признание за приноса на конференцията за
развитието на информационните и телекомуникационните технологии в нашата страна бяха поздравленията към участниците от официални представители на МТИТС, ФНТС, МобилТел иСУБ.
По време на пленарното заседание, кръглата маса и секционните заседания се изнесоха 31
доклада. В сравнение с минали конференции този брой е относително по-скромен, но това се компенсира с високата научна и научно-приложна
стойност на докладите – една голяма част от тях
представят развитие и довършване на изследвания, докладвани на предишни ТЕЛЕКОМ конференции и доведени до използване в практиката
или внедряване в производство.
Съгласно възприетата практика всички секционни доклади бяха подбрани след рецензиране,
което осигурявя тяхната актуалност и високо качество. Някои доклади са разработени и предложени от малки смесени групи млади учени от различни висши учебни заведения или институции;
едно ново явление на творческо сътрудничество
и взаимен обмен на информация, което повишава ефективността на провежданите изследвания.
Изнесените доклади бяха разпределени в 6 тематични направления: 1) Комуникационни и информационни технологии и системи. Интернет; 2) Комуникационни вериги и системи; 3) Обучение по
комуникационни и информационни технологии;
4) Планиране и управление на мрежите. NGN; 5)
Широколентов достъп. Телекомуникационни
транспортни технологии; 6) Радиокомуникации.
Цифрово радио- и ТВ-разпръскване. В зависимост
от разглежданите проблеми основната част от
докладите, изнесени в секционните заседания, могат да се групират, както следва: развитие на телефонните мрежи и подобряване на техните технически и функционални параметри с цел разширяване възможностите им за предоставяне на но-
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Проф. дтн инж. Борис Йовчев,
член на Организационния комитет
на ТЕЛЕКОМ 2010
ви и по- качествени услуги; разработване на нови
и/или разширяване на съществуващи методи за
тяхното проектиране; оценка на въздействието на
смущаващи фактори в телекомуникационни системи; разработване на модели и системи за дистанционно обучение; създаване на нов тип ИТК
– безжични широколентови платформи за изграждане на мобилни комуникационни системи с нови разширени функции; проучване на нови принципи на работа на технически платформи за телекомуникационни мрежи.
Положителен факт е, че нивото на докладите
е много стойностно. Много от тях разглеждат актуални проблеми на развитието на ИТК, свързани с предоставяне на нови услуги. Голяма част
от докладите са представени от млади учени, които работят по нови тематични направления. Това стимулира тяхното бързо изграждане като специалисти.
Пленарните доклади очертаха основните тенденции и проблемите на развитие на телекомуникационните и информационните технологии и
системи в света и в РБ. Важен принос в това отношение имат докладите: „Основни насоки и перспективи за развитието на електронните съобщения в РБ” на маг. инж. Андреана Атанасова
(МТИТС); „Състояние на прехода от аналогово
към цифрово наземно телевизионно радиопрекъсване в България” на инж. Николай Иванов (КРС);
„Модернизиране и хармонизиране на представянето на услуги на група оператори” на инж. Мартин Белянов (МобилТел). В доклада си „ИКТ през
следващото покололение” проф. д-р инж. Антони Славински (АСТЕЛ, НБУ) направи стойностен анализ на постигнатите резултати на това развитие и чрез философско обобщение по определена методика предложи визия за състоянието на
ИТК през следващото десетилетие – до 2020 г.
Положителен е и фактът, че Организационният комитет положи усилия да покани за участие в
ТЕЛЕКОМ 2010 голям брой ветерани с принос в
развитието на съобщенията в България. Тяхното
присъствие и участие, особено в дискусиите по
време на Кръглата маса, допринесоха за повишаване на приемствеността между поколенията и това трябва да продължава и в следващите конференции.
Поради икономическата криза, конференция-
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та ТЕЛЕКОМ 2010 за първи път се проведе в София, а не в МДУ „Фридирик Жолио-Кюри”, но
въпреки това - успешно - с ползотворни резултати и оптимизъм. Прякото участие в научната проява на оператора МобилТел със свои специалисти, които изнесоха 3 доклада на високо научно
ниво, рязко повиши авторитета на конференцията и даде нагледен пример за връзката между науката и бизнеса. Големите финансови успехи на
МобилТел се дължат на провежданите задълбочени научно-приложни изследвания - при това с
малки колективи от специалисти, но с висока квалификация. Така операторът непрекъснато разработва и предоставя на своите клиенти нови качествени услуги.
