Íàóêà
Ñúþç íà ó÷åíèòå â Áúëãàðèÿ
áóë. “Ìàäðèä” ¹ 39
1505 Ñîôèÿ

Èçäàíèå íà

6/2014
Ãîäèíà XXIV
òåë.: 943-30-22; 944-11-57; ôàêñ: 944-15-90; e-mail: science@usb-bg.org

„НАУКА” е издание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СУБ), независима,
демократична, основана на федеративен принцип обществена творческопрофесионална организация, приемник на Съюза на научните работници в България.
СУБ е юридическо лице със седалище в София и клонове в по-големите градове на
страната. На Общото събрание на пълномощниците на СУБ (13 ноември 2009 г.) за
председател на Съюза беше преизбран акад. Дамян Дамянов.

Ðåäàêöèîííàòà êîëåãèÿ íà ñïèñàíèå ÍÀÓÊÀ
Âè ïîæåëàâà
âåñåëà, ùàñòëèâà è óñïåøíà Íîâàòà 2015 ãîäèíà!
Авторите носят отговорност за своите материали. Изразените от тях мнения може да не съвпадат с мненията на
СУБ и редакционната колегия.
Текстовете, добре структурирани, с подзаглавия и акценти, трябва да са до 12 стандартни страници, написани на
компютър във формат “Word for Windows” или “Rich Text Format”, шрифт Times New Roman, 12 рt, 1 line spаcing.
Таблиците и фигурите трябва да имат поредна номерация. Да се избягва повтаряне на данните от тях в текста на
статията.
Литературата да се посочва в края на статията, а в текста да се даде в квадратни скобки като номер от списъка,
например [1]. Списъкът да е оформен в съответствие с БДС.
Примери за цитиране на различни документи
 Книги:
Фамилия на автора, инициали. Наименование на книгата. Място на издаване, издателство, година, страници.
Мончев, Н. М. Комуникации и иновационни процеси. С., изд. Техника, 1992, 202 с.
 Статии от
Фамилия на автора, инициали. Наименование на статията. //Наименование на списасписания:
нието. Година, том, номер, страници.
Мончев, Н. М. Качества на информационните ресурси – наукометричен подход за
оценка. //Наука, 2000, №2, с. 9-14.
 Статии в
Фамилия на автора, инициали. Наименование на статията. В: Наименование на
сборник:
сборника. Място на издаване, издателство, година, страници.
Григорова, М. “Цветни” стилистични тропи в език а на периодичния печат.
- В: Социолингвистика и комуникация. С., Университетско изд., 1995, с. 122-128
 Речник:
Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том.
Речник на българския език, С., изд. на БАН, 1975, т. 1.
Текстовете се представят в редакцията на електронен носител, придружен с един отпечатък. Материали се приемат
и по e-mail на адрес lazarova@usb-bg.org при положение, че са приложени като “attachment” в горния формат.
Към научните статии се прилага резюме на английски език до 10 реда, в което точно се излага целта на статията
и основните изводи .
Статии, оформени не по правилата на списанието, няма да бъдат разглеждани. Ръкописи не се връщат.
Хонорари на авторите не се изплащат.
При препечатване на материали от „Наука” е задължително да се цитират списанието и съответния автор.

За списание “НАУКА” можете да се абонирате:
 Лично в касата на Съюза на учените в България,
1505 София, бул. “Мадрид” 39, тел. (02) 943 19 86; (02) 944 11 57.
 В клоновете на СУБ в страната.
Чрез
пощенски
запис
на адрес: 1505 София, бул. “Мадрид” 39 – сп. “Наука”,

като посочите точния си адрес с пощенски код.
 Чрез каталогана “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
във всички пощенски станции в София и страната; кат. № 1513.
 Чрез ДОБИ ПРЕС ЕООД на тел.(02) 963 30 81; (02) 963 30 82; http://www.dobipress.bg,
каталожен № 2012.
Годишен абонамент:
 20 лв. – редовен;  10 лв. – за членове на СУБ;
 5 лв. – за пенсионери, докторанти и студенти;  40 евро/щ.д. – за чужбина.

Адрес на редакцията:
1505 София, бул. “Мадрид” №39,
тел. 0879 008 232; каса: 9878 361 150;
e-mail: lazarova@usb-bg.org; http://www.usb-bg.org;
гласова поща: 984040/4738
ISSN 0861 3362

НАУКА
6 / 2014

Съдържание
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

СВЕТОВНА НАУКА
! Нобеловата награда за физика за 2014 година ................................................................................................. 3
! Евгения Вълчева: Сините диоди и разработване на бели светлинни източници по
фундаментално нов начин ................................................................................................................................. 6
ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
! Изказване на президента Росен Плевнелиев на церемонията, на която удостои с орден
„Стара планина“ – първа степен, акад. Стефан Воденичаров и връчи Почетния знак на
държавния глава на Българската академия на науките и на Съюза на учените в България ..................... 10
70 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
! Тържествено събрание, посветено на 1 ноември – Ден на народните будители и на българските
учени и на 70-годишнината на Съюза на учените в България ....................................................................... 13
! Приветствен адрес от доц. Румяна Коларова – министър на образованието и науката ........................ 16
! Дамян Дамянов: Слово, произнесено на Тържественото събрание, посветено на 1 ноември – Ден
на народните будители и на българските учени и 70 години от основаването на СУБ .............................. 17
! Наградени учени и научни трудове в Конкурса на СУБ през 2014 г. за високи научни постижения. ......... 21
! Искра Арсенова: Позицията на СУБ за науката (Съюзни документи 1956-2014) ....................................... 22
145 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
! Слово на вицепрезидента Маргарита Попова на колегиум на направление „Литература на
Българското възраждане“, посветен на 145 години от създаването на Българската академия на науките ... 25
! Стефан Воденичаров: Българската академия на науките – храм на знанието и българския дух ................. 27
! Слово на министър-председателя проф. Георги Близнашки по повод 145 години от създаването
на Българската академия на науките .............................................................................................................. 29
! Йорданка Гешева: Иван Евстратиев Гешов и Българското книжовно дружество: от дописен член
до председател (1881-1911) ............................................................................................................................. 30
! Духовното развитие на единната българска нация – гаранция за личното достойнство на
българския гражданин ...................................................................................................................................... 33
НАЦИОНАЛНО ВЪЗПОМИНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЦАР САМУИЛ (997-1014)
! Български и чуждестранни учени отбелязват бележитата годишнина ........................................................ 42
! Слово на акад. Васил Гюзелев на Международната конференция „Европейският югоизток от
средата на Х до началото на ХІ век – история и култура“ ............................................................................. 43
! Методи Златков, Галина Грозданова: „Цар Самуил († 1014) в битка за България“ ................................ 44
! Славия Бърлиева: Изложба „Църквата в Самуилова България – корени и наследство“ ....................... 46
! Божидар Димитров: Изложба „Българската автокефална архиепископия в Охрид (1018-1767)“ .............. 49
! Благовеста Иванова: Изложбата „Цар-Самуиловият век в творчеството на българските художници“ ... 54
ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
! Евгения Сендова: Млади сили в крепостта на науката ............................................................................... 57
ЛИЧНОСТИ
! Никола Балабанов: Такава глава се ражда веднъж на столетие .............................................................. 62
! Нина Бакърджиева: Еволюционната биология на ХХ век с идеите на Ернст Майр ................................... 65
! Венета Коцева: 150 години от смъртта на акад. Вилхелм Струве (1793-1864) ......................................... 66
ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
! Константин Делчев, Михаела Николова: Анализ на успехите на българските ученици в
международните научни конкурси ................................................................................................................. 70
ГОДИШНИНИ
! Цветанка Лозанова: Проф. д-р Мария Манолова – юбиляр .......................................................................... 73
! Стефка Тепавичарова: Проф. дхн Христо Баларев навърши 80 години .................................................... 74
НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ ........................................................................................................................................... 76
! Атанас Кирилов, Райна Гиндева: Съвместни научни изяви на Плевенския клон на СУБ и
Община Плевен ................................................................................................................................................. 76

!

КНИГОПИС ............................................................................................................................................................... 77

!

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХХІV ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2014 ................................................................. 79

Броят излезе от печат на 29.12.2014
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: акад. Стефан Воденичаров (гл. редактор); акад. Александър Александров; проф. дфн Искра Арсенова
(редактор на броя); акад. Михаил Виденов; проф. дхн Венелин Енчев; акад. Георги Марков; чл.-кор. Георги Русев; проф. д-р
Лъчезар Трайков, дмн; проф. дпн Албена Чавдарова; Пенка Лазарова (отг. секретар).
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: доц. д-р Атанас Арнаудов, проф. дбн Нина Бакърджиева, доц. д-р Банко Банев, проф. дфн Хилмар Валтер (Германия),
проф. дгн Петър Василев, доц. д-р Ирена Велчева, проф. дфн Григорий Венедиктов (Русия), проф. д-р Обис Кастаньо Гонзалес (Испания),
проф. дпн Сава Джонев, проф. д-р Роберт Естивал (Франция), доц. д-р Златоживка Здравкова, доц. д-р Благовеста Иванова, проф. дтн
Борис Йовчев, доц. д-р Виолета Мирчева, проф. дфн Боян Мутафчиев (Франция), проф. дтн Живка Овчарова (Германия), акад. Илия Пашев,
чл.-кор. Емилия Пернишка, акад. Петър Попиванов, проф. дфмн Димитър Пушкаров, проф. дтн Иван Секулов (Германия), проф. дфн
Петър Сотиров (Полша), проф. дин Пламен Цветков,
проф.
Цонева,
проф.
дфн Иван Харалампиев, проф. дин Росица Чобанова.
НАУКА
– д-р
кн.Лиляна
6/2014,
том
XXIV

Издание
Съюза
на учените
България
Превод на съдържанието на английски:
проф. дфнна
Ирена
Василева;
Коректор:вМаргарита
Дончева; Предпечат: Светослав Димов

1

NAUKA (SCIENCE)

A bi-monthly journal of the Union of Scientists in Bulgaria – a voluntary non-governmental organization
unifying scientists from different fields with its headquarters in Sofia and branches in Bulgaria´s larger
cities.
Contents
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

WORLD SCIENCE
! 2014 Nobel Prize in Physics .................................................................................................................................. 3
! Evgenia Valcheva: The blue LEDs and the creation of white light sources in a fundamentally new way ............ 6
NOVEMBER 1ST – DAY OF THE BULGARIAN REVIVAL LEADERS AND THE BULGARIAN SCIENTISTS
! President Rosen Plevenliev’s speech at the ceremony where he awarded Academician Stefan Vodenicharov
„Stara Planina“ first degree order and handed the Honorary Sign of the Head of State to the Bulgarian
Academy of Sciences and the Union of Scientists in Bulgaria ............................................................................. 10
70 YEARS UNION OF SCIENTISTS IN BULGARIA
! Formal assembly dedicated to November 1st – Day of the Bulgarian revival leaders and the Bulgarian scientists
and to the 70th anniversary of the Union of Scientists in Bulgaria ........................................................................ 13
! Welcome address by Assoc. Prof. Rumjana Kolarova – Minister of Education and Science ............................. 16
! Damyan Damyanov: Speech delivered at the Formal assembly dedicated to November 1st – Day of the
Bulgarian revival leaders and the Bulgarian scientists and to the 70th anniversary of the Union of Scientists
in Bulgaria ........................................................................................................................................................... 17
! Scientists and publications awarded in the Competition of the USB for outstanding scientific achievements
in 2014 ................................................................................................................................................................ 21
! Iskra Assenova: The Position of the UBS concerning Research (Documents of the UBS 1956-2014) .............. 22
145 YEARS BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
! Vice-President Margarita Popova’s speech at a Collegium of subject area „Literature of the Bulgarian revival“,
dedicated to the 145th anniversary of the foundation of the Bulgarian Academy of Sciences ............................. 25
! Stefan Vodenicharov: The Bulgarian Academy of Sciences – a Temple of Knowledge and the Bulgarian Spirit ...... 27
! Prime-Minister Prof. Georgi Bliznashki’s speech on the occasion of the 145th anniversary of the Bulgarian
Academy of Sciences ......................................................................................................................................... 29
! Yordanka Gesheva: Ivan Evstratiev Geshov and Bulgarian Literary Society: from Corresponding Member to
Chairman (1881-1911) ......................................................................................................................................... 30
! The Spiritual Development of the Unified Bulgarian Nation – a Guarantee for the Personal Dignity of the
Bulgarian Citizen ................................................................................................................................................. 33
NATIONAL COMMEMORATION OF THE BULGARIAN TSAR SAMUIL (971-1014)
! Bulgarian and foreign scholars celebrate the noteworthy anniversary ............................................................... 42
! Academician Vassil Gjuzelev’s speech at the International Conference „The European South-East from the
Middle of the 10th century until the Beginning of the 11th century – History and Culture“ ...................................... 43
! Metodi Zlatkov, Galina Grozdanova: „Tsar Samuil († 1014) in a Battle for Bulgaria“ ....................................... 44
! Slavia Barlieva: Exhibition „Samuil’s Church in Bulgaria – Roots and Heritage“ .................................................. 46
! Bozhidar Dimitrov: Exhibition „The Bulgarian Autocephalous Archdiocese in Ohrid (1018-1767)“ .................... 49
! Blagovesta Ivanova: Exhibition „Tsar Samuil’s Age in the Works of Bulgarian artists“ ....................................... 54
PROBLEMS OF EDUCATION
! Evgenia Sendova: Young Powers in the Fortress of Science ........................................................................... 57
PERSONALITIES
! Nikola Balabanov: A Brain like this can be born once in a Century .................................................................... 62
! Nina Bakardjieva: Evolutionary Biology of the 20th century and Ernst Mayr‘s Ideas .......................................... 65
! Veneta Kotzeva: 150th Anniversary of the Death of Academician Wilhelm von Struve (1793-1864) ................. 66
THE FLOOR TO THE YOUING PEOPLE
! Konstantin Delchev, Mihaela Nikolova: An Analysis of the Success of Bulgarian Pupils at International
Scientific Competitions ........................................................................................................................................ 70
ANNIVERSARIES
! Tsvetanka Lozanova: Prof. Dr. Maria Manolova – a Jubilee .............................................................................. 73
! Stefka Tepavicharova: Prof. Hristo Balarev, D.Sc., is 80 Years Old ................................................................. 74
ACADEMIC EVENTS AT USB
! Atanas Kirilov, Raina Gindeva: Joint Scientific Events of the Pleven branch of the USB and the Municipality
of Pleven ............................................................................................................................................................. 76
BOOK REVIEW .......................................................................................................................................................... 77
CONTENTS OF „NAUKA” JOURNAL, ХХІV, ISSUES 1-6, 2014 ................................................................................ 82

Printed on 29.12.2014
EDITORIAL BOARD: Acad. Stephan Vodenicharov (Editor-in-Chief); Acad. Alexander Alexandrov; Prof. Iskra Arsenova, D.Sc. (Editor of the
Issue); Prof. Albena Chavdarova, D.Sc.; Prof. Venelin Enchev, D.Sc.; Acad. Georgi Markov; Cor. Mem. Georgi Russev; Prof. Latchezar
Traykov, D.Sc.; Acad. Mihail Videnov; Penka Lazarova (Executive Secretary).
EDITORIAL COUNCIL: Assoc. Prof. Atanas Arnaudov, Ph.D.; Prof. Nina Bakardjieva, D.Sc.; Assoc. Prof. Banko Banev, Ph.D.; Prof. Rossitza
~
Chobanoiva, D.Sc.; Prof. Sava Djonev, D.Sc.; Prof. Robert Estivals, D.Sc. (France); Prof. Obis Castano
Gonzalez, Ph.D. (Spain); Prof.
Ivan Haralampiev, D.Sc.; Assoc. Prof. Blagovesta Ivanova, Ph.D.; Prof. Boris Yovchev, D.Sc.; Assoc. Prof. Violeta Mircheva, Ph.D; Prof.
Boyan Mutaftschiev, D.Sc. (France); prof. Jivka Ovtcharova, D.Sc. (Germany); Acad. Ilia Pashev; Cor. Mem. Emilia Pernishka; Acad. Petar
Popivanov; Prof. Dimitar Pushkarov, D.Sc.; Prof. Ivan Sekoulov, D.Sc. (Germany); Prof. hab. Petar Sotirow, D.Sc. (Poland); Prof. Plamen
Tzvetkov, D.Sc.; Prof. Liljana Tzoneva, Ph.D.; Prof. Peter Vassilev, D.Sc.; Assoc. Prof. Irena Velcheva, Ph.D.; Prof. Grigorii Venediktov,
D.Sc. (Russia); Assoc. Prof. Zlatozhivka Zdravkova; Prof. Hilmar Walter, D.Sc. (Germany).
Translation of the Contents in English: Prof. Irena Vassileva, D.Sc.; Proof-Reader: Margarita Doncheva; Pre-Printing: Svetoslav Dimov
Address of Editoral Office:
Subscription fee for abroad is 40 Euro. Subscription can be made at the address of
Blvd. Madrid 39, 1505 Sofia, Bulgaria
the Editoral
Board of SCIENCE,
or by a bank transfer to Bulbank, Sofia, Bulgaria,
НАУКА
– кн. 6/2014,
том XXIV
Tel. (+3592) 943 30 22; Fax: (+3592) 944 15 90
account № 1100 415 511 code: 621 962 14, Union of Scientists in Bulgaria, SCIENCE
Издание
на
Съюза
на
учените
в
България
Voice mail: 984040/4738; email: lazarova@usb-bg.org
bimonthly. Advertisement fares are up to 3 Euro/Dollars per square cm.

2

Световна наука

THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2014

НОБЕЛОВАТА НАГРАДА
ЗА ФИЗИКА ЗА 2014 ГОДИНА
На 7 октомври 2014 г. Кралската шведска академия на науките реши да присъди
Нобеловата награда по физика за 2014 година на: Исаму Акасаки от Университета Мейджо в
Нагоя, Япония и Университета на Нагоя, Япония; Хироши Амано от Университета на Нагоя,
Япония, и Шуджи Накамура от Университета на Калифорния, Санта Барбара, САЩ, „за
изобретяването на ефективни диоди, излъчващи синя светлина, което даде възможност да
се създадат енергоспестяващи източници на бяла светлина“. Наградата от 8 млн. шведски
крони следва да бъде поделена по равно между лауреатите.

Исаму Акасаки
Photo: Yasuo Nakamura,
Meijo University

Хироши Амано
Photo: Nagoya University

Исаму Акасаки (Isamu Akasaki), японски
гражданин, е роден през 1929 г. в Чиран, Япония.
Получава научната степен PhD през 1964 г. от Университета на Нагоя, Япония. Професор е в Университета Мейджо в Нагоя и почетен професор в
Университета на Нагоя, Япония (http://en.nagoyau.ac.jp/people/distinguished_award_ recipients/
nagoya_university_distinguished_ rofes-sor_
isamu_akasaki.html).
Хироши Амано (Hiroshi Amano), японски
гражданин, е роден през 1960 г. в Хамамацу, Япония. Получава научната степен PhD през 1989 г.
от Университета на Нагоя, Япония. Професор е в
Университета на Нагоя, Япония (http://
p r o f s . p r o v o s t . n a g o ya - u . a c . j p / v i e w / h t ml /
100001778_en.html)

Шуджи Накамура
Photo: Randall Lamb,
UCSB

Шуджи Накамура ( Shuji Nakamura), американски гражданин, е роден през 1954 г. в Иката,
Япония. Получава научната степен PhD през 1994
г. от Университета на Токушима, Япония. Професор е в Университета на Калифорния, Санта Барбара, САЩ (www.sslec.ucsb.edu/nakamura/).
Сините диоди – изпълващите света с
нова светлина*
Когато в началото на декември Акасаки, Амано и Накамура пристигнат в Стокхолм, за да присъстват на церемонията за връчване на Нобеловите награди, те едва ли ще пропуснат да забележат
светлината от тяхното откритие, струяща на практика от всички прозорци в града. Белите светодиодни лампи са енергоспестяващи, имат дълъг жи-

* Материалът е публикуван на страницата на Нобеловия комитет: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/popular-physicsprize2014.pdf и е предназначен за широката публика. (Бел. прев.)
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вот и излъчват ярка бяла светлина. Нещо повече,
за разлика от флуоресцентните лампи, те не съдържат живак. Диоди, излъчващи червена и зелена светлина, са известни от почти половин век,
но за да се революционизира наистина технологията на осветителните тела, бе необходима и синя
светлина. Само тройката от червена, зелена и синя може да възпроизведе бяла светлина, която да
освети за нас света. Въпреки високите залози и
големите усилия както на изследователите, така и
на производителите, синята светлина оставаше предизвикателство цели три десетилетия.
Акасаки работи с Амано в Университета на Нагоя, докато Накамура е назначен в малката компания „Ничиа Кемикълс“, намираща се в Токушима
на остров Шикоку. Когато те получиха снопове от
ярка синя светлина от техните полупроводници,
вратите за фундаментална промяна на осветителната технология се разтвориха. Двадесетият век
се осветяваше от лампи с нагряваща се жичка, но
ХХI век ще бъде осветяван от лампи със светодиоди.
Пестене на енергия и ресурси
Един светодиод се състои от известен брой слоести полупроводникови материали. Светодиодът
преобразува електричеството пряко в светлинни
частици, във фотони, като по този начин ефективността в сравнение с другите източници на светлина се повишава, понеже в традиционните източници голямата част от енергията се преобразува в топлина и само малка част – в светлина. В
обикновените лампи с нагряваща се нишка, както
и в халогенните лампи, електрическият ток се използва за нагряване на жичка, карайки я да свети.
Във флуоресцентните лампи (наричани преди енергоспестяващи, но сега с появата на светодиодите
това определение загуби смисъла си) протича газов разряд, който е съпроводен с отделянето и на
топлина, и на светлина.
Следователно, новите светодиоди изискват помалко енергия, за да излъчат светлина, в сравнение с по-старите светлинни източници. Нещо повече, те се усъвършенстват постоянно, като стават по-ефективни, т.е. осигуряват по-голям светлинен поток (измерван в лумени) за единица използвана електрична мощност (измервана във ватове). Последният рекорд в това отношение е над
300 лумена/ват, което трябва да се сравни с 16 за
обикновените лампи и близо 70 – за флуоресцентните лампи. И доколкото около четвърт от световната консумация на електроенергия се използва за осветление, високоефективните светодиоди допринасят за пестене на природните ресурси.
Светодиодите имат също така много по-дълъг
живот от другите лампи. Лампите с нагряваща се
жичка издържат до 1000 часа, тъй като високата
температура разрушава жичката, докато флуорес-
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центните лампи обикновено работят около 10 000
часа. Животът на светодиодите може да достигне
100 000 часа, с което разходът на материали намалява драстично.

Фигура 1. Сърцето на един светодиод. Един светодиод се състои от няколко слоя полупроводникови материали. Електричното напрежение от батерийката
насочва електроните от n–слоя и дупките от р–слоя
към активния слой, където те рекомбинират, при което се излъчва светлина. Дължината на светлинната
вълна зависи само от използвания полупроводников
материал. Светодиодът е не по-голям от песъчинка.
Легенда: hole – дупка; p-layer – р–слой; active layer
– активен слой; n-layer – n–слой

Фигура 2. Синя светодиодна лампа. Излъчващият
светодиод в тази лампа се състои от няколко слоя галиев нитрид (GaN). Чрез сплавяне с индий (In) и алуминий (Al) лауреатите успяват да увеличат ефективността на лампата.
Легенда: Zinc-doped InGaN – InGaN с примеси от
цинк; GaN Buffer Layer – междинен слой GaN; Sapphire Substrate – сапфирена подложка; anode (p-electrode) – анод (р-електрод); cathode (n-electrode) –
катод (n-електрод); wire bond – свързваща жичка; post
– положителен електрод; аnvil – наковалня (отрицателния електрод, върху който се монтира чипът);
аnode – анод; cathode – катод.

Сътворяване на светлина в един
полупроводник
Технологията на светодиодите води началото си
от същото инженерно изкуство, което ни осигурява мобилните телефони, компютрите и цялата
съвременна електронна апаратура, основаваща се
на квантовите явления. Един светодиод се състои
от няколко слоя: един слой с n–тип проводимост,
в който има излишък от отрицателни електрони, и
един слой с р–тип проводимост, в който има недостиг на електрони и за който обикновено се казва, че съдържа излишък от положителни дупки.
Когато към полупроводника се приложи електрично напрежение, отрицателните електрони и по-
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ложителните дупки се насочват към един активен
слой, намиращ се между p– и n–слоевете. Там
електроните и дупките се срещат, рекомбинират и
се излъчва светлина. Дължината на светлинната
вълна зависи изцяло от полупроводника; синята
светлина, която принадлежи на късовълновия край
на спектъра на бялата светлина, може да се излъчи само от някои полупроводникови материали.
Първото съобщение за светлина, излъчена от
полупроводник, е на Хенри Роунд, сътрудник на
Гуилермо Маркони от 1907 г. По-късно, през 20те и 30-те години на ХХ век, в бившия Съветски
съюз Олег Лосев предприема по-детайлно изучаване на излъчването на светлина. И на Роунд, и на
Лосев обаче не достигат познания за истинско разбиране на явлението. Трябва да изминат няколко
десетилетия, преди да се създадат необходимите
предпоставки за теоретично описание на тази така
наречена електролуминесценция.
Светодиодите, излъчващи червена светлина, бяха създадени в края на 50-те години на ХХ век.
Те намериха приложение например в дигиталните
часовници и калкулатори или като индикатори за
състоянието (включен/изключен) на различни устройства. Още на този начален етап бе очевидно,
че за получаване на бяла светлина е необходимо
да се създаде син светодиод, който излъчва вълна с малка дължина, т.е. състояща се от високоенергетични фотони. Много лаборатории правиха
опити в тази насока, но неуспешно.
Предизвикателството
Лауреатите се изправиха срещу установените
истини, работиха усилено, предприемайки значителни рискове. Те собственоръчно създадоха своята апаратура, изучиха технологията и извършиха
хиляди експерименти. В повечето случаи експериментите се оказваха неуспешни, но те не се отчайваха; това бе лабораторно майсторство от найвисок клас.
Като материал, както Акасаки и Амано, така и
Накамура, избират галиевия нитрид и в края на
краищата техните усилия се увенчават с успех,
въпреки че преди тях други претърпяват неуспех.
Преди това този материал бе разглеждан като подходящ за излъчване на синя светлина, но практическите трудности се оказаха невероятно големи.
Никой не бе в състояние да израсте кристали от
галиев нитрид с достатъчно високо качество, тъй
като усилията да се създаде подходяща повърхност, върху която да се израстат кристалите, изглеждаха безнадеждни. Нещо повече, беше практически невъзможно в слой от този материал да
се създаде р–тип проводимост.
Въпреки всичко, от предишния си опит Акасаки бе убеден в правилния избор на материала и
продължи да работи с Амано, който бе докторант
в Университета на Нагоя. В Ничиа Накамура съ-

що избра галиевия нитрид, предпочитайки го пред
другия кандидат – цинковия селенид, който бе разглеждан от други като по-обещаващ материал.
Fiat lux – Да бъде светлина!
През 1986 г. Акасаки и Амано първи успяват
да създадат висококачествени кристали от галиев
нитрид. Те поставят слой алуминиев нитрид върху сапфирена подложка и след това върху него
израстват висококачествен галиев нитрид. Няколко години по-късно, в края на 80-те години, те
постигат голям успех, като създават слой с р–тип
проводимост. По случайно стечение на обстоятелствата Акасаки и Амано откриват, че техният материал излъчва по-интензивно, когато се изследва със сканиращ електронен микроскоп. Това подсказва, че електронният сноп на микроскопа повишава ефективността на р–слоя. През 1992 г. те
са готови да представят свой първи диод, излъчващ ярка синя светлина.
Накамура започва да разработва своя син светодиод през 1988 г. Две години по-късно той също успява да създаде висококачествен галиев нитрид. Намира свой собствен остроумен начин за
създаване на кристал, като първо при ниска температура израства тънък слой галиев нитрид, а
следващите слоеве израстват при по-висока температура.
Накамура също така обясни защо Акасаки и
Амано успяха с техния р–слой: електронният сноп
отстранява водорода, който пречи на образуването на р–слоя. От своя страна, Накамура замени
електронния сноп с по-прост и по-евтин метод: през
1992 г. той успя да създаде функциониращ р–слой
чрез нагряване на материала. Така че решенията
на Накамура се различават от тези на Акасаки и
Амано.
През 90-те години на ХХ в. двете изследователски групи успешно усъвършенстват своите сини светодиоди, като повишават тяхната ефективност. Те усложняват структурата на светодиодите, като създават различни сплави на галиевия нитрид с алуминий и индий.
Акасаки заедно с Амано, както и Накамура, откриват също така син лазер, основна компонента
на който е син светодиод с размерите на песъчинка. За разлика от разсеяната светлина, излъчена
от светодиода, синият лазер излъчва строго насочен светлинен сноп. Доколкото синята светлина
има много малка дължина на вълната, тя може да
бъде фокусирана много по-точно, така че чрез синя
светлина върху една и съща площ може да се натрупа четири пъти повече информация, отколкото с
инфрачервена светлина. Това увеличаване на капацитета за натрупване на информация доведе до
развитието както на т.нар. Blu-ray дискове, отличаващи се с по-голяма продължителност на времето за възпроизвеждане, така и на по-добри ла-
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зерни принтери.
Много от домашните уредби също са снабдени със светодиоди. Те разпръскват своята светлина от екраните на телевизори, на компютри и на
мобилни телефони, за които осигуряват също така лампи и светкавици за камерите.

Фигура 3. В сравнение с по-старите източници светодиодните лампи изискват по-малка мощност, за да излъчват светлина. Ефективността се измерва чрез светлинния поток (измерван в лумени), излъчен от единица използвана мощност (измерена във ватове). Около четвърт от световното потребление на електроенергия отива за целите на осветлението, така че високоефективните светодиодни лампи допринасят за
запазване на природните ресурси.