По време на конференцията беше отбелязан и
фактът, че се въвеждат и използват все повече английски термини - без да се полагат усилия за тяхното заместване със сполучливо подбрани български термини. Тази отрицателна „небрежност”, допускана макар и несъзнателно, застрашава
българския език от обедняване, като едновремен-

но спуска все по-непреодолима бариера за широката публика към използването на предлаганите
нови, неразбираеми телекомуникационни услуги.
Следователно, следва да се обмислят и приемат
съответните мерки за ограничаване на този отрицателен процес.
За по-нататъшното укрепване на творческия
принос и авторитет на конференциите е желателно Организационният комитет да положи усилия
в следните направления:
 Да се предложат на вниманието на съответните заинтересовани организации
доведените до степен на внедряване разработки, докладвани на ТЕЛЕКОМ
2010.
 Към тематичните направления на следващите конференции да се добави и „Пощенски съобщения”.
 По примера на Мобилтел да се положат
усилия да бъдат привлечени за участие
и други оператори и фирми от страната.

СЪВМЕСТНА ПРОЯВА НА ПЛЕВЕНСКИЯ КЛОН НА
СУБ И МЕСТНАТА ВЛАСТ
СУБ – клон Плевен и Община Плевен проведоха на 28 октомври 2010 г. в зала „Катя Попова” тържествено събрание, посветено на 1 ноември – Деня на народните будители, 50 години
от създаването на Съюза на учените в България
– клон Плевен, както и церемония по връчване
на наградата по хуманитаристика на името на
академик Юрдан Трифонов. Гости на тържеството бяха кметът Найден Зеленогорски, зам.-кметът д-р Валентин Матеев, директорът на дирекция „Образование и култура” Ралица Веселинова, директори на научни институти и членове на
СУБ.
Кратко слово за Деня на будителите поднесе
н.с. Соня Лазарова от секция „Военна история”.
Експозе „50 години СУБ – клон Плевен” изнесе председателят на клона доц. дсн Атанас Кирилов. Той разказа историята на клона в Плевен,
създаден през месец май 1960 г. от група лекари. Първи председател е бил проф. д-р Иван Карамишев, след това - доц. д-р Георги Георгиев,
проф. д-р Евгения Йорданова, проф. д-р Любомир Ковачев, доц. д-р Димитър Чакъров, проф.
Михаил Грънчаров и сега - доц. дсн Атанас Кирилов. Заслужава да се отбележи ролята и дейността на дългогодишния секретар д-р Иван
Влахов. Изгражда се многопрофилен клон с 8
секции и 224 члена. Богата и разнообразна е научната дейност на съюзните членове. Те са взе-

ли участие в различни научни прояви, немалко е
участието им на световни и европейски форуми.
Членовете на клона са автори и съавтори на множество научни публикации в българския и чуждестранния печат, в написването и издаването на
учебници и монографии. Клонът е намерил успешно своя специфичен профил и се стреми да
преодолее затрудненията от финансовата криза.
Престижната наградата по хуманитаристика
е учредена по идея на СУБ - клон Плевен и се
осъществява съвместно с Община Плевен. Тя е
на името на акад. Юрдан Трифонов и се връчва
ежегодно на учени, дейци, общественици с принос за културното и духовно развитие на Плевен и Плевенския край. Носител на наградата по
хуманитаристика за тази година стана доц. д-р
Милко Аспарухов – директор на Военно-историческия музей. Той получи Почетния плакет и
диплом от кмета Найден Зеленогорски.
По време на церемонията извънредно беше
връчен посмъртно диплом на Трифон Банков –
един от изследователите на акад. Юрдан Трифонов. Зам.-кметът д-р Валентин Матеев връчи
диплома на неговата майка Виолета Банкова.

Доц. дсн Атанас Кирилов – председател,
д-р Райна Гиндева – секретар на
Плевенския клон на СУБ
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КНИГОПИС
ЕДНА НОВА ИНТЕРЕСНА КНИГА
Petar Popivanov,
Angela Slavova.

Книгата на акад. Тодор Николов
„Основи на палеонтологията и историчната
геология” – един забележителен синтез

Nonlinear Waves.
An Introduction.

Тодор Георгиев
Николов.

Основи на
палеонтологията и
историчната
геология. Трето
допълнено и
обновено издание.