Една бляскава революция
Изобретенията на лауреатите революционизираха областта на осветителните технологии. Непрекъснато се разработват нови, по-ефективни, поевтини и по-остроумни лампи. Светодиоди за бяла светлина могат да се създадат по два начина.
Единият е да се използва синята светлина за възбуждане на фосфор, така че той да излъчва червена и зелена светлина. Когато всички цветове се
смесят, се получава бяла светлина. Другият начин е да се конструира лампа с три светодиода –

червен, зелен и син – и да се предостави на окото
да комбинира трите цвята в бяло.
Следователно светодиодните лампи са гъвкави източници на светлина, които вече имат няколко области на приложение за осветление – те могат да възпроизведат милиони различни цветове,
а цветовете и интензитетът може да се променят
според нуждите. Цветни панели с площ от няколко стотици квадратни метра премигват, променят
цветовете си и изображенията. И всичко това е
възможно да се управлява с компютри. Контролирането на цвета означава също така, че диодните лампи могат да възпроизведат промените на естествената светлина и да следват нашия биологичен часовник. Използването на изкуствена светлина при парниково отглеждане на различни култури е вече реалност.
Светодиодните лампи са многообещаващи за
подобряване на качеството на живот за повече от
1,5 милиарда жители на планетата, които днес нямат достъп до електроснабдителни мрежи. Наистина, тяхната малка консумация на енергия предполага, че те могат да се захранват от евтината
локална слънчева енергия. Нещо повече, замърсената вода е възможно да се стерилизира с използването на ултравиолетови светодиоди – следващата разработка след синия светодиод.
От създаването на синия диод са изминали само двадесет години, но то вече допринесе за получаване на бяла светлина по съвсем нов начин в
полза на всички нас.
Превод от английски език:

проф. дпн Христо Попов,

Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

СИНИТЕ ДИОДИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА БЕЛИ
СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ ПО ФУНДАМЕНТАЛНО
НОВ НАЧИН
Доц. дфн Евгения Вълчева
Нобеловата награда по физика за 2014 г. се поделя между трима учени от японски произход –
Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, и Shuji Nakamura.
Присъдена е за създаване на ефективни сини излъчвателни диоди, необходими за постигане на ново поколение източници на бяла светлина [1]. Според Нобеловия комитет изобретяването на ефективни сини светоизлъчващи диоди с основен материал галиев нитрид (GaN) е позволило създаването на източници на ярка, енергоспестяваща и
екологична бяла светлина по фундаментално нов
начин.
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Физически факултет,
СУ „Св. Климент Охридски“
Наградата е присъдена главно за ранните фундаментални открития (в периода 1970-1995 г.) на
тримата лауреати върху важни процеси за получаване на полупроводникови диодни структури за
излъчване на синя светлина [1].
От 2002 г. при посещенията ми в Университета
Линшопинг, Швеция, като гост-изследовател в групата на проф. Бо Монемар започнах изследвния
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върху нитридни структури за сини диоди на основата на мулти-квантови ями GaN/AlGаN и свръхрешетки GaN/AlN, израстнати в лабораторията на
Амано и Акасаки, Университет Мейджо. Работата
ми по тези структури продължи и след завръщането ми през 2004 г. при участие на мои дипломанти, докторанти и колеги от групата, на която
съм ръководител, от Физически факултет на СУ
„Св. Климент Охридски”. До тогава изследвания
върху този модерен и перспективен клас материали у нас не се провеждаха. Като резултат публикувахме 13 статии в съавторство с Нобеловите лауреати.
Излъчване на светлина от полупроводников материал и история на откритието
Излъчвателните диоди (Light-emitting diodes –
LED) са източници на светлина, изградени от полупроводникови материали, излъчващи в различна част на спектъра от инфрачервена до ултравиолетова светлина. На каква дължина на вълната (какъв цвят) ще излъчват LED диодите зависи от това, какъв полупроводников материал се използва,
основно от това, каква е ширината на забранената
зона на полупроводника. В LED електричеството
директно се превръща в светлинни частици – фотони. Това е високоефективен процес в сравнение с другите източници на светлина, при които
по-голямата част от електричеството се превръща
в топлина и само малка част – в светлина. Съвременните излъчвателни диоди са със сложна конструкция, изградени от няколко слоя материали с
полупроводникови свойства.
Изобретяването на LED лампите е една практическа разработка, която произлиза от фундаменталните познания за физиката на твърдото тяло. Разбиранията на учените за фундаменталната
физика на полупроводниците бързо прогресира
през 40-те година на ХХ век, след разработването
на квантовата механика и квантовата теория на
твърдите тела. Това довежда до създаването на
много приложения, в това число и LED. Първите
LED са създадени през 50-те и 60-те години, но
излъчват светлина само в червената, инфрачервената и зелената част на спектъра. Използваните материали са главно арсениди и фосфиди (GaAs,
GaP). Като подходящ материал за постигане на излъчване в синята част на спектъра отначало се разглежда GaN поради забранената му зона от ~3,4
eV. В края на седемдесетте години обаче повечето
изследователи изоставят изследванията върху GaN,
тъй като израстването на монокристали е много
по-трудно в сравнение с GaAs и другите традиционни III–V полупроводници (съединения на елементи от III и V група на Периодичната таблица) и

се насочват към други материали. Синьо и ултравиолетово излъчващи диоди въпреки усилията не
могат да бъдат получени повече от 30 години.
По това време Акасаки е убеден в обещаващите свойства на GaN като материал за синя луминесценция и продължава да работи упорито върху
израстването на монокристален GaN в продължение на години [2, 3]. Това се оказва изключително трудно и Акасаки се връща към стари идеи за
хетероепитаксия (израстване на монокристални
тънки слоеве върху различна от GaN, но съвместима кристална подложка, например сапфир). Това
е не по-малко трудна задача, тъй като при хетероепитаксиалния растеж възникват проблеми, свързани с качеството на слоевете поради разликата в
константите на кристалните решетки на подложката и слоя. Проблеми, които трябва да се преодолеят, са големият брой дислокации (структурни
дефекти), напрежения, водещи до огъване и напукване на слоевете и др. След години на упорита
работа и многобройни опити през 1986 г. в групата на Акасаки и Амано е разработен метод за израстване на качествен GaN слой върху сапфир,
като се използва тънък буферен слой от AlN (алуминиев нитрид). По същото време Накамура разработва GaN слоеве и диодни структури по алтернативни методи [4].
Този пробив предизвиква безпрецедентна изследователска активност върху GaN в следващите години в световен мащаб. Разраборват се
диоди с различна конструкция. Първоначално се
използват p-n преходи чрез вкарване на Mg като
примес в GaN. Израстват се и слоеве от тройни
съединения на базата на GaN, като InGaN, AlGaN.
Като следваща стъпка в развитието на концепцията за син диод започва интензивна работа в много лаборатории за получаване на структури от активен слой от InGaN между два бариерни слоя от
GaN. Тези структури използват концепцията за хетеропреходи, още едно откритие, което също е
удостоено с присъждане на Нобелова награда на
Z. I. Alferov* и H. Kroemer през 2000 г.
По-късно като следващ етап се прилагат структури с квантови ями (хетеропреходи, изградени
от квантово-тънки слоеве, с дебелини няколко нанометра) и многократно повтарящи се квантови
ями, които позволяват да се намалят загубите, да
се увели ефективността и монохроматичността на
излъчването на диодите и лазерите. Върху такива
структури са съвместните работи на автора с двама от Нобеловите лауреати Амано и Акасаки.
Съвместна работа и публикации на автора
с Нобеловите лауреати Амано и Акасаки
Обект на нашите изследванията бяха структу-

* За повече информация: Р. Каканаков. Жорес Иванович Алфьоров – носител на Нобеловата награда по физика за 2000
година. //Наука, бр. 1, 2001, с. 13 (бел. ред.).
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ри, при които GaN слой формира квантова яма
(Фиг.1а), разположена между два слоя AlGаN (с
дебелина ~7 nm), които формират бариери, като
тази конструкция се повтаря 5 пъти (Фиг. 1б).
Изследвани бяха структури, в които GaN ямата е
с различни ширини в различните образци (съответно 1,5, 3 и 4,5 nm). Нашите изследванията бяха насочени към свойствата на интерфейсите (граничната повърхност между двата слоя GaN и
AlGаN, израстнати един върху друг). Изследвахме дефектите, възникващи в тези тънки (от порядъка на няколко нанометра) нитридни хетерослоеве и многослойните структури, получени от многократното повтаряне на двойката слоеве в мултиквантови ями и свръхрешетки.

(а)

(б)

Фиг. 1. (а) Структура от три слоя AlGаN/GаN/AlGаN,
формиращи квантова яма в GаN слоя между два бариера от AlGаN; (б) трансмисионно-електронна микроскопска снимка на структура, в която AlGаN/GаN/
AlGаN се повтаря 5 пъти. Израстната е върху подложка от GаN.

При оптичните прибори като излъчвателни диоди дебелината на слоевете, формиращи квантовите ями (GаN), и височината на бариерните слоеве (AlGаN) определят енергията (или дължината
на вълната) на емитираното лъчение. Интерфейсни структурни неравности водят до флуктуации
в ширината на ямата, оттам до промяна в условията на квантуване и локализация и в резултат се
получава отместване на дължината на вълната на
излъчване и промяна на полуширината на линията
на излъчване. Всички такива ефекти могат да възникнат, както в процеса на епитаксиално израс-
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тване на многослойната структура, така и в следващи технологични операции. Наша задача беше
изследването на такива проблеми в структурите,
израстнати в лабораторията на Амано и Акасаки.
Изучавахме влиянието на структурата на интерфейсите върху оптичните, електронните и транспортните свойства на структурите, ефектите на квантоворазмерно ограничение и ефектите на пиезоелектрична поляризация, характерни за нитридните материали. За тези цели бяха използвани подходящи експериментални методи с атомна пространствена разделителна способност, а именно:
трансмисионна електронна микроскопия (TEM),
микро-Раманова спектроскопия (RS), атомно-силова микроскопия (AFM), фотолуминесценция
(PL), катодолуминесценция (СL), рентгенова дифракция (XRD), електрически характеристики.
В някои наши съвместни работи беше анализирана спектралната чувствителност към интерфейсната грапавост, водеща до флуктуации на ширината на ямите и предизвикваща уширение или разцепване на луминесцентните пикове, което в един
диод, изграден на тази структура, би довело до
излъчване на две дължини на вълната, вместо на
една [5]. Оценени бяха физичните процеси, отговорни за появата на дефекти по интерфейсите в
структури от GaN/AlGaN с многократно (в нашия
случай 5 пъти) повтаряне на двойката слоеве, като процеси на израстване на острови, стъпала, тераси по интерфейсите от една страна и в произволно заемане на решетъчни положения от атомите на Al в тройния разтвор AlGaN.
Други наши изследвания пак върху такива
структури бяха насочени към изследване на еластичните напрежения и деформации в тънки слоеве
и връзката им с механизмите на епитаксиален растеж и релаксация. Ако разглеждаме структура, която се състои от многократно редуващи се тънки
слоеве, трябва да имаме предвид, че всички те
ще бъдат до една или друга степен деформирани.
Тази деформация зависи както от разликата в константите на двете кристални решетки, така и от дебелината и броя на слоевете [6]. В свръхрешетки
от GaN/AlN (двойката слоеве се повтаря 10 пъти,
дебелина на слоевете от 1 до 3 нанометра) бяха
изследвани разпределението на напреженията в
различни стадии на израстване на структурата, механизмите на кристален растеж и релаксация на
деформациите и възникване на дефекти [7].
Отново в напрегнати свръхрешетки AlN/GaN
изследвахме процесите на електронна проводимост перпендикулярно на епитаксиалните слоеве
и наблюдавахме за първи път в такива структури
нелинейни осцилиращи характеристики и отрицателно диференциално съпротивление, които са
обяснени с процеси на резонансно тунелиране през
AlN бариерите [8]. Този тип структури участват
като отделен елемент в конструкцията на съвре-
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менните сини диоди и лазери.
Съвместните ни изследвания с Нобеловите лауреати Амано и Акасаки се провеждаха в период,
когато на изследователската общност в полето на
нитридните материали и структури за сини диоди
вече бяха добре известни техните постижения и
заедно с Накамура бяха изключително уважавани
от колегията и преди заслужено да станат лауреати на Нобеловата премия.
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Съюзът на учените в България честити на
АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ –
председател на БАН и главен редактор на сп. „Наука“,
удостояването му с орден „Стара планина“ – I степен,
за неговите изключителни заслуги за развитието на науката.
Пожелаваме му здраве, нови творчески успехи
и успешна работа за запазване и утвърждаване авторитета
на българската наука и на Българската академия на науките
като храм на знанието и българския дух!
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1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
На тържествена церемония в Гербовата зала на Президенството по повод 1 ноември – Деня на
народните будители и на българските учени, Президентът на Република България Росен
Плевнелиев удостои Българската академия на науките с Почетния знак на Президента по повод
145-годишнина от създаването й и във връзка с големия й принос за изграждане на съвременна
България, за развитието на културния и духовен облик на нацията, на науката и техниката и на
научно-приложните изследвания. С почетния знак на държавния глава беше удостоен и Съюзът
на учените в България по повод 70-та годишнина от създаването му и във връзка със значимия
принос за развитието на науката и приложните изследвания, както и за активното участие за
изграждане на съвременни образователни програми в областта на точните науки. С орден „Стара
планина“ – I степен, Президентът награди акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН, за
неговите изключителни заслуги за развитието на науката.
В благодарственото си слово акад. Воденичаров благодари от името на ръководството на
Академията и от свое име за голямото признание, което получава научната общност в Деня на
народните будители. Той посочи, че стремежът към знание е необходим повече от всякога,
защото знаещият човек е свободен, самостоятелен и независим, което гарантира суверенитет и
просперитет. В заключение той сподели, че днес като общество често забравяме уроците на
българските възрожденци и будители – да работим в съгласие и разбирателство в името на
общите интереси на страната, и подчерта, че „Воденето на диалог, взаимно уважение и
толерантно отношение един към друг, е мерило за интелигентност и зрелост. Ако съумеем да
последваме патоса на нашите будители за пълна всеотдайност към отечеството ни, със
сигурност ще стигнем до градивни резултати. А следвайки ги, ще съумеем да запазим и
развием онези непреходни ценности, които са ни завещали.“
Председателят на Съюза на учените в България акад. Дамян Дамянов заяви, че като
гражданска организация Съюзът ще продължи да работи за развитието на науката,
образованието и внедряването на иновации в България. „Няма да останем безразлични към
проблемите на обществото и ще дадем своя принос в сферите, в които сме силни“, заяви акад.
Дамянов. Той добави, че Съюзът ще продължи да поставя на дневен ред решаването на
проблемите, пред които са изправени българските учени и университетските преподаватели, и
призова будителите да останат важна стъпка в нашата история и нашето настояще.

ИЗКАЗВАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
НА ЦЕРЕМОНИЯТА, НА КОЯТО УДОСТОИ С ОРДЕН
„СТАРА ПЛАНИНА“ – ПЪРВА СТЕПЕН,
АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ И ВРЪЧИ
ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА
НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
И НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Уважаема госпожо Министър,
Уважаеми академик Воденичаров,
Уважаеми академик Дамянов,
Уважаеми академици,
член-кореспонденти, професори,
Скъпи учени,
Дами и господа,
Скъпи приятели,
С радост приветствам с „Добре дошли“ учени-
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те от Българската академия на науките и Съюза на
българските учени днес, в Деня на будителите, тук,
в президентската институция. На днешния празник
честваме делото на бележитите българи, съградили основата на Третата българска държава, изградили с търпение, с постоянство и упорит труд българската държавност и подкрепили решително развитието на нацията. Тези, които събудиха у народа
ни чувството на гордост, че сме българи, които създадоха българската книжовна и иконописна шко-
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ла, както и уникалната българска образователнокултурна институция – читалището. Българските будители, които съградиха съвременна, просветена и
духовно извисена България.
Тръгвайки от началото, поставено от светите братя Кирил и Методий и св. Климент Охридски, минавайки през завещаното ни от Паисий и Софроний Врачански, от Раковски и Ботев, от братя Миладинови и Григор Пърличев, и стигайки до наши
дни, делото на народните будители е опора на отечеството ни в бурите и бързеите на историята, в
тежките моменти. То ни носи вяра и вдъхновение,
без които пътят напред би бил много по-труден.
Днешният празник е истински общобългарски
празник вече близо век. Създаден през 1922 година, Денят на народните будители е символ на това,
как духовността, образованието и ценностите възраждат и издигат българския народ и от най-тъмните времена и кризи.
Будителството е състояние на духа, което всяко
поколение трябва да преоткрие и постигне за себе
си, за да може да надгражда и да върви напред.
Днес с гордост можем да кажем, че първите народни будители имат достойни последователи във
Ваше лице.
Уважаеми дами и господа,
Днес имам удоволствието да наградя с орден
„Стара планина“ – първа степен, академик Стефан
Воденичаров. Завършил Техническия университет
– София с квалификация „машинен инженер“, с
активната си научна и приложна дейност в областта на металознанието, материалознанието и машиностроителните материали преди 25 години той става
доцент в Института по металознание към БАН, а
скоро след това и професор. От 2012 г. инж. доктор на техническите науки Стефан Воденичаров е
академик, избран за председател на Българската
академия на науките.
Акад. Воденичаров е автор на 71 патента и авторски свидетелства, 2 монографии и 146 научни
публикации в български и световни списания. Той
е записан в „Златната книга“ на изобретателите към
Патентното ведомство. Има 121 договора за внедряване на изобретения. По 87 договора му е призната реализация на нови технологии, а по 49 са признати нови изделия, модифицирани по системите на
НАТО.
Академик Воденичаров, Вашето участие в международните експертни органи към НАТО, към
Международната агенция за атомна енергия, в американски и европейски научни организации, поставя високо авторитета на българската наука и на
учените от Българската академия на науките. Нарежда Ви съвсем заслужено сред водещите в тази
област на науката по света и сред най-бележитите
български учени.
Никога няма да забравя своите първи срещи с

Вас и начина, по който Вие с изключителен ентусиазъм и много позитивна енергия бяхте вложили цялото си сърце в тези уникални продукти, които
Институтът по металознание постигна с Вашата визия и с Вашия труд. И днес сме заедно в моменти,
в които нацията има нужда от своя президент и своята Академия на науките, в моменти, в които заедно с Вас и с учените от БАН вече трасираме пътя
до 2030 г. Изготвяме националната визия, националния план за действие, смислените приоритети
за нацията, които идват от истинските съвременни
будители.
Уважаеми акад. Воденичаров, Желая Ви от
все сърце здраве и нови научни постижения!
Уважаеми дами и господа,
Днес, в Деня на народните будители, връчвам
Почетен знак на Президента на Република България на Българската академия на науките. Тази година отбелязваме 145 години от основаването на
тази най-стара институция в съвременна България
– Българската академия на науките, основана с визия и със стратегическа цел, символ на българската държавност. Създадена девет години преди възстановяването на българската държавност през 1869
г., днес тя се е наложила като един от основните
двигатели не само за развитието на научната дейност в България, но и за развитието на самото българско общество.
През 1931 г. Българската академия на науките е
приета в Международния съвет на научните организации. Гордост предизвикват 475-те съвместни
проекта с академии на науките и научни институти
и организации от над 30 страни в Европа. Заслужава адмирации ангажираността с развиването на
активна изследователска дейност на всеки от 42-та
института на БАН и научните звена към тях. Важни
са постиженията на БАН в създаването на нови технологии и апаратура за приложение както в медицината, космическите изследвания, околната среда, така и във военното дело и енергетиката, във
фундаменталните и в приложните изследвания. Списъкът на световни патенти на учени и екипи от Академията само в направленията физика, науки за Земята, инженерни науки, химия и биология наброява над 70.
Скъпи учени,
Приносът на Българската академия на науките
във всички ключови области от развитието на българската държава и общество е неоспорим. За 145годишната си дейност тя изгражда внушителен международен авторитет. Заема своето забележително
място в европейската и световната наука.
Позволете ми още веднъж да Ви честитя 145годишнината, да Ви присъдя отличие, с което много се гордея – Почетния знак на държавния глава.
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1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени
Но преди всичко искам да Ви благодаря за Вашата
посветеност и за Вашата визия за България, за денонощния труд, който полагате, и за начина, по който
палите сърцата и отваряте умовете на следващите
поколения в България за още по-високи постижения. Искам да Ви пожелая и здраве, и успешно развитие на научния потенциал на БАН, и разбира се,
пожелавам и обществото да припознае Българската академия на науките като свой незаменим партньор и лидер.
Уважаеми дами и господа,
На днешния ден отбелязваме още една значима
годишнина – 70-годишнината на Съюза на българските учени. Задачите на Съюза са обвързани с решаването на проблемите на науката и висшето образование, на научните изследвания, на иновациите и технологиите в страната. През годините негови

членове са били най-видните български учени. Като формация на учени и преподаватели от всички
научни направления, университети и висши училища, БАН и научните организации от всички големи
градове на страната, Съюзът е интегрална част от
научната общност. Признаването на водещото място на науката и висшето образование в живота на
страната беше и е основна цел на Съюза.
Усъвършенстването и обогатяването на законовата уредба, свързана с нормалното функциониране на науката и висшето образование в съответствие с европейското законодателство, е много важен приоритет в дейността му. Ежегодно Съюзът
участва като организатор или съорганизатор в 250
до 400 научни и научно-практически прояви. Безспорна негова заслуга е организирането на Националния форум „Науката в България”.
Поздравявам ръководството и членовете на Съюза на българските учени със 70годишнината и с присъденото отличие. Желая Ви здраве, успех на
инициативите и висок дух.
Дами и господа,
Позволете ми да завърша с цитат на министъра на просвещението, по чието предложение 1 ноември е определен за Ден на народните будители. Стоян Омарчевски
е министър в периода 1920–1923
г.
Той въвежда задължителното
основно образование, строи над
1100 нови училища в малките селища и освобождава от данъци детската литература.
Той казва: „От Паисия насам до
наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-обществени дейци, далечни и
близки строители на съвременна
България… Стореното от тях ни
удивлява, трогва, възнася; то окриля нашия дух; то му дава полети
и творчество; то говори на сърцето и душата със силата и блясъка
на идеала…“
Това, което аз си пожелавам, е
и днес да говорим на сърцето и душата със силата и блясъка на идеала, на националните приоритети и
ценностите на българската духовност и да стигнем до сърцето и душата на всеки българин.
Благодаря Ви!
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ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ,
ПОСВЕТЕНО НА
1 НОЕМВРИ – ДЕН НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И
НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
И НА 70-та ГОДИШНИНА НА СЪЮЗА
НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Поредица от научни инициативи на Съюза на
учените в България (СУБ) и неговите секции и
клонове през 2014 г. отбелязаха 70-годишния юбилей на творческо-професионалната организация,
обединяваща научно-преподавателската общност
у нас. Създаден на 30 октомври 1944 г. като Съюз
на научните работници в България, Съюзът бързо
се утвърждава като национално призната неправителствена организация на българските учени.
След 10 ноември 1989 г., макар и с намален състав, Съюзът остана като водеща структура, защитаваща интересите на университетските преподаватели и учените от научните организации. Многократни са обществените прояви, научните конференции, дискусиите и становищата, в които ръководството на Съюза изразява ясни позиции в защита на интересите на образованието и науката, в
защита на българските учени и научните изследвания, които те осъществяват. Наред с това СУБ
се утвърди като разумен партньор на висшите училища и университетите, на Българската академия
на науките и на Селскостопанската академия, на
други научни организации, а наред с това е търсена структура от Министерството на образованието и науката и Парламентарната комисия по образование и наука при обсъждане на закони и специфични проблеми на учените.
На знаменателната за членовете на съюза годишнина и на 1 ноември – Деня на народните будители
и на българските учени, беше посветено Тържественото събрание, което се проведе на 31 октомври
2014 г. в Големия салон на БАН. Присъстваха представители на държавни институции и ведомства,
висши училища и научни институти, обществени
организации, съюзни членове и гости.
Музикален поздрав към българските учени бе
отправен от студенти от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
от класа на проф. Жени Пашова с вокален педагог проф. Диляна Мичева, които изпълниха ескизи от цикъла „Жарава“, създаден по повод концерта „София поздравява Рим“. С авторско изпълнение на рояла поздрави учените и самата проф.
Диляна Мичева, композитор, пианист и преподавател, европейски експерт за принос в българската
и европейската култура и носител на значка „Злат-

на книга“.
Тържествено слово произнесе акад. Дамян Дамянов – председател на СУБ. Приветствие към
СУБ по случай юбилея от името на доц. Румяна
Коларова – министър на образованието и науката,
беше поднесено от зам.-министъра на МОН проф.
Валери Младенов (словото и поздравителния адрес поместваме по-долу – бел. ред.).
Поздравителни адреси към СУБ по случай юбилея бяха получени от председателя на БАН акад.
Стефан Воденичаров, ректора на СУ „Св. Климент
Охридски“ и други висши училища в София и от
страната, фондация „Еврика“, Института по математика и информатика към БАН, от Съюза на математиците в България, който удостои СУБ с почетен плакет за развитието на науката и висшето
образование и за дългогодишно ползотворно сътрудничество между двата съюза и др.
По време на тържеството бяха връчени традиционните ежегодни награди на отличените научни
трудове в конкурса на СУБ за 2014 г. за високи
научни постижения и на докторанти.
Акад. Дамян Дамянов обяви награждаването с
Юбилейна грамота на активни индивидуални и колективни членове на СУБ, учени, дейци и организации, които сътрудничат и подкрепят дейността
на СУБ.
Акад. Петър Кендеров обяви отличените 27 ученически проекти в Първата сесия на Ученическия
институт на Българската академия на науките, чиято дейност намира подкрепата на СУБ. Отличените проекти са в следните научни направления:
математика, информатика и информационни технологии, физика, инженерни науки, биология и екология, хуманитарни и обществени науки. Авторите на отличените разработки – общо 42-ма ученици от 8 до 12 клас от училища в цялата страна ще
получат подкрепата на учените от БАН в бъдещото развитие на своята дейност чрез осигуряване
на стаж в постоянно научно звено на Академията,
ползване на библиотеки, лаборатории, изчислителни ресурси, консултации, участие в семинари
и конференции, включване в работата по европейски и национални проекти, помощ при оформяне
на публикации или по друг подходящ и съвмес-
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тим с ученическата им програма начин. Подобна
научна подкрепа ще бъде осигурена и за авторите
на останалите проекти при заявено желание от тяхна
страна и възможност от страна на организаторите
на Ученическия институт на БАН.
След закриване на Тържественото събрание
във фоайето на Централното управление на БАН

акад. Д. Дамянов откри изложба на научни трудове на съюзни членове през последните 5 години и
представи издадения по случай 70-годишния юбилей на СУБ сборник съюзни документи „Позицията на СУБ за науката“ със съставител членът на
секция „История“ към СУБ Николай Поппетров –
син на един от учредителите на Съюза.

ИЗ ПРИВЕТСТВЕНИТЕ АДРЕСИ ПО СЛУЧАЙ 70-та ГОДИШНИНА
НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
„...2014 година, през която традиционно честваме Деня на народните будители, е белязана
от две забележителни годишнини, свързани с
науката в България: 70 г. от създаването на Съюза на учените и 145 г. от създаването на Българската академия на науките.
Макар и отдалечени във времето двете годишнини са свързани помежду си. Сътрудничеството между двете институции през годините
се дължи на многото допирни точки помежду
им: създаване, съхраняване, разпространение и
приложение на научните знания.
Развитието на научните изследвания трябва да бъде приоритет в управлението на страната ни. Това е още една причина заедно днес
да отбележим с радост и оптимизъм тези годишнини, както и за пореден път съвместно да
ги честваме в Големия салон на БАН.
Нека си пожелаем още много години заедно
да допринасяме за благото на българското общество, като не забравяме, че пред всички нас
стои огромната отговорност да съчетаваме
традициите и новаторството в един общ стремеж към развитието на нашето общество...“
Акад. Стефан Воденичаров,
Председател на БАН
„...В навечерието на един от най-светлите
български празници – Деня на народните будители, вие чествате своя юбилей. Това призвание
да се опазват националният дух и ценности ни
е съхранило като народ през години на трудности и изпитания. След 70 години неуморна работа българските учени и днес са достойни наследници на първоучителите Кирил и Методий и
техните ученици, защото не само служат в храма на познанието, но са и сред съвременните
български будители...
Искрено се надявам, че през идните години
нашето сътрудничество не само ще продължи
и ще се обогати, но заедно ще съхраняваме за
поколенията това, което, за съжаление, за някои наши днешни управници не е приоритет –
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образованието и духовното обогатяване на българския народ. Вярвам в бъдещото ни съвместно сътрудничество и общата ни мисия...“
Чл.-кор. Иван Илчев,
Ректор на Софийския университет
„Св. Кл. Охридски“
„...През изминалите седем десетилетия Съюзът се утвърди като национално призната организация на българските учени, защитник на
техните интереси и на интересите на образованието и науката, като авторитетна институция, в чийто глас се вслушват и с чиито позиции се съобразяват, като своеобразен дом на голямото и сплотено семейство на университетските преподаватели и учените от научните организации. И като територия на свободата, защото както е казал проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство, там, където
няма свобода, няма наука.
Съюзът е инициатор на широка палитра от
обществени и научни форуми по ключови проблеми, лоялен, коректен, уважаван и търсен партньор на висшите училища, на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия, на други научни организации, на Министерството на образованието и науката, на парламентарната Комисия по образование и наука
и др...“
Проф. д.ик.н. Стати Статев,
Ректор на УНСС
и зам.-председател на Съвета на ректорите
„...Приемаме СУБ като надежден партньор
в общата ни мисия за издигане на висшето образование и науката в България. Съюзът на учените обединява съмишленици, дава арена на различни идеи, които се дискутират винаги отговорно, за да се претворят във важни за обществото ни предложения. Светът на учения е осо-
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бен свят, който е напълно разбираем за тези,
които се опитват да гледат на света около нас
с очите на изследователя, откривателя, но и непоправимия мечтател!...“
Проф. д-р инж. Митко Георгиев,
ректор на ХТМУ
„...Тук е мястото да отдадем заслуженото
на Съюза на учените в България за неговите последователни политики и действия в подкрепа на
младите в науката. Това е общото, което обединява усилията на Съюза и фондация „Еврика“ и ни прави дългогодишни партньори. Заедно провеждаме конкурси сред младите учени и
присъждаме наградата „Еврика“ за постижения в науката, за да бъдат стимулирани техните научни търсения и да поощрим постигнатите резултати, да ги подкрепим в нелекия им път
на откриватели и изследователи. Заедно със Съюза на учените в България и БАН поставихме
началото на национална програма „Пътят на
децата и младежите към науката“. Тя беше
създадена, за да обедини усилията ни и да активизира дейностите за приобщаване на младото поколение към науката и технологиите на
новото време, за подпомагането на развитието
на творческите способности на младите хора.
Без нова свежа кръв в редиците на българските
учени не може да очакваме да се осъществява
развитие и постижения на световно ниво. Затова сме Ви благодарни и вярваме, че заедно ще
успеем...“
Боряна Кадмонова,
Изпълнителен директор
на фондация „Еврика“
„...Изминавайки дълъг и сложен път на развитие, Съюзът се утвърди като единствената
национално призната неправителствена организация на българските учени. През всичките
тези години на обществени и демократични промени успяхте да запазите авторитета на съсловната организиация и да я превърнете във верен страж на българската наука, както и на
интересите на университетските преподаватели и учените от различните организации в цялата страна...
...В съвременния свят, в който сме изправени пред непрекъснати научни предизвикателства, Съюзът на учените продължава да бъде
обединяващ център на академичното образование и култура и да подготвя и организира
множество авторитетни научни форуми, обществени прояви, становища и публикации в
подкрепа на съвременната наука и образова-