World Scientific – New
Jersey, London,
Singapore, 2010. (ISBN13 978-981-4322-12-6)
В монографията на изтъкнатите специалисти
академик Петър Попиванов и проф. Анжела Славова, публикувана в тематичната поредица “Series
on Analysis, Applications
and Computation”, се изследват различни уравнения на математическата физика, като някои модификации на уравненията от вида на Кортевег де
Фриз, уравнения от типа на Камаса-Холм, модификации на системите на Бюргерс, уравнението на
Хънтер-Сакстън и някои системи за съхранение (полулинейни хиперболични системи). Всички тези
уравнения произлизат от физиката, но те се изучават от авторите с математически методи в рамките
на по-пълните университетски курсове. По-специално, предложена е пълна класификация на решенията от вида на разпространяващите се вълни за
широк клас от частни диференциални уравнения
(ЧДУ) от 3-ти ред, когато съответните профили притежават особености (ъглови и рогови точки). Предмет на разглеждане е и важният въпрос за орбиталната устойчивост на периодичните разпространяващи се вълни, удовлетворяващи някои обобщения на уравненията на Кортевег де Фриз. Специално внимание е отделено на взаимодействието на
два пикона, удовлетворяващи ЧДУ на Камаса-Холм
и на разрешимостта на задачата на Коши за ЧДУ
на Хънтер-Сакстън. Класическото решение се строи
с метода на характеристиките, но е намерено и непрекъснато обобщено решение. Авторите изучават
и задачата на Риман за някои системи за съхранение, при които възникват ударни вълни с особености върху крива. Посочено е също така, че при взаимодействието на две частично гладки вълни с крайни скокове за хиперболични системи с две пространствени променливи възникват логаритмични
особености на решенията. Числените методи за периодични вълни, които се използват в монографията, се базират на подхода на клетъчно-невронните мрежи.
Тъй като книгата е написана на достъпен език за
по-широк кръг читатели (студенти по математика и
физика, докторанти), надяваме се тя да ги привлече в областта на математическата физика и да ги
стимулира в бъдещата им дейност. От друга страна и специалистите, работещи в това направление,
могат да научат нови и интересни резултати, предложени и доказани на един прецизен математически език.
Проф. дпн Сава Гроздев,
председател на секция
“Математика” към СУБ
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Университетска
библиотека № 485,
Унив. изд. „Св. Кл.
Охридски”, 2009,
486 с., 218 фиг.
Третото допълнено и
обновено издание на книгата на акад. Тодор Николов илюстрира по прекрасен начин основните научни и педагогически подходи и похвати на този изтъкнат български учен и университетски преподавател.
Като запазва структурата на предишните две издания (1996, 2002), третото издание на книгата е
допълнено с данни за съвременния плейттектонски модел на Земята, закономерностите на еволюцията и специално за ускорението на еволюционния процес, а разделът за климатите през неозойската ера е прередактиран и обновен. . В нея акад.
Николов обсъжда най-важните проблеми на двете
основополагащи дисциплини в геологията: Палеонтология и Исторична геология. Повестованието
е разпределено в 3 части: “Геологията – наука за
развиващата се Земя” (с. 13-108), “Основи на палеонтологията” (с. 109-337) и “История на Земята” (с. 339-462). Накрая, отново е приложен речник на термините (с. 462-481), свързан с най-новите постижения в областта на геологията, палеонтологията и историята на Земята.
Първа част. Включва сведения за съвременните
основни научни направления в системата геология:
веществено, динамично, исторично и приложно. С
дисциплините от вещественото направление, (геохимия, минералогия, петрология, литология), както и дисциплините геотектоника, геодинамика,
вулканология и сеизмология. Авторът пестеливо
аргументира връзките на геологията с други системи от научни знания като физика (геофизика), химия (геохимия), физическа география (геоморфология), биология, (геобиология), астрономия (планетология, метеоритика) и други.
Втора част. Посветена е на предмета, задачите и
разделите на палеонтологията – “наука за живия
свят на миналите геоложки епохи и закономерностите в неговото развитие от появата му преди милиарди години до съвременната епоха” (с.
109).
Трета част. Включва: Общи бележки; Времето в
геологията; Земята в прекамбрия (катархай, архай,
протерозой) и през фанерозойските ери (палеозой,
мезозой, неозой); Кризите в историята на организмовия свят.
За акад. Николов историята на Земята представ-
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лява подобие на книга, която съдържа огромна информация, фиксирана в геоложкия летопис.
Стилът на книгата е жив, увлекателен и същевременно стегнат. Авторът не се бои от използването на подходящи добре дозирани отклонения от основната тема, за да обогати и разшири познанията
по разглежданата тематика. В тази насока важен
стилистичен прийом на акад. Николов са риторичните въпроси и техните отговори. Чрез тях читателят неусетно се запознава с авторското становище
по редица дискусионни въпроси. Друг интересен
подход е въвеждането в текста на къси раздели или
абзаци по проблеми, които впоследствие поясняват главната теза. Богатата ерудиция на акад. Николов му дава възможност да си служи с многобройни удачно подбрани цитати на важни мисли и
сентенции на големите умове на науката. Някои от
тези цитати може да оставят трайна следа у читателя при неговата бъдеща творческа дейност.