ние...“

Бригаден генерал
проф. Николай Петров, д.м.н.,
Началник на Военномедицинска академия

„...Дългогодишни и най-тесни професионални отношения свързват Националния център по
заразни и паразитни болести със специалисти и
учени от всички научни направления, членуващи в Съюза на учените в България.
Убедено мога да кажа, че съвместната ни
дейност и усилия са допринесли много и продължават да допринасят за обогатяването и развитието на научната общност в България...“
Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн,
Директор на НЦЗПБ
„...Създадена на 30 октомври 1944 г. с пръв
председател академик Асен Хаджиолов под името Съюз на научните работници в България
(СНРБ), тази творческа организация издържа
изпитанията на времето и прехода и консолидирана, с много енергия дава своя принос в развитието на българската наука. Гордост за нашата математическа колегия е, че в едни от найнапрегнатите години начело на СНРБ беше изтъкнатият математик академик Любомир Илиев, директор на ИМИ – БАН, който с умение и
такт направи много за нашия творчески съюз.
През февруари 1990 г. на мястото на дотогава съществувала природоматематичска секция се
създаде математическа секция към СУБ, която
продължава успешно своята работа сред математическата колегия в София. Проф. Петър Бърнев започна издаването на сп. „Наука” на мястото на „Научен живот“ и вече почти четвърт
век в ръцете на широката читателска маса се
разпространява едно интересно и изпълнено с богато научно съдържание списание...“
Чл.-кор. Юлиан Ревалски,
Директор на ИМИ – БАН
„...През изминалите вече седем десетилетия
вие несъмнено показахте, че сте неделима част
от академичната общност и защитавате нейните интереси и позиции... Въпреки трудностите на времето, вие успяхте да съхраните авторитета и позициите на Съюза на учените, а така също да отговорите подобаващо на нарастващите изисквания на Съюза на учените в България за осигуряване на актуална информация...“
Доц. д-р инж Минчо Симеонов,
Председател на СУБ – клон Габрово
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СЛОВО, ПРОИЗНЕСЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО
СЪБРАНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НА БЪЛГАРСКИТЕ
УЧЕНИ И 70 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА СУБ
Акад. Дамян Дамянов,
Изминаха 25 години от възстановяването на
празника на народните будители. Горди сме, че Съюзът на учените в България е активен участник в
неговото преутвърждаване. Защото празникът е
патриотичен, национален, утвърждаващ позитивното признание на съвременниците към хората, които са будили българския народ със своето перо
и дух, действали са за националната свобода и
единение.
Българският народ има нужда от своите будители. И ги получава през периода на Възраждането. Първият, който бие камбана със своята „История славянобългарска“ е Паисий Хилендарски, а
знаменитото начално обръщение „О, неразумний
и юродеви, поради что се срамиш да се наречеш
болгарин...“ звучи актуално и днес. Княз Стефан
Богориди и издигането на Желязната църква в османската столица, д-р Петър Берон и неговият „Рибен буквар“, борбата за автокефална църква, създателите и строителите на стотици църкви и манастири, училища и читалища – все имена, личности, будни глави в тъмно време. Апотеоз е Априлското въстание, подготвяно от Левски, Раковски,
Ботев и записано с кръв в нашата история от хиляди четници и войводи. И, разбира се, писаното
слово на Ботев, Каравелов, Славейков, Вазов и
много други.
За да влезеш в този достоен списък на велики
българи – мъченици, борци, поети, съзидатели и
сторители, е необходимо да не си спокоен, да не
наблюдаваш съвремието си с безразличие и апатия, да реагираш с перо, с мисъл, с книга или с
протест и оръжие. Българите са достоен, но инертен народ. В своята история имаме изключителни
моменти – опълчението в Руско-турската освободителна война, Съединението на България, победите в Балканската и Междусъюзническата войни. Но имаме и много инертност, приспособленство, крайна търпимост. Ето какво пише Стефан
Стамболов на 9 януари 1877 г. в Гюргево: „Ако
някой ни попита какво правят днес българите, ние
туряме ръката си на сърцето, отговаряме му с тия
две думи – стоят и чакат“.
От петвековното турско робство до днес ще се
намерят доста периоди и събития, по време на които стоим и чакаме. Стоим и чакаме да реагира
някой – лудите глави, будните умове, някои личности. Чакаме Народните Будители.

председател на СУБ
Уважаеми госпожи и господа,
Нашата история, нашето съвремие, нашето бъдеще са в нашите ръце. Не бива да оставаме безразлични и инертни. През последните 25 години
разбихме държавността си. България разпродаде
на безценица енергетиката, военната промишленост, химически и нефтопреработвателни предприятия, разби селското стопанство и здравната система, деградира образованието, обезцени науката.
Страната загуби над 1 милион граждани, потъна в
тежка демографска криза. Културата и морала понесоха тежки удари. Ние стоим инертни.
България влезе в Европейския съюз, отвориха
се границите, има свобода на мисълта и словото.
Чувстваме се повече европейци, но като цяло стоим инертни. Страната влезе в НАТО – това носи
повече плюсове, но остава съмнение за сигурността при тази доста обезкостена и смалена армия.
Ние отново стоим инертни. Често завиждам на готовността и начина на испанци, французи, италианци, гърци, сърби да защитят своята позиция, своята страна, своето мнение по един достоен и силен начин.
Българите остават разединени. През 1886 г. Константин Иречек пише: „Тук е пълно с партизански
течения и партизанска злоба. Чуждестранецът чува най-лоши неща за българи от самите българи“.
Днес в страната има регистрирани над 300–350
политически партии. Жаждата за власт е сериозно заболяване. Когато тя е без интелектуално покритие, влизането в политиката е по-преходно, но
по правило доходно. Това поддържа епидемията
и кандидати за властови позиции у нас не липсват. Но основната част от интелигенцията, от учените, стои настрани. Не само защото „политик“
стана мръсна дума. Но и защото политиката дългосрочно няма нужда от наука и култура. А и интелектуалецът, ученият често е досаден, честен,
принципен, идеалист...
„Фатално е категоричното неуважение към интелекта и към ума в България“, възкликва проф.
Боян Биолчев в свое интервю. „Неграмотният човек е един глас и високообразованият, незаменим
специалист също е един глас. Това помогна в България да бъде наложен просташкият вкус“, заявя-
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ва писателят Владимир Зарев. Научната експертиза липсва на всички нива в управлението на държавата. Дългогодишна, десетилетия трупана информация, налична във висшите училища и научните институции, бива пренебрегвана, за да се
предложи платен проект на приятелска фирма или
на фирма-параван.
Многократно съм развивал идеята, че добрият
политик търси съдействие от добър екип учени,
слабият се нуждае задължително от такъв. Рузвелт твърди че никога не е държал в ръцете си
сериозна книга, но винаги подбирал екип от известни учени – професори. Шарл де Гол казва, че
политикът няма нужда да притежава ума на Спиноза, неговият „ум“ – това са неговите учени –
съветници и аналитици. С университетски екип експерти се свързват и вътрешно-икономическите
успехи на диктатурата на Пиночет.
У нас се роди патологичен феномен. Който не
може да постигне успех в науката или друга сериозна област, навлиза в политиката. Политиката
дава позиции, можеш да притиснеш учените. Да
им даваш акъл, без да се интересуваш от тяхното
мнение. Защото си подчинен на политиката на своята партия, а не на националната полза и интерес.
От тази „политическа и депутатска“ болест заболяват бързо и наши колеги, забравяйки интересите на съсловието. Съвременната форма на болестта достигна ново ниво с изявения интерес на доста политици към научни степени, към научни титли, постигнати чрез поръчкови дисертации. А титулуването (освен някои прякори) дава нови дивиденти към самочувствието, но не носи реална
научна полза в политиката.
През 2000 г. Стефан Хасел публика есето „Възмутете се!“. Този девиз даде название на протестите на възмутените народи. През май 2011 г. протестът на възмутените обхвана Испания. На 17
септември същата година прерастна в протеста
„Окупирай Уолстрийт“ в Ню Йорк. Разпространи
се в САЩ, но и в много други страни. През м.
февруари 2013 г. възмущението срещу цените на
електроенергията изведе българите на улицата. Правителството падна. Проведоха се непродуктивни
избори. Протестът продължи и бързо бе яхнат от
политически сили и олигархични вождове, което
го изроди. Христо Фотев казва:
„Не на площадите – а в нашите души
тя – свободата – се изгражда и руши“.
Все пак гражданското общество в България показа лицето си. Вече прави, макар по-често неуспешно, опити да заяви присъствие. Провалите са
чести, но се трупа практика. Трябват правила за
дискусия и решения. Необходими са култура и търпимост при контактите. И лечение от „вождизма“
– защото всеки иска да е пръв и прав.
В нормалните държави протестът на гражданите (не ексцесиите), когато е обоснован, се чува от
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политическите представители. Затова се избира парламент, за да реагира на недоволството със закони, промени, наредби. Така се възстановяват общественото спокойствие и мир. Защото обществото и мнозинството са по-чувствителен барометър, по-често са прави в препоръките и исканията си към управляващите.
У нас гражданското общество все още остава
повече хипотеза. Ако приемем, че се е зародило,
трябва да развием неговата зрялост. А зрелостта
се представя от нивото на култура на самото общество и на отделните индивиди. Държавата трябва
да функционира от тяхно име и в тяхна полза.
Една от основните легитимации на гражданското общество са гражданските организации с нестопанска цел и тяхното място в реалната среда.
Съюзът на учените в България е чувствителен на
тази тема. Днес празнуваме 70 години от създаването му. Изминат бе период на съзряване след
1944 г., последван от период на ясна обществена
позиция в полза на науката. Тя се проявява по един
дирижиран начин по време на социализма, но след
събитията от 1989 г. бе освободена от диктат и стана критична и борбена към управляващите, творческа и полезна за науката и образованието. Това
се доказва документално в новия исторически
сборник, който ще бъде представен днес. Признание за завоюваното от СУБ място в обществото е
почетният знак на Президента на Република България, който ще получим на 1 ноември заедно с
БАН – основната научна институция на държавата
от век и половина.
Неправителственият (трети) сектор в България
включва над 3000 организации. Това звучи добре. Въпреки че немалка част от НПО са еднодневки или обслужват лични, политически или мутренски интереси. Днес в страната функционират
и добре платени от външни спонсори такива
структури, умело използвани за дирижиране на
общественото мнение. Според Центъра за изследване на демокрацията много НПО потъват в „зоната на здрача”. На този фон СУБ и неговите членове имат основание за гордост от своята дълголетна и устойчива организация, обединяваща учени, университетски преподаватели, творци и интелектуалци.
Имаме претенции, че градим демокрация, че
създаваме демократична държава. В скорошно интервю на писателя сатирик Георги Гълов прозвуча следното смешно тълкуване: „У нас все се говори за демокрация, за максимална демокрация.
По нашите земи максималната демокрация е просто нещо: човек може да прави грешки в неограничени количества. А това си е пълен комфорт...
Българинът живее зле, но оцелява по-добре. Предричат ни края, а ние все още не сме стигнали до
средата“.
„Демокрацията не е състояние, а механизъм от
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правила за усъвършенстване на състоянието“, определя проф. Витан Стефанов. За да усъвършенстваш, трябва да надграждаш, не да рушиш. Човекът, умът, практиката преди твоите действия са
създали нещо полезно – надгради го! Приемствеността липсва в нашата демократична политика и
управление през последните 25 години. Това забавя развитието, води до изостряне на конфликти,
до самодоказване кой е по-висок или по-велик.
Пример за това са стотиците стратегии, разработени по много проблеми в страната, които не се
изпълняват. Защото не се подчиняват на една глобална концепция за дълготрайното развитие на страната, а често – и на реалното положение и възможности. Те са монопартийни, не са приети с
консенсус и национално, а всяко ново правителство разчиства бюрата и хвърля нови идеи. Така
системата на висшето образование роди над 50
висши училища и колежи. Плашат ни, че средствата за наука ще растат към европейската норма от 1,5%, но практически парите са минимални
и не нарастват. Така „стратегически“ се обърка
здравеопазването, така „стратегически“ се води
борба срещу демографската криза и емиграцията
и т.н. Начело на министерства, агенции и други
държавни служби рядко застават личности – авторитети, с експертни познания, а воденият от тях
кораб не изплува, а продължава да потъва. Но вода гълтаме всички...
През 2009 г. във встъпителната си реч като президент Барак Обама декларира, че „ще възстанови науката на полагащото й се място“. Думи, които събудиха надежда. Очаквахме последователите да са повече, но това не се случи. Светът се
разклати от финансова криза, банкови фалити, нови
войни, тероризъм. Разходите на НАСА останаха 10
пъти по-малки, отколкото през 60-те години на миналия век. В ЕС продължаваме да очакваме вложения в науката поне от 2-3%. Разходите за оръжие в САЩ обаче са над 400 млрд. долара, за реклама се дават над 500 млрд. долара, а за нови
медицински разработки – около 70 млрд. Формално като важни научни проблеми се декларират устойчивостта на биосферата, проблемите в
енергопроизводството и енергопренасянето, аграрната стабилност и икономичността на промишленото производство, успешното лечение на много болести, качеството на по-дълголетния живот
и т.н. За да се случат тези мечти, да се стимулира
нов възход, инвестициите в науката трябва да нарастнат 3 до 5 пъти...
Човечеството остава нерационално. Благодарение на политиците то е по-често разединено, отколкото обединено. Благодарение на икономическите съюзи и финансовите интереси по света хората често воюват, вместо здравословно да се конкурират. Икономическата глобализация е динамичен и световен процес, който остава с неясни гра-