Обяснителните текстове на богатия речник на научните термини са съставени на възможно най-разбираем научно издържан език. Без да претендира
за речниково помагало, тази книгата облекчава възприемането на широкоспектърна научна тематика
на изложението.
Очертаните задачи, които акад. Николов си поставя в третото издание на книгата, са блестящо решени. Защитена е фундаменталната триединна
същност на геологията като наука, която споява в
неразбиваемо единство триадата, съставена от
практика – теория – преподаване. Изтъкнати са разнопосочните връзки на геологическите науки с другите системи от научни знания, които студентите и
младите изследователи трябва да придобият по
време на следването и след това през целия си
творчески живот да попълват с нови и съвременни
знания. Поставени са кардинални въпроси за развитието на материалния свят, за произхода на организмите и други. Накрая, след като се запознае с
третото издание на книгата, читателят ще добие
представа за някои важни качество на автора му
като учен и педагог. Акад. Николов не принадлежи
към т.нар. „тесни специалисти”, които много добре,
дори перфектно познават строго определен кръг от
научни въпроси, но с това се изчепват творческите
им интереси и възможности. Авторът на книгата винаги успява да анализира разглежданата от него
проблематика на фона на колкото се може по-широк кръг от сродни процеси и явления. Това прави
неговите изводи логични и добре аргументирани.
Нещо повече – някои от резултатите на неговите
изследвания може полезно да рефлектират върху
развитието на съседни научни направления. А това е съвсем реално приложение на изглеждащите
сухи и отвлечени палеонтоложки постулати.
Такъв труд несъмнено е полезен не само за студентите, но и за специалистите, които се интересуват от дълготрайното развитие на природните системи.

Георги Марков.

Независимостта на
България през
балканската криза
1908-1909.
С., Народно събрание
на Република България,
2008, 326 c.
Изследването е посветено на едно от най-важните събития в българската история от началото на ХХ век – обявяването на независимостта
на България -22 септември 1908 г. Изградено е върху солидна документална основа от български и чужд произход – архивни
документи, мемоари, тогавашната преса.
Съдържанието е структурирано в три обемни глави, посветени съответно на предисторията, на самото събитие и на действията, довели до международното признаване на българската независимост. Разгледаното в детайли събитие е поставено
на широк балкански и европейски фон. Очертана
е международната обстановка, разположението на
европейските сили; показана е балканската ситуация и преди всичко положението в Османската империя. Много пълно и цялостно е представена
дейността на българското политическо ръководство
и дипломация. Отделено е подобаващо място на
поведението и ролята на монарха – княз, а от 22
септември - вече цар Фернинанд.
Българската независимост е представена като
комплексно явление с няколко съществени тенденции, но и с множество дъпълнителни събития. Показана е и проявата на моментни, случайни фактори. Добре са онагледени възможностите на българската дипломация да участвува умело в сложните
взаимотоношения между различните европейски
сили.
Работата обобщава фактологията по темата и дава синтезирана, цялостна картина на една от найважните външнополитически прояви на страната
през ХХ в. Интерпретацията същевременно илюстрира актуалните тенденции в българската историческа наука при осмисляне на миналото.
Трябва същевременно да се подчертае и лекотата, с която авторът води изложението; хубавия, богат език, който прави текста четивен, без да нарушава неговата научна същност.
Изследването е сполучливо онагледено с 30
страници приложения: факсимилета и фотографии
на събития и личности. Приложена е подробна библиография.
Разглежданото изследване запълва съществена
празнина в българската научна историческа литература и заслужава внимание както на специалистите историци, така и на всички, имащи допир до
фундаменталните проблеми на българската външнополитическа дейност в модерната епоха.

Проф. дгн Цанко Цанков,
проф. дгн Божидар Маврудчиев
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КНИГОПИС
ЕДИН НЕСТАНДАРТЕН ПОГЛЕД КЪМ ЗНАМЕНАТЕЛЕН ДЕН ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Празникът на Освобождението по
страниците на
българските вестници 1885-1944.
Състав. Лидия Чолпанова. Сн. и дизайн
Иван Янчев.
София, Акад. изд.
„Проф. Марин Дринов”,
2008, 249 с.
Ще се предпазя от изкушението да повторя
какво значимо събитие е
подписването на Санстефанския мирен договор на 19 февруари (ст.ст.) или
3 март (н.ст.) 1878 г., какво място заема той в българската история като начало на възстановяването
на българската държавност. Много е писано и казано за него и у нас, и в чужбина. Но изданието „Празникът на Освобождението по страниците на българските вестници 1885-1944”, посветено на 130годишнината от Освобождението на България,
представя още един аспект на този исторически акт
- неговото отражение във времето на страниците
на българския печат.
Изданието е замислено по идея на акад. Иван
Юхновски, негов съставител е Л. Чолпанова - водещ библиограф и историк от Централната библиотека на Българската академия на науките, снимките и графичния дизайн са на Ив. Янчев – ръководител на цифрово студио в Централна лаборатория по обща екология. Те са работили задълбочено, детайлизирано, творчески - всеки в своята област, за да представят пред културната общественост един значим, професионално издържан труд.
Съставянето на подобно издание е сериозно предизвикателство по няколко причини. Броят на периодичните издания, вкл. и на вестниците, стремително нараства, особено между двете световни войни, и към 1945 г. те са над 1300 заглавия. Много
често те не са в добро физическо състояние и не
се дават за ползване. Понякога годишнините не са
пълни, има липсващи или повредени броеве, форматът им е нестандартен. Необходима е продължителна и упорита работа за издирване и подбор
на материалите, заснемане и представяне на качествени изображения. Авторите са се справили успешно с тези и други трудности и проблеми, възникващи в процеса на работа.
Ще се опитам да откроя някои по-важни достойнства на изданието.
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Изданието се характеризира с актуалност, която
няма да избледнее във времето, тъй като предоставя обемна, целенасочена и значима информация
и фактология за отбелязване на този знаменателен ден от новата ни история - официални церемонии, поздравителни телеграми, речи и слова, молебени, панахиди, народни тържества, военни паради, поднасяне на венци, славянски концерти, дарения, дейността на Комитета “Цар Освободител”,
увеселителни вечеринки и др. Предлаганите текстове осмислят в ретроспекция оценката и признанието на събитие, свързано със съдбоносната Рускотурска война и подписването на Санстефанския мирен договор и са значим източник за исторически
изследвания.
Съставителят Л. Чолпанова е стъпила на сигурна библиографска база и е провела значителна издирвателска дейност, за да фокусира необходимите заглавия и да представи значими изображения
на текстове от 20 вестника. Това са авторитетни водещи издания с публичен имидж - “Държавен вестник”, “Зора”, “Мир”, “Заря”, “Дневник” и т.н.
В хода на подготовката на изданието и особено
при подбора на текстовете, които ще се заснемат,
съставителят избира подходите на коректност, аргументираност, непредубеденост, възможна обхватност. Изображенията са без коментар, което гарантира обективност на представената информация.
Понякога текстовете, които отбелязват събитието,
са противоположни по съдържание, което също обогатява нашето познание за политическата, обществената и културната среда и нагласа и за оценката на тази дата във времето (60-годишен период).
Обяснителните бележки на съставителя Л. Чолпанова убедително представят изданието и предоставят полезна информация за неговите характеристики, структурата, особеностите и специфичните решения. Това улеснява ориентирането и повишава
многократно търсенето и получаването на необходими сведения и данни от широк читателски кръг.
Не на последно място по значение са отличният
графичен дизайн, чудесното полиграфическо оформление и прекрасната корица, които са заслуга на
Ив. Янчев.
Бих искала да поздравя авторите и да им благодаря за това творческо постижение - стилно, отлично оформено, изящно, изключително полезно и високо информативно издание. То ще привлече вниманието и ще бъде ползвано не само от изследователи, но и от студенти, учители и широк кръг граждани, които проявяват стремеж към разширяване
и обогатяване на своите познания.
Ст.н.с. д-р Мария Аргирова –Герасимова,
Централна библиотека на БАН
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Съдържание на сп. „Наука“, ХХ годишнина, бр. 1-6, 2010 г.
Автор и заглавие
Брой/стр.