ници за широката публика. Къде е мястото на науката? Когато в световната политика преобладават силовите решения, науката е в отстъпление.
Когато икономиката е в рецесия, науката е в отстъпление. А е доказано, че 80% от прираста на
БВП се получава за сметка на нови високи технологии.
През 1955 г. Мао Цзе Дун заявява: „Нека хиляди цветове цъфтят, нека хиляди научни школи се
състезават.“ Но това се случва десетки години покъсно. Китай плаща данък на догматизма, на липсата на свобода на мисълта, на словото и науката.
За да се развива, науката иска свобода и обмен на
идеи. Иска много инвестиции и финансова подкрепа. Всеки прогрес в човешките дейности е
свързан с натрупване на опит и анализ, но и с нови разработки. Денис Овербой, американски анализатор, посочва, че науката е най-успешната човешка дейност за всички времена. Дори политиката прогресира благодарение на нови теории и
обосновки на учени. Без демокрация няма толерантност в живота. А демокрацията и науката изискват сроден климат. „Ако не практикуваме качествена наука, ние вероятно не практикуваме и развита демокрация и обратно“, изтъква Овербой.
Науката в България остава в състояние на хронично недохранване. В медицината това води до
хипотрофия, отслабване. А у нас недохранването
на науката продължава повече от две десетилетия.
Необходимо е лечение, т.е. финансиране. Финансирането реално достигна 0,2% от БВП. С надежда говорим за „общество на знанието” – термин,
предложен от Даниел Бел още през 1973 г. Независимо от издигането му като модерна фраза през
ХХІ век това общество се ражда трудно в Европа. А в България зацикли. Очаквания събуди програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС за стимулиране на
икономически растеж и създаване на работни места. За България хоризонтът остава отдалечен, но с
шанса да се спечели финансиране по европейски
проекти, където българските учени още се борят
за равнопоставеност. А в национален план найпосле сполучихме с раждането на национална Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Радостта е като при майка, родила недоносено дете. Защото за 7 години 1,3 млрд.
лева, разпределени в пет позиции, са недостатъчни.
Но е по-добре от досегашното нищо. Националният фонд „Научни изследвания“, който преживява бавен оздравителен период, добавя скромните
за една държава 20 млн. лв., диспергирани между няколко основни топика. Всичко това не чертае
линия на възход.
Икономиката на знанието според модела на Световната банка включва: нова иновационна система, способна да реализира продукти с високо съдържание на знания; благоприятна икономическа
и институционална среда и управление за разви-
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тие на предприемачеството; съзидателен и добре
обучен човешки капитал; добре развита информационна инфраструктура. Това е базата и на Лисабонската стратегия, а в ревизирания й вариант
бе съхранена целта – постигане на 3% за наука.
БВП на глава от населението у нас е 45% от
средното за ЕС. Само 3% от изнасяните стоки са
високотехнологични продукти срещу 16% за ЕС.
Конкурираме другите страни по ниски цени на труда и на природните ресурси, които са 46% от износа ни. 90% от производствените фирми у нас
са малки предприятия, а 80% от частните собственици са със средно и основно образование. Само
3,4% от предприемачите са до 24 години. Световният икономически форум ни класира за 2013 г.
на 92-ро място по конкурентоспособност. За 2013
г. Националният иновационен фонд разполага отново едва с 10 млн. лева. Самотно звучат усилията на президента да създаде високотехнологичен
парк и да стимулира създаването високотехнологични продукти. Надежди се възлагат на IT
сектора, който увлича 15 000 служители и създава 2% от БВП, както и на фармацевтичната промишленост – но там за НИРД се инвестират едва
5%. В закона за бюджета за 2014 г. се говори за
национална цел за наука от 1,5% от БВП до 2020
г., за 2014 г. е заложен индикатор в размер на
1,06%. Но реално за научни изследвания в бюджета са отделени едва 0,26%.
Миграцията и имиграцията, изтичането на мозъци, е световна тенденция. Миграция има от САЩ
към Канада, където годишният доход на учените е
с 20% по-висок. За 1996– 2011 г. 23 хил. германци са напуснали немските университети, а са пристигнали 19 хил. чужденци. Ангела Меркел съобщи, че Германия губи ежегодно 1% от икономиката си поради недостиг на кадри и обяви провала
на мултикултурния обществен модел. При недостиг на 400 хил. души работна ръка в тази страна
ще се приемат и имигранти, предимно с висока
квалификация.
САЩ привличат най-много чужденци. Чужденци-специалисти използват над 50% от американските фирми, тези хора регистрират над 50% от
патентите си в САЩ. През 2050 г. по прогноза на
ООН коренното население на Европа ще остане
малцинство с приток на по-бедни от Изток, от
Африка, Азия и арабския свят. В този процес България участва с над 400 000 емигранти – висшисти и вероятно с двойно повече млади хора.
За да ограничи тази тенденция, федералното
правителство в Германия предостави допълнително средства и повиши заплатите в 11 „елитни“ университети. Подобно решение е практика в САЩ.
У нас средната годишна заплата на занимаващите
се с НИРД е около 80% от средната за страната и
около 70% спрямо заплатите на заетите в държавното управление. Заплатите на учените за 2012 г.
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са по-ниски средно с 15% от тези в системата на
образованието, с 32% – в от тези в здравеопазването, с 47% – от тези в сферата на правото, икомиката, счетоводството, инженерните и други услуги, с 78% – от тези на информационните технологии и услуги и със 160% – спрямо заетите в
застрахователни и финансови институции. Заплатите на учените са съизмерими само с тези в сферата на културата, спорта и развлеченията.
Учудва ли тогава липсата на интерес у подрастващите не само към научна кариера, а към образование, към знанието? По данни на НСИ за 2011
г. в училище са обхванати 95,9% от децата между
5 и 14 години, 77,9% – между 15 и 19 години, и
само 25,1% – между 20 и 29 години. В тази лоша
класация сме заедно с Великобритания, Франция,
Италия, Португалия и др., но те остават доста попривлекателни за младите специалисти. А ЕК поставя цел 40% от работещите на възраст 30–35 години да са с висше образование.
На този фон за висшето образование държавата не отпуска повече средства от 0,46% от БВП.
Броят на студентите е залог за приходи, а не за
качество. Тежък проблем създават демографските показатели. Спасителни позиции се търсят в увеличаването на броя на чужденците, което не е лошо и в нарастващия брой на платено обучаваните,
заради което се правят лоши компромиси, особено в някои частни училища. Остават единични университетите, в които се прави наука с европейско
и световно признание. Преподавателите се водят
над 23 000, но намаляват и застаряват, а на основен трудов договор остават 14 056, от които 12
763 в държавни и само 1293 – в частни училища.
Нормативната уредба не доведе до задължението
преподавателите да работят само на едно място.
Падат катастрофално изискванията при прием на
студенти, което ще има дългосрочни и пагубни последици за науката, а в крайна сметка – за статуса
на страната. За което дава своя тежък принос и
продължаващото действие на непроменения закон
за академичния състав.
Засяга ли ме всичко това? Да. Особено остро
чувствам проблемите в Деня на народните будители. Защото с тях е било свързано възраждането
на България, надеждата за освобождение, за съзидание, за частна инициативност, но и за държавност. От същите големи цели се нуждаем и сега.
Страната ни няма да се промени към добро с пасивност и инертност. Необходима е национална цел
– съграждане на модерна европейска държава. Това поставя ясни задачи пред обществото и държавата. Напредъкът се нуждае от перспектива и възстановяване на националните ценности.
Уважаеми госпожи и господа,
Не бъдете инертни! Не оставайте безразлични!
България се нуждае от промени!
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НАГРАДЕНИ УЧЕНИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
В КОНКУРСА НА СУБ ПРЕЗ 2014 Г.
ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ.
І. ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА
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ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ
Доц. д-р Николай Минков Петров от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на
БАН за поредица от статии, публикувани през периода 2011–2013 г., свързани с модели на сложни деформирани ядра, симетрии и фина структура на ядрени спектри. С предложената от него
моделна система се дава обстойно описание на сложни механизми, които водят до решаване на
фундаментални проблеми в областта на ядрената физика.
Проф. дтн Тодорка Ганчева Владкова от Химико-технологичния и металургичен университет
за монографията „Surface Engineering of Polymeric Biomaterials“ (издателство „Smithers“, RAPBA,
2013,. 592 с.), 2 глави от други монографии и 10 статии в международни реферирани издания в
областта на създаването на материали за биомедицински и други приложения с подобрени взаимодействия с живата материя. Резултатите от изследванията дават възможност за разработката на
нови и подобряване на съществуващи полимерни протези, биосинтезатори, полимерни кръвоносни съдове, катетри, стентове, лекарстводоставящи системи и т.н.
ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ
Чл.-кор. Атанас Димитров Ковачев от Лесотехническия университет за монографичния труд
„Градоустройство” в две части. Всеобхватният двутомник има много голямо значение за градското планиране и големите инвестиционни проекти, оформлението на съвременни, но и исторически
обвързани схващания за градската среда, доразвиване на градоустройството и свързването му с
устойчивото развитие, екологията и ландшафта.
Доц. д-р Олимпия Николаева Роева от Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН за 14 статии в областта на приложение на методите на изкуствения интелект за
математическо моделиране, управление и оптимизация на процеси. В трудовете за първи път са
доразвити различни метаевристични техники и хибридни алгоритми между метаевристични и
класически оптимизационни техники. Получени са нови резултати при хибридни техники, приложени за първи път при задачи за моделиране и управление на ферментационни процеси.
МЕДИЦИНСКИ И БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ
Доц. д-р Петя Асенова Димитрова от Института по микробиология на БАН за самостоятелна
глава в книга и седем труда, свързани с разработването на адекватни експериментални модели на
артрит и артрози и въвеждане на международно признати критерии за оценяване уврежданията от
тях. За първи път е установена корелация между наличието на неутрофили в синовиалната течност
при колагеназа-индуциран остеоартрит и степента на увреждане на костта.
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова, доц. д-р Диана Благоева, доц. д-р Сия Колковска,
чл.-кор. Емилия Пернишка, доц. д-р Мая Божилова, проф. дфн Стефана Калдиева и проф.
дфн Иван Касабов от Института за български език на БАН за монографията „Българска лексикология и фразеология” в три тома. Този труд е първото по рода си обобщаващо цялостно и
многоаспектно изследване на българската лексикология и фразеология. Това е новаторско произведение, което няма аналог в нашето езикознание. Десетки са новите идеи и изводи, отразени в
тритомника.
ІІ. ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ
Доц. дтн Петър Стоянов Апостолов от ВУ „Колеж по телекомуникаци и пощи” за монографията „Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения”. С проведените
компютърни експерименти авторът отстоява претенциите си за нови подходи в тази област. Предлаганите нови алгоритми за апроксимация са приложими в широк кръг области.
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Проф. дфн Мони Алмалех от Нов български университет за пет публикувани монографии. В
повечето от тях се разглеждат различни аспекти на библейските повествования, декодират се
староеврейски понятия, свързани с реалии в Стария завет, включително и названия на някои
библейски личности. Направени са редица оригинални и убедителни анализи и тълкувания, които
имат не само езиковедски характер, но и безспорна херменевтична стойност.
ІІІ. ГРАМОТА ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС
Доц. д-р Борис Иванов Евстатиев от Русенския университет „Ангел Кънчев“ за пет статии, 15
доклада и монографията „Приложение на моделирането и симулацията на физическите процеси
при оразмеряване и експлоатация на сгради със зелени покриви“. Разработен е нов модел за
определяне на среднодневната температуропроводимост на почвата, нов метод за определяне на
сумарната слънчева радиация и са моделирани топло- и масообменните процеси в сгради със
зелени и керемидени покриви.
Доц. д-р Катя Грозева Исса от Университета по архитектура, строителство и геодезия за монографията „Езиково и сградостроителство“. Авторката предлага теоретико-методически модел за
преподаване на строително-архитектурна терминология и внася свой принос в теорията и приложно-практическото познание на българския език, употребявани за специални и професионални
цели.
Акад. Тодор Г. Николов за книгата „Основи на палеонтологията и историчнта геология“. Замислена като университетски учебник, книгата придобива много по-широк характер и представя
нови знания в достъпна форма и по начин, който възбужда размисли за изучаваните процеси и
явления, свързани с историята на планетата Земя и еволюцията на организмовия свят.
ІV. НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ
Илвие Абипова Конедарева от СУ „Св. Климент Охридски“ за дисертация на тема: „Българският роман след 1989 година: промени в поетиката”. Това е един от първите сполучливи опити да се
осветли литературното поле от края на ХХ в. и началото на ХХІ в., като са предствени различните
езици на критиката и литературата от периода. В дисертацията ясно е показано как при подмяна на
традиционния тип разказване чрез друг художествен стил, който отхвърля всички устойчиви норми, не се позволява изграждането на постоянни конструкти, а новите романи сътворяват разноезични и разнопосочни поетики.

ПОЗИЦИЯТА НА СУБ ЗА НАУКАТА. СЪЮЗНИ
ДОКУМЕНТИ 1956–2014 Г.*
Сборникът със съюзни документи започва с увод от акад.
Дамян Дамянов, в който председателят на
Съюза на учените в
България (СУБ) разкрива основната мисия
и дейност на Съюза по
случай неговия 70годишен юбилей. Апогеят в увода съвсем
естествено е в последното изречение: „Съюзът на учените е част от
гражданското общество, чийто глас трябва да
се чуе!”

Проф. дфн Искра Арсенова,
член на редколегията на сп. „Наука“
Във въведението на „Проблемите на българската наука, отразени в документите на СУБ (19562014)“ авторът Николай Попетров, член на секция
„История“ към СУБ, аргументира идеята си за съставянето на сборника и избора на 43 съюзни документа, подредени хронологично, които разкриват позицията на Съюза в един сравнително дълъг
период от време от 59 години. Това е време на
две доста важни промени на социално-икономическото развитие на страната ни. Изборът на документи, както убедително ни показва Н. Поппетров, е подчинен на силната обществена активност
на Съюза по повод различни важни за България,

* Позицията на СУБ за науката. Съюзни документи 1956-2014 г. Съставител Николай Поппетров. Издателство „Съюз
на учените в България“, 2014, София, 265 с.
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а понякога и за света, събития.
Съюзът на научните работници в България
(СНРБ) – днешният СУБ, от своето учредяване
досега винаги е играл важна роля в научния и икономическия живот на страната ни като независима неправителствена професионално-творческа
организация, обединяваща повече от 5000 изследователи и преподаватели от всички научни области от научните институции и университетите и
висшите училища от цялата страна.
Според Устава на СУБ, Съюзът е „национална, доброволна, неправителствена, непартийна и демократична творческо-професионална
организация на учените, отворена за участие в
нея на учени и от страните –членки на ЕС и
останалите държави в света…продължител на
творческите традиции на научната общност в
България.“ Основната цел на СУБ е да съдейства
за развитието на науката и висшето образование
в страната, да издига техния престиж и принос за
просперитета на Република България и утвърждаването й като активен пълноправен член на Европейския съюз. Затова Съюзът почти по всички
проблеми на науката и висшето образование има
твърда и аргументирана позиция.
Условно, както го прави и съставителят на сборника Н. Поппетров, дейността на СУБ може да се
раздели на два периода: от 1944 до 1989–90 г. и от
1989–90 г. до наши дни.
През периода от 1944 г. до 1989 г. в България
се изграждаше социалистическо общество. В целия икономически, образователен, научен, културен, политически живот ръководна роля играе Българската комунистическа партия. На 5 юли 1947 г.
в бр.153 е обнародван първият общообхватен закон, посветен на висшето образование. В началото на 1947 г. Великото народно събрание приема
Закон за Българската академия на науките. Той
отменя Закона за Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), приет през април 1940 г.
С новия закон Академията запазва редицата облекчения, посочени в Закона за БАНИ. БАН се
определя като „най-висшия научен институт в страната.“ В края на 1947 г. правителството създава
нов орган, който трябва да отговаря и контролира
българската наука. Комитетът за наука, изкуство
и култура (КНИК) реално започва да функционира от 1948 г., като негови приоритети са прочистването на науката и висшето образование от нелоялни на новата власт лица.
В края на 40-те години у нас функционират
12 висши училища. Въвежда се аспирантурата,
задочната форма на обучение, производствената
практика. Разкриват се множество полувисши институти, които скоростно започват да произвеждат кадри за различните сектори в държавата. Към
КНИК се конституира Висша атестационна комисия, на която е възложена отговорността да при-