Александров, Александър: Живот и творчество на академик Борис Стефанов
1/64
Александров, Веселин: Климатът в миналото и настоящето
6/31
Ангелова, Анна: Светът в един буквар
4/15
Ангелова, Карина; Лазарова, Пенка: Среща между науката, технологиите и изкуството в
5/12
Европейската нощ на учените 2010
Атанасов, Атанас: Книга за науката в България
2/18
Бакърджиева, Нина: Еволюционната биология и нейното значение за медицината
3/28
Боева, Елизавета: Проблемът за времето според битническата философия и хипи
6/45
културата (1947-1972)
Божкова, Анелия: Древният некропол на Несебър
6/38
Бозуков, Иван: Идеята за социална интеграция или новият зов на гетото
3/62
Бъркалова, Петя; Казашка, Весела: Пътна карта на Нощта на учените (Пловдивски
5/20
университет)
Величкова, Цветана: Изложба, посветена на 100 години от рождението на академик Ангел
4/64
Балевски
Венков, Петина: Размисли за бъдещето
3/56
Виденов, Михаил: Непонятната чужда дума и снобизмът
3/3
Виденов, Михаил: За назоваванията на българския език
4/61
Виденов, Михаил: Критерият за “правилното” и езиковата култура
5/3
Витанов, Николай: Неолибералното „ноухау” в българското висше образование
2/63
Витанов, Николай: Към пропаст страшна ний вървим безумно
6/66
Вуцова, Албена: Стратегията Европа 2020 и развитието на българската наука
6/18
Вълкова, Лилия; Дамянова, Милена; Кръстева, Елена; Диковска, Анна; Атанасов,
Владимир; Йорданов, Олег: Модерни библиометрични методи за оценка на научни
5/29
публикации: индекс на Хирш
Георгиева, Теодора: Иновационната политика на България – в търсене на възможности за
2/6
промяна
Гурова, Елисавета; Ангелиева, Карина: Предизвикателства пред сътрудничеството
4/24
индустрия – академия в Европа
Давидков, Цветан: Културни ориентири на управлението
2/24
Дамянов, Дамян: За европейска политика към науката и образованието
6/8
Дашовска, Люба: Науката – забавна и интересна
5/18
Джезми, Хава: Космосът – мечта и действителност
2/62
Димитров, Здравко: Трета национална изложба „Българска археология 2009”
2/37
Димитрова, Диана: Китова могила край с. Крушаре, община Сливен
2/42
Димитрова, Светлана: Професор Любомир Георгиев на 80 години
1/76
Димчев, Александър: Библиотеката – бъдеще в миналото, минало в бъдещето
4/4
Добревски, Иван: За приложимостта и ползата от научните изследвания
1/74
Дренчев, Борис; Николов, Пламен: Проф. Дечко Павлов от Българската академия на
5/59
науките – носител на Международната оловна награда за 2010 година
Енчев, Венелин: Половин век Институт по органична химия – БАН
3/68
Енчев, Венелин: Престижна награда за български учен
3/66
Жаро, Мишел: 60-годишна служба в интерес на безопасността и благополучието
2/75
Жекова, Габриела: За правилните молекули в правилни дози
1/56
Иван Мечков: Красотата на физиката
4/72
Иванов, Иван: Нобеловата награда за химия за 2009 година
4/21
Иванова, Наташа: Зодиак и астрономия
6/26
Илиев, Иван: Деветдесет години от рождението на академик Евгени Матеев
2/73
Исса, Катя: Академик Михаил Виденов на 70 години
3/67
Йовчев, Милко; Попов, Димитър; Гаджанов, Петьо: ТЕЦ с нулеви емисии –
4/47
платформата на ЕС и пътища за реализацията й
Йовчев, Борис: Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2010
6/74
Йорданов, Йордан; Калчев, Иван: Бъдещите поколения компютри
1/60
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Съдържание на сп. „Наука“, ХХ годишнина, бр. 1-6, 2010 г.
Автор и заглавие
Брой/стр.
Каравасилев, Никола: Уникален успех на български ученик
3/54
Каравасилев, Никола: Пореден златен медал от Международната олимпиада по
6/49
астрономия
Кирилов, Атанас; Гиндева, Райна: Съвместна проява на Плевенския клон на СУБ и
6/75
местната власт
Коева, Светла; Благоева, Диана; Колковска, Сия: Българският електронен езиков корпус
5/64
и негови приложения
Кожухарова, Галя: Учените в индустрията и в академията (Стара Загора)
5/22
Колева, Антонина: Хуманитарното образование и изучаването на чужди езици
3/42
Коленцов, Крум: Приносът на акад. Христо Я. Христов за физиката в България
6/55
Корчев, Георги: 150 години метеорологични измервания в България и 120 години
6/29
Българска метеорологична служба
Косев, Константин: Изявите на Любен Каравелов като политически лидер
1/44
Костадинов, Костадин: Предизвикателства за българската политика по наука и иновации
2/12
Костова, Нели: Йохан Волфганг Гьоте и взаимоотношенията между държавата,
4/51
обществото и библитеките
Кюркчиева, Диана: Проблеми на жените учени и някои предложения за решаването им
3/23
Лазарова, Пенка: Годишните награди „Питагор” – българските „Оскари” за наука
1/70
Лазарова, Пенка: Награди на фондация „Димитър Бербатов”за български деца
4/69
Лазарова, Пенка: Европейският център за ядрени изследвания (ЦЕРН) – възможности
5/26
пред българската индустрия
Лалов, Иван: Физика – култура – средно образование
5/52
Маврудчиев, Божидар: Ст.н.с. дгн Вълко Николов Гергелчев навърши 75 години
5/62
Марков, Мирослав: Римски накити от могилни гробове в Сливенско
1/37
Маркова, Бойка: Да си спомним за ст.н.с. д-р Славчо Харалампиев Нейчев (1919 – 2001)
1/68
Марчев, Драгомир; Борисов, Борис; Кюркчиева, Диана; Радева, Веселка: Европейският
5/69
проект КОСМОС
Меламед, Катя: Аз писах - българска кирилска епиграфика
4/17
Меламед, Катя: Ямите в Седларе
6/40
Милкова, Галина: Младият специалист на бъдещето
4/75
Минкова, Лиляна: Любен Каравелов – cвобода за всички народи
1/49
Младенов, Валери; Йовчев, Борис: 100 години от рождението на проф. дтн инж. Минчо
1/66
Златев
Монов, Александър: Проф. Иван Матев на 85 години
5/57
Монов, Александър: Две институционтални чествания на медицинската наука у нас
6/63
Недевски, Димитър: Насоки за развитие на националните способности за мониторинг и
1/24
ранно предупреждение при бедствия и аварии
Недекова, Лидия: Взаимодействие между висшето образование и индустриалния сектор
5/19
Недекова, Лидия: Техническият университет – София на 65 години
6/60
Николов, Манаси: Нов показател за оценка инвалидността от рак на млечната жлеза
2/47
Николов, Тодор: Университетската ботаническа градина в гр. Балчик – перла в короната
5/61
на българската ботаника
Николова, Светлина: Св. Наум Охридски – велик просветител на българите
4/11
Панайотова, Кръстина: Аполония Понтийска – най-старият град-държава по българското
1/32
Черноморие
Пенев, Илия: Физически методи в археологията
4/32
Пернишка, Емилия: Българската топонимия – източник на познания
4/57
Петкова, Красимира: Професор д-р Китка Йорова на 75 години
1/77
Петрова-Антонова; Десислава: Подобряване на производителността на релационни бази
3/46
от данни посредством оптимизиране на SQL заявки
Петрунов, Георги: За нуждата от изследване на връзката организирана престъпност –
5/36
власт
Платиканов, Димо: 90 години от рождението на академик Алексей Шелудко
6/52
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Автор и заглавие
Попиванов, Петър: Размисли на акад. Радой Попиванов
Попов, Горан: Древноегипетският музейон – първият научен институт в света
Пушкарова, Калина: Корпускулярно-вълнов дуализъм
Първанов, Георги: Не може да има работеща стратегия за българската наука, ако няма
ясна визия за развитието на българската икономика
Рангелов, Бойко: Археосеизмологията – една нова научна дисциплина за България
Роснев, Боян; Георгиев, Георги: Професор Пламен Мирчев на 60 години
Русев, Георги: Нобеловата награда по медицина и/или физиология за 2009 г.
Сгурев, Васил: 125 години от създаването на Федерацията на научно-техническите съюзи
Симеонов, Даниел: Младият специалист на бъдещето
Славов, Ивайло: Високосната година на Лаборатория за слава Fame Lab
Спириев, Тома: Младият специалист на бъдещето
Стайков, Марио: Особеностите на дейността на графичния дизайнер от ергономична
гледна точка
Станулов, Николай: Как взимате решения - въпрос на... ум
Стефанов, Нако: Професор д.ик.н Константин Габровски на 80 години
Стойков, Стойко: Европа и отговорността за сигурност, базирана на знания
Съйкова, Светлана: Какво не е наред с паметта и забравянето
Тодорова, Надежда: Новите тенденции в хармонията на ХХ и ХХI век
Тодорова, Таня: Европеана и дигиталният достъп
Тодорова, Тодорка: Иновативни идеи в Нощта на учените (Русенски университет)
Топалов, Кирил: Любен Каравелов – на България и и на българите
Тошев, Борислав: Човекът и неговите светове
Троев, Колю: Полимери – настояще и бъдеще
Христова, Боряна: В прослава на Св. св. Кирил и Методий
Цонев, Любомир; Колев, Димитър: Мегалитите на Балканите: наличност, ориентация и
необходимост от прецизно датиране
Ченгелова, Емилия: Поглед върху съвременната социологическа практика
Шамбек, Херберт: Нашата задача в днешна и утрешна Европа
Шишков, Димитър: Първичната здравна помощ във Великобритания
Янкова, Иванка; Василева, Румелина: Библиотеките в информационното общество и
управлението на знанието

Академик Радой Попиванов (1913-2010)
Доц. д-р инж. Ангел Маринов Ангелов (6 февруари 1941 – 28 юли 2010)
Д-р Людмила Маринова (21 май 1939 г. – 5 януари 2010 г.)