съжда научните степени и звания [1]. За периода
1944–1989 г. висшите училища и университетите
в България от 12 стават 30.
Повратен момент в научно-техническото развитие на България е историческият Априлски пленум на ЦК на БКП от 1956 г., след който започва
известно демократизиране на науката и разширяване на международните контакти. Основната
проблематика на научните институти обаче до голяма степен си остава свързана с реалните нужди
на социалистическото строителство и е насочена
пряко към разрешаването на определени практически задачи [2].
От 1990 г. България тръгва по демократичен
път на развитие. При прехода към пазарна икономика се унищожи т.нар. „ведомствена наука”. Поради ликвидиране на голяма част от производствените организации намалява търсенето на изследователски услуги, което фактически ликвидира звената по НИС. БАН изпадна в почти кризисна ситуация и намали броя на институтите и учените в тях
с повече от 1/3. Селскостопанската академия претърпя няколко промени.
След 1989 г. се възстанови международната
научна мобилност и масовото навлизане на български учени, докторанти и студенти на световния
научен пазар. След 1990 г. започва интензивна миграция на учени и специалисти с висше образование, като най-голям е броят на тези от отрасловата
наука (54,6%) и от техническите науки 72,9%). С
приетия през 1995 г. Закон за висшето образование университетското образование се разделя на
три нива на обучение: балкалавър, магистър и доктор. За периода 1990-2014 г. са приети Закон за
академична автономия на висшите учебни заведения (1990); Закон за БАН (1991); Закон за висшето образование (1995); Закон за насърчаване
на научните изследвания (2003); Иновационна стратегия на Република България (2004); Закон за Селскостопанската академия (1999 г. и изменен през
2008 г.); Закон за развитие на академичния състав
(2010), който отменя Закона за научните степени и
научните звания.
От 1990 г. до 2014 г. висшите училища в България са вече 53 на брой.
Всичко казано дотук намира отражение в документите на СУБ. Съставителят Н. Поппетров
представя на вниманието на читателите близо
60 % от съюзните документи, за да ни разкрие
активната позиция, съпричастността към социално-икономическото развитие на страната ни на тази най-голяма неправителствена организация на
учените у нас. Документите могат да се разделят
на 9 становища, 7 резолюции, 6 декларации, 6
решения и 15 обръщения, договори, апели, споразумения. Голямата част от тези 43 документа
(60%) са публикувани на страниците на печатните
органи на Съюза: списание „Научен живот“ (днес
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„Наука“) и Информационния бюлетин. Интересно
е, че най-голям брой документи има през 2001 г.
– 5 на брой. През останалите години документите
са предимно по 1 на година; през 1964,1969,
1974,1982,1983, и 2010 г. – по два и през 1973 – 3
документа.
За първия период от дейността на СНРБ (19561989) Н. Поппетров ни представя 16 документа.
Основното в резолюциите на VІ-то (1956), VІІІто (1964) и ІХ-то (1967) отчетно-изборни събрания на СНРБ, Първия (1971), Втория (1976) и
Третия (1982) конгреси на СНРБ е активизиране
и мобилизиране на научните работници за изграждане на социализма в нашата страна.
През 1959 г. СНРБ прави предложения по тезисите на доклада на Т. Живков от Януарския пленум в частта за науката и особено в частта за материално-техническата й база.Съюзът обръща особено внимание на лекционната дейност и на лекционната пропаганда на своите членове през 1964
г., 1969 г. и 1976 г. В Резолюция на Международния симпозиум „Някои фактори, които влияят за
развитието на науката в социалистическите страни“ е констатирано, че науката и висшето образование могат да се развиват само при мирни условия. СНРБ взема отношение и към Решенията на
ХII конгрес на БКП (1981).
Съюзът отделя внимание и на критиката в науката и поставя този въпрос в Решения на Президиума на СНРБ от 22 юни 1970 г. СНРБ е в помощ
на дейността на БКП и поради това призовава своите членове и всички научни работници да изпълнят VІ-та петилетка.
СНРБ вижда развитието на науката и в интеграцията на усилията на неправителствените организации и поради тази причина сключва споразумение за сътрудничество с НТС (1973), в. „Работническо дело“ (1982), Асоциацията на японските
учени (1983), Комитета за наука, технически прогрес и висше образование (1984).
Грижите на СНРБ за младите учени проличават от документите (Обръщение към младите научни работници от балканските страни от 1974 г.).
Вторият период от дейността на Съюза (1990
г. – до днес) е разкрита с помощта на 17 документа.
През 1989 г. на 20 ноември СНРБ заедно с БАН,
Медицинската академия (МА) и Селскостопанската академия (ССА) излизат с обща декларация в
подкрепа на започващото обновление в България
(док. №26). През 1990 г. на своя Пети извънреден конгрес СНРБ приема програма за обновление и се преименува на Съюз на учените в България (СУБ).
През втория период СУБ обръща сериозно внимание на състоянието и развитието на науката и
висшето образование у нас (документи 28,31, 3243), на реформите в редица водещи наши научни

24

организации, на изготвените и липсата на стратегии за наука и иновации, на връзката на науката с
икономиката, за изграждане на икономика, основана на знанието. През 1994 г. СУБ заедно с БАН
и Софийския университет бие тревога за кризисното положение на българската наука и висше образование (документи №29 и №30).
Ровенето в архивните документи е тежка и понякога неблагодарна работа. Отсяването на интересното, което ще е от полза за по-голямата част
от обществото на такива документи, от които да
се извлекат поуки, е отговорна дейност и може да
кажем, че съставителят на сборника „Позицията
на СУБ за науката. Съюзни документи 1956-2014
г.“ Николай Поппетров се е справил блестящо. Той
е подбрал документи, разкриващи отговорната роля на СУБ за развитието не само на науката у нас,
доказал е, че СУБ е структура на гражданското
общество със своя позиция, с която се съобразяват не само български институции, но и международни такива. Документите показват, че Съюзът
е основен стълб на научната общност у нас, не е
конюнктурна организация, а организация с име, с
позиция и с мнение по въпросите на науката, образованието и приложението на знанията в различните отрасли на икономиката.
Николай Попетров при съставянето на сборника с документи на СНРБ, днешния СУБ, се е ръководил от постулата „незнанието на миналото обрича на липса на перспектива бъдещето“. Този
сборник позволява да се почувстват традициите в
развитието на науката, участието на гражданската
организация в това развитие и да засили желанието на младите учени да продължат по-нататъшното развитие на СУБ.
И накрая, все пак да си поставим въпросът, към
кого е адресиран този сборник от съюзни документи. Идва ми на ум заглавието на книгата на Н.
Хайтов „Който има ухо да чуе“ – да чуят депутати, политици, управляващи науката и иновациите,
бизнесмени, историци на науката. Да чуят и учените, че си имат организация, която има здрави
основи и е „изразител на мнения и нагласи“ в
публичното пространство, както ни доказва убедително Николай Поппетров с професионално съставения сборник от съюзни документи.
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145 години Българска академия на науките

СЛОВО НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА МАРГАРИТА
ПОПОВА НА КОЛЕГИУМ НА НАПРАВЛЕНИЕ
„ЛИТЕРАТУРА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ“*,
ПОСВЕТЕН НА 145 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Нека най-напред да се обърна към Вас, акад.
Воденичаров, и да кажа – много ме трогнахте с
връчването на почетния знак на БАН, защото 2014
година, освен че е натоварена силно политически
с много очаквания от цялата нация, от всички вас,
учените, от гражданите, които искат да живеят подобре, е и знакова година затова, че научният потенциал под купола на тази сграда винаги е бил не
само съпричастен, той е бил гръбнакът на напредъка на нашата родина. И в тази връзка, тъй като
аз нямах възможност да присъствам на големия
концерт преди няколко дни, искам и за вас, и за
Института по литература към Българската академия на науките, който институт аз силно обичам и
всички вас толкова много уважавам, искам да поднеса кошница с красиви цветя във връзка с 2014
г. – почти век и половина съществуване на нашата Българска академия на науките.
Няма никакво съмнение, че ако и днес, и вчера, и утре нашите политици не се вслушват в мъдрите думи, съчетани с богатия опит на учените,
цветът на който е събран тук, в Българската академия на науките, няма да постигнем напредък нито
толкова бързо, нито такъв, какъвто той е желан от
всички. Затова форуми като днешния, макар на
пръв поглед насочени и посветени само на една
част от нашата българска история, са от изключително значение. Боже мой, за какво става дума?
Става дума за това, че в годината на честването на
145 години от основаването на Българската академия на науките Институтът за литература посвещава този научен форум на епохата на Българското възраждане – на просвещенски и ренесансови
идеи, които, макар и трудно, възродиха народа ни.
Светът се „търкаля“, както четем във възрожденската периодика, върви циклично и се променя. Само че има устойчиви неща, които се доразвиват, те не се променят. И ние – и политиците, и
учените, можем и трябва винаги да се обърнем
назад с чувството за историчност, за да ги потърсим, за да сме убедени, че ще доизграждаме успешно нашата национална система за почтеност.
За мен националната система за почтеност в този
ден стои най-високо от всичко това, което който и

да е политик се опитва да предложи пред скоба
като приоритет.
Ако не седнем заедно с учените от Българската академия на науките и да поговорим за духовната извисеност на човека, за неговото добросърдечие, добродетелност, докато не седнем да припомним за това кое е добро, кое е зло, на кое можем да се опрем и кое да отхвърлим, няма да има
напредък. И затова такива форуми като днешния,
които се обръщат назад към един от великите ни
исторически периоди, а именно Българското възраждане, за мен е от огромно значение. Има смисъл. Открива простор и перспектива.
Вие сте подготвили каталог за научната конференция от изключително интересни теми – просвещенски теми, които ще потърсим с техния ренесансов отклик в нашата история, в нашето закъсняло възраждане, но възраждане, което по пътя на синкретизма е бързало да навакса всичко
онова, което пет века назад времето забавило. И
успяхме, защото започнахме не с друго, а с духовното извисяване на човека, започнахме с читалищата, училищата, с книжнината, с периодичните издания, повечето от които, разбира се, трябваше да излизат далеч от пределите на днешната
ни родина.
Ето затова неуморно повтарям, че няма как да
се откажем да живеем исторически. И такива форуми като днешния имат смисъл не само затова
да поговорим за Любен Каравелов, за Райко Жинзифов, за Константин Фотинов, а за да поговорим
и за това какво чрез тяхното дело можем да вложим допълнително в нашата специфична европейска система за почтеност. Останалото е следствие.
Искам да поздравя Българската академия на науките за това, че точно с такъв подход вие, уважаеми колеги, изготвихте една немного обемиста
книжка, която озаглавихте „Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България“. Вие предложихте на българския политически елит няколко цели – дългосрочни и средносрочни, на които разумният и почтеният човек
може да стъпи, за да придвижим успешно страната напред.

* Проведен под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова, по време на който г-жа
М. Попова бе удостоена с почетния знак „145 години БАН“ за дълбока съпричастност и ценна подкрепа за развитие на
научната дейност в България (28 октомври 2014 г., Конферентна зала на БАН).
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Нека прочетем внимателно дори само увода,
за да усетим и да се убедим колко верни, същевременно простички неща са казани в този увод.
Приветствам колегите от БАН и дълбоко се надявам, че вие в неотдавнашна среща с български
политици и индустриалци сте представили вашата
стратегия, за да ги подпомогнете в съставянето на
една национална програма, по която да тръгнем и
стъпка по стъпка, заедно с вас, учените, с националния ни научен потенциал, да вървим, в името
на напредъка на страната ни.
В момента нашата страна има нужда от това да
бъде теглена напред мощно от просветени хора, а
не бутана в различни посоки. Има нужда от това.
Имаме сериозни проблеми и затова моите колеги
от Българската академия на науките сте записали
не нещо друго, а, че трябва да седнем заедно и да
начертаем цели и приоритети, които обаче да не
съществуват разхвърляно сами за себе си, а да
представляват една национална мрежа, в която да
има ум, разум, логика, взаимна свързаност и зад
която мрежа от цели и приоритети да застанат просветени и можещи хора, които милеят за родното и
знаят какво значи почтеност, отговорност, национална чест и достойнство.
Не е трудно. Но се изисква усърдие. Така е
казал Константин Фотинов, основателят на българския периодичен печат чрез родолюбивото списание „Любословие“, издавано през 40-те години
на деветнайсети век в град Смирна. За да направим каквото и да било, е нужно усърдие. Казва
го и един негов ученик: „Вие ме научихте, че всеки човек се ражда на тоя свят, за да се потруди за
своето отечество“. За К. Фотинов има прекрасно
изследване на г-жа Надя Данева. За К. Фотинов в
гимназията в Самоков има плоча от черен гранит,
на която със златни букви е записано името му,
датата на неговото рождение, датата на неговата
смърт и това, че е основател на българския периодичен печат. Основателна гордост за самоковци.
Ето как чужди учени оценяват Константин Фотинов, когато го преценяват не за друго, а за да
бъде избран за коректор на списание, което се издава в Смирна. Вижте какви високи цели се поставят при подбора на хората, които трябва да списват. Защото това, което се списва, става обществено достояние. То възпитава, то извисява, то създава последователи. А и най-хубавите цели, които
човек си поставя, ако не може да спечели последователи, няма как да се сбъднат. Ето какво казват в Смирна за нашия възрожденец: той е готов
да изпълнява тези задачи, защото има подходящи
личностнии характеристики – „виталност, сила на
характера, системност в работата, сдържаност, неуморност в начинанията, за да можем да влезем в
ритъма на днешния търкалящ се свят...“. Тук, струва ми се, всички изпитваме естествено желание
от кратка емоционална и логическа пауза.
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Как подбираме днес хората, които да изпълняват тези предложени от научния ни потенциал в
Българската академия на науките средносрочни и
дългосрочни цели. Дали подбираме точните и правилните хора с виталност, със сила на характера,
въздържани, разумни, хора просветени?!
Приносът на днешния форум ще има много измерения. Не само за това, че ще говорим за част
от най-великата българска история. Впрочем, историята на Възраждането е мой любим исторически период – труден, сложен, многолик. Приносът
ще бъде и в това да чуем нови неща в изследователската насока, в насоката, в която вие работите. На следващо място приносът е да консолидираме отново научната общност, така, както се
събрахме заедно – учени от БАН и политици на
форумите за Паисий, за Софроний, за Михаил
Арнаудов, за Любомир Милетич, за Иван Шишманов. И точно затова искам сърдечно още веднъж да благодаря и на акад. Воденичаров, и на
г-жа Румяна Дамянова, която в много от тези наши общи начинания е и двигателят, и сърцето, и
умът на тържествените събития.
Бих искала да кажа още хубави думи за знанието, за науката, за просвещението. Нека да използвам цитат от патриарха на българската литература от „Под игото“: „Сам останал прост, Марко обичаше учението и учените. Той беше от рода на ония
родолюбци, жъдни ревнители на новото умствено
движение, с грижите на които в късо време България биде засята с училища. Той имаше доста
мъгляво понятие за практическата облага, която
можеше знанието да донесе на тоя народ от земеделци, занаятчии и търговци. Марко гледаше угрижено как животът не даваше ни работа, ни хляб
на ония, които излазяха от училище. Но той чувстваше, със сърцето разбираше, че в науката се
крие някаква тайнствена сила, която ще промени
света. Той вярваше в науката, както вярваше в
бога, без разсъждение.“ С тези послания израснахме ние, с тях израснаха нашите деца, с тях ще
продължи да живее нацията ни и занапред.
Маркирах няколко неща, важни за днешния, за
съвременния ден, които ще намерят проекция на
този форум.
Благодаря ви още веднъж за любезната покана
и за отличието. С особено удоволствие и радост
винаги поемам поканите от вас и ви подкрепям.
Убедена съм, както чорбаджи Марко, че знанието
и просвещението са безценен капитал. Те за нас
отдавна не са тайнствена сила, на която, ако не се
уповаваме и в днешния ден, като имам предвид
вчерашния, трудно ще постигнем това, което ни е
необходимо.
Благодаря ви за вниманието и на добър час!
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БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ –
ХРАМ НА ЗНАНИЕТО И БЪЛГАРСКИЯ ДУХ*
Ваше Светейшество,
Уважаеми г-н Министър-Председател,
Ваши Превъзходителства,
Уважаеми гости,
Драги колеги,
Честването на 145-годишнината от създаването на нашата най-стара институция в страната, Българска академия на науките, е чудесен повод да
си дадем сметка какво сме сътворили през годините, какво сме дали на обществото, на което служим, какво сме спечелили в негова полза и с какво
сме допринесли за престижа на страната ни. Можем ли да се похвалим, че активно сме участвали
в процеса на създаване на блага –духовни и материални – за общия просперитет на народа ни, за
развитието на науката, просветата, образованието
и културата, а също и на иновациите? Доколко
следваме и градивно развиваме завещаното ни от
поколенията преди нас?
Добре известно е, че създаването на Българското книжовно дружество преди 145 години на
12 октомври 1869 г., чийто правоприемник е Българска академия на науките, е едно от върховите
събития през Българското възраждане наред със
създаването на първото българско читалище в Свищов и учредяването на Българската екзархия. От
дистанцията на времето можем да кажем, че създаването на Книжовното дружество олицетворява порива на една възкръснала нация към знание
и напредък. „Без помощта на науката – казва Марин Дринов – един народ никога не би достигнал
да има значение за цялото човечество“. Самата идея
за създаване на научна организация, която да обедини българската интелигенция по българските земи и извън тях и да насочи творческите й сили в
работа за цялостен напредък на България, идва от
примера на други европейски народи, които вече
са сформирали научни дружества или академии.
Както е установено, академиите изобщо възникват в отговор на обществена потребност. Немалко
от тях участват в процеса на консолидиране на найпродуктивните сили на дадена нация за постигането на набелязаната от обществото цел. Това заляга в основата и на създаването на Българското
книжовно дружество. Задачите, които си поставят неговите основатели, са високо благородни и
патриотични: Дружеството да стане средище за
развитие на българската научна мисъл, да работи
за просвещението на народа, да показва пътя му
към материално благосъстояние и духовно обнов-