Научен фундамент на Нобеловата награда по физика за 2009 г.
Научни основи на Нобеловата награда по физика за 2010 г.
Национален конкурс „Млади таланти” 2010
Нобеловата награда за икономика за 2009 година
Нобелови лауреати по икономика за 2010 г.
Обръщение до г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България
Отличени учени в конкурса на СУБ за високи научни постижения за 2010 г.
Проф. д-р Петър Христов Бърнев (1935-2010)
Проф. д-р Сава Василев Савов (1935 – 2010)
Съвместен конкурс на ВАК и СУБ за научни постижения на докторанти през 2010 г.
Фондация „Еврика”: 20 години в подкрепа на младите таланти на България
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1/17
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Contents of „Science“ Magazine, Year XХ, Issues 1-6, 2010
Author and Title
Issue/Page
Alexandrov, Alexander: Life and Work of Academician Boris Stefanov
1/64
Alexandrov, Vesselin: Climate in the Past and the Future
6/31
Angelova, Anna: The World in an ABC Book
4/15
Angelova, Karina; Lazarova, Penka: Science, Technologies and Art Meet at the European
5/12
Researchers’ Night 2010
Atanassov, Atanas: A Book about Science in Bulgaria
2/18
Bakardjieva, Nina: Evolution Biology and its Significance for Medicine
3/28
Barkalova, Petya; Kazashka, Vessela: Road Map of the Researchers’ Night (Plovdiv University)
5/20
Boeva, Elizaveta: The Time Issue in the Bitnics Philosophy and Hippy Culture (1947-1972)
6/45
Bozhkova, Anelia: The Ancient Necropolis of Nessebar
6/38
Bozoukov, Ivan: The Idea of Social Integration or the New Call of the Ghetto
3/62
Chengelova, Emilia: A View on Modern Sociology Application
1/5
Damyanov, Damyan: On the European Policy for Science and Education
6/8
Dashovska, Luyba: Science can be Funny and Interesting
5/18
Davidkov, Tzvetan: Cultural Landmarks of Governance
2/24
Dimchev, Alexander: The Library – Future in the Past, Past in the Future
4/4
Dimitrov, Zdravko: Third National Exhibition „Bulgarian Archeology 2009”
2/37
Dimitrova, Diana: Kitov`s Cetacean Mound near the village of Kroushare
2/42
Dimitrova, Svetlana: Professor Lyuben Georgiev at 80
1/76
Dobrevski, Ivan: About the Application and Use of Scientific Research
1/74
Drenchev, Boris, Nikolov, Plamen: Prof. Dechko Pavlov from the Bulgarian Academy of
5/59
Sciences Was Awarded the International Lead Award for 2010
Dzhezmi, Hava: The Space – Dream and Reality
2/62
Enchev, Venelin: 50th Anniversary of the Institute of Organic Chemistry at the Bulgarian
3/68
Academy of Sciences
Enchev, Venelin: A Prestigious Award for a Bulgarian Scientist
3/66
Georgieva, Teodora: Bulgarian Innovation Policy – Searching for Changes
2/6
Gourova, Elissaveta; Anguelieva, Karina: Industry-Academia Collaboration - Callenges for
4/24
Europe
Hristova, Borjana: In Glory of Saints Ciril and Methodius
4/3
Iliev, Ivan: 90th Anniversary of Academician Evgeni Mateev
2/73
Iovchev, Milko; Popov, Dimitаr; Gadjanov, Petyo: Zero Emission Plants - European
4/47
Technology Platform and Ways of its Implementation
Issa, Katja: Academician Mihail Videnov at 70
3/67
Ivanov, Ivan: The Nobel Prize in Chemistry 2009
4/21
Ivanova, Natasha: Zodiac and Astronomy
6/26
Jarraud, Michel: 60 Years of Service for Your Safety and Well-being
2/75
Jordanov, Jordan; Kaltchev, Ivan: The Future Computer Generations
1/60
Karavassilev, Nikola: Another Gold Medal of the Series from the International Astronomy
6/49
Olympiad
Karavassilev, Nikola: Unique Success of a Bulgarian Schoolboy
3/54
Kirilov, Atanas, Gindeva, Raina: A Joint Event of the USB Pleven Branch and the Local
6/75
Authorities
Koeva, Svetla; Blagoeva, Diana; Kolkovska, Sija: Bulgarian National Corpus Project and its
5/64
Аpplications
Kolentzov, Krum: Academician Christo Y. Christov’s Contribution to Bulgarian Physics
6/55
Koleva, Antonina: The Humanities and Foreign Languages Learning
3/42
Korchev, Georgi: 150 Years of Metrological Measurements in Bulgaria and 120 Years Since the
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