Акад. Стефан Воденичаров,
председател на БАН
ление, да разпространява знания за българския народен бит и бита на съседните балкански народи,
да установи контакти с учените по света и като
цяло, да равни българите с напредналите европейски народи. Не е ли знаменателно, че в Кондиката, първата сметководна книга на Дружеството,
са записани имената на 322-ма родолюбиви българи, които изразяват готовност да бъдат спомоществователи за създаването му и с това да допринесат за напредъка на народа си? В списъка на
първооснователите и дарителите са търговци, писатели, просветни дейци, книжовници, общественици, революционери... Имената на Евлогий и
Христо Георгиеви, Васил Друмев, Добри Войников, Райко Жинзифов, Васил Левски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Тодор Икономов, Нешо
Бончев, Найден Геров, Димитър Шишманов, Марин Дринов, Васил Стоянов и много други остават завинаги в нашата памет като градители на найголямата научна институция у нас.
Още в своето начало Българското книжовно
дружество се утвърждава като дружество с динамична структура, откликващо на практическите
нужди на обществото и реформиращо се съобразно тях. Тази актуалност спрямо нуждите на обществото става основна характеристика на Дружеството, а след това и на Академията през всичките 145 години от съществуването й. Така върху
първите дейци пада отговорността да съградят учрежденията на научния и културния живот и да ги
свържат със сродните европейски институции.
Първите научни планове, обагрени с дръзновени
идеали, със стремеж към напредък и самоутвърждаване, са в съзвучие с епохата на формиране
на българската национална идентичност. Да си припомним, че само за първите няколко десетилетия
от своето съществуване Дружеството установява
правописа, издава множество български паметници и исторически изследвания и поставя основите на българската хуманитаристика, геология,
статистика, география и др. За сравнително кратък период от време то се утвърждава като найавторитетен научен и просветен център от европейски тип. Преименуването му в Българска академия на науките идва съвсем естествено през 1911
г. За това най-много дължим, както е известно, на
Иван Евстратиев Гешов. Неговото верую, изразено в Завещанието му, е в пълен синхрон с мисия-

* Приветствено слово, произнесено на Тържествено събрание и концерт в Софийската опера и балет, посветено на 145годишнината на БАН (14 октомври 2014 г.).
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та на научната институция, чийто председател и меценат е той по това време: „...борих се – казва
Гешов – ...да се постигне сговор между българските синове... между съсловия и партии, между
балканските държави и народи... единственото спасение на България – заключава той – е да се работи за прераждането на нейната душа, за културата
на ума и сърцето на нейните синове...“
След Втората световна война към традиционно
развитите звена на хуманитаристиката и природоматематическите науки се добавят и тези на техническите науки. Именно БАН дава на България
първия досег с новото познание във всяка област на съвременната наука. Да подчертаем, че оттук започна развитието на атомната енергетика, на
оптoелектрониката, на лазерните и компютърните
технологии; в БАН се осъществи първата връзка
със световната мрежа, днешния Интернет; наши
звена са в основата на българското участие в изследването на Космоса. Към това БАН обслужва
държавата с рутинни научно-приложни дейности,
дава становища по важни национални въпроси за
развитието на обществото и държавата. Тук се извеждат параметрите на националната идентичност
на българите както в България, така и сред диаспората, пръсната в различни краища на света.
Повод за гордост са немалко от създадените
съоръжения, като първият в Югоизточна Европа
изследователски атомен реактор, построен през
1950 г. Патентованите изобретения на учени от БАН
се измерват с хиляди, а редица техни открития носят голямото международно признание на българската наука. Сред тях са откритието на акад. Георги Наджаков за фотоелектричния ефект; леенето с
противоналягане, разработено под ръководството
на акад. Ангел Балевски; откритията на акад. Иван
Костов в областта на минералогията; откритията в
областта на старобългаристиката за наличието на
оригинално старобългарско творчество от ранната Кирило-Методиева епоха; откритията на Варненския енеолитен некропол и на Рогозенското
съкровище, които предизвикаха огромна сензация и много други.
Сега, когато страната ни е изправена пред сериозни изпитания, Българската академия на науките не спира да работи енергично за нейния просперитет. Функционирането й е неразделна част от
цялостния процес на формиране, изграждане и развитие на българската държавност. Затова, когато
говорим за съдбата на Академията, ние я съотнасяме към съдбата на българската духовност и нейното бъдеще, към нашата историческа и родова
памет, към националното ни самосъзнание и самочувствие. Като национален научен център, БАН
утвърждава авторитета на нацията ни и гради облика на България в обединеното европейско семейство. Тя работи за културното ни интегриране
в това семейство, играе ключова роля на опора и
мост на нашата национална и културна идентичност към другите страни в Европа и по света. Евро-
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пейските академии изразяват своята готовност да
сътрудничат с нея, а в списъка на чуждестранните
й членове се открояват имената на видни учени.
Тези й връзки, укрепвани и разширявани в продължение на почти век и половина, днес са значим капитал на страната в областта на международното научно сътрудничество. Ще спомена само многото двустранни споразумения, сключени
с най-големите научноизследователски институции в света, които трайно ни нареждат в европейското изследователско пространство. Академията
заслужено се окачестява като „най-добрият посланик на българската наука зад граница“.
Бих искал да подчертая, че в условията на всеобща криза като сегашната, на драматични колизии и промени в глобален мащаб, е особено важно да работим заедно, обективно да оценим онова, което сме постигнали и да покажем богатството от култури, нрави и обичаи, което сме съхранили. Следва да насърчим развитието на онези области, които са стълбовете на всяко общество, като науката, образованието, културата и напредъка
на технологиите – области, които без съмнение биха повишили качеството на живота ни. Разбирателството, единението и толерантността могат само да допринесат за успешното реализиране на
поставените цели. Във време на загуба на традиционни морални ценности, особено важно е насърчаването на духовността, разбирана като едно
непрекъснато интелектуално усъвършенстване на
основата на задълбочено познание. Духовност, която формира и моделира съзнанието по отношение на определени национални цели и идеали, дава увереност и гради самочувствие. Мисля, че
всички ще се съгласим, че възпитанието в духовност е големият шанс на България достойно да се
нареди сред напредналите и образовани народи!
Най-ценният капитал на Академията са хората.
Научният й потенциал е жизненоважен национален ресурс. Както преди 145 години, така и сега,
той е на разположение на българското общество.
Българските учени са в състояние да предложат
най-компетентно, обективно и независимо мнение
по същностни проблеми във всички области на
социално-обществения и духовния живот, а чрез
знанията си да се включат във възпитанието и образованието на най-младото поколение, като силно се надяваме да увлечем с примера си. Ние следваме и дълбоко почитаме най-добрите и непреходни ценности, завещани ни от нашите предшественици, а именно, да пазим името и достойнството
на страната, да се водим от националните ни интереси и приоритети, да участваме в процеса на укрепване на институциите, да създадем силно българско общество на знанието. Обрекли сме се на
делото да служим за изграждането на стабилна
икономическа, политическа и културна система,
като дадем знания, умения и опит за постигане на
общите цели. Можем да се похвалим, че за кратко време успяхме да създадем 14 академични цен-
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търа в различни градове на страната с цел да се
изнесе българската наука извън стените на Академията и да се знае с какво може тя да служи на
всеки нуждаещ се от специализирани знания. Както неведнъж сме изтъквали досега, Българска академия на науките е националният духовен и изследователски център, която изпълнява и задълженията на експертна институция .
В заключение ще подчертая, че Академията,
възникнала в бездържавния период от живота на
българския народ, е създадена да пази опорите на
съществуването ни като нация. В новата българска държава тя става един от символите на държавността. Развитието й преминава през низ от
големи обществено-политически, социално-ико-

номически и културно-идеологически сътресения.
Въпреки това тя успя да се запази като водеща
национална научна институция и да следва своята
първоначална мисия – да е храм на знанието и на
българския дух! Целта й винаги е била да е национален лидер в областта на науката и достоен член
на европейската и на световната научна общност.
Добре е да се знае, че нейната последователна политика за просперитета на науката и иновациите е
залог за устойчив духовен и икономически растеж. Затова сме убедени, че инвестирането в науката е инвестиране в просперитета и бъдещето на
Отечеството ни.
Да ни е честит празникът!

СЛОВО НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ ПО ПОВОД
145 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ*
Уважаеми г-н Председател на Академията,
Ваше Преосвещенство,
Уважаеми госпожи и господа общественици,
академици,
Уважаеми представители на бизнеса,
Уважаеми гости,
Скъпи приятели,
Чест е за мен тази вечер да бъда заедно с вас и
да ви поздравя със 145-ата годишнина от основаването на една от най-старите институции на новата българска държавност.
Никак не е случайно обстоятелството, че свързвам Българската академия на науките с националната ни държавност, защото винаги съм имал
дълбокото убеждение, че основното предназначение на Академията е да провежда държавната политика в сферата на науката и научните изследвания.
Особено вълнение за мен е не толкова да застана пред една така уважавана публика, колкото
това, че имам възможност да се обърна към следовниците на първостроителите на България и към
пазителите на нейната памет – защото паметта е в
познанието, а науката е негов синтез.
Искам тази вечер, по повод на тази внушителна годишнина, да изразя отново преклонението си
към радетелите на българската наука. Към плеядата дейци на познанието, които съставляват интелектуалната съкровищница на българската нация.
Със създаването на Българското книжовно дружество преди 145 години беше поставен фунда* 14 октомври 2014 г., Софийска опера и балет.

ментът, върху който поколения българи изграждаха бъдещето на Родината ни.
Без тези настоятелни, последователни усилия
днес нямаше да търсим своя център на науката и
на духа в Българската академия на науките.
Благодарен съм на всички ви, че въпреки трудностите, които срещате, продължавате да браните
фундаменталните си постижения и традиции, да
търсите и да намирате решенията, от които държавата ни днес има най-голяма потребност.
Защото решенията, които се базират на научния опит и постижения, имат много повече връзка
с реалността, отколкото всяка политическа конюнктура.
Обръщам се към вас, уважаеми госпожи и господа, с призив за стоицизъм и за изследователска отдаденост. Както самите вие се налага да припомняте често напоследък – където са духът и знанието, там е и държавността!
Политиците и държавниците са длъжни да се
вслушват в гласа на познанието, на което поклон
отдава отколе и самият български народ. Да, знае
се, българският народ дава и ще продължи да дава мило и драго за развитието на родната ни наука.
Позволявам си да се пошегувам, че ако БАН
беше участник в изборния процес, това би бил
колективният субект, който би управлявал страната ни с мандат, по-продължителен от този на всички наши демократични правителства, взети заедно.
Защото, скъпи приятели, вие имате най-ценния
измерим капитал – доверието на българите, които
винаги са вярвали в науката, в доброто образова-
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145 години Българска академия на науките
ние и в силата на духа. И тази жажда за познание
ги е пазила и в най-тъмните векове на всяко потисничество.
Българите вярват и знаят, че страната ни все
още разполага с фундаментална институция, която крепи устоите на българската държавност. Заедно с Българската армия, заедно с българските
читалища. Заедно с всички институции, които стоят
в основата на българската духовност, просвещение, наука и бъдеще.

Уважаеми госпожи и господа,
Без всякаква патетика искам да се обърна към
вас и да ви пожелая успех в усилията ви да затвърдите и да развивате постиженията на българската научна и изследователска мисъл.
Покланям се пред работата ви и съм убеден, че
докато я има Българската академия на науките, ще
я има и българската нация.
Желая ви успех от все сърце
и за много години!

ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ И БЪЛГАРСКОТО
КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО: ОТ ДОПИСЕН ЧЛЕН
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ (1881-1911)*
Иван Евстратиев Гешов е сред най-известните политически и културни дейци в българската
история. Многообразието от дейности в неговия
живот е забележително. Проблемът, върху който
ще се спра, разглежда само една страна от неговите активности и е насочен около дейността му
в Българското книжовно дружество (БКД), т.е
до 1911 г., когато дружеството е преобразувано
в академия на науките.
Иван Евстр. Гешов е приет за дописен член на
дружеството по време на първото годишно събрание след преместването от Браила в София. Датата е 5 септември 1881 г. [1, док. 10, с. 26-27].
По това време Гешов вече е позната личност –
участник в източнорумелийска дипломатическа
мисия в Европа през 1879 г.; депутат; пръв председател на Областното събрание и на Постоянния
комитет в Източна Румелия; общественик, книжовник. Заедно с него в книжовното дружество
са приети още 8 човека, сред които – Христо Г.
Данов, Иван Вазов, Марко Балабанов, Иван Салабашев и др. Три дни по-късно дописни членове
стават д-р Константин Стоилов, д-р Димитър Греков, Стефан С. Бобчев и др. Както времето ще
покаже, това е част от неособено многобройния
тогава елит на българското общество.
За редовен член на дружеството Гешов е избран на Главното годишно събрание на 6 август
1884 г. Заедно с него още 60 видни български
книжовници стават редовни (действителни) членове на дружеството. По това време Гешов вече е
директор на БНБ (1883-1886). В следващите години става министър в кабинета на д-р К. Стоилов; председател на Народната партия след смъртта на Стоилов, министър–председател в тежкия

Доц. д-р Йорданка Гешева,
Институт за исторически
изследвания – БАН
за България период 1911-1913 г.; виден български икономист и финансист; председател на дружеството на „Червения кръст“ (1884-1924) [2, с.
65-66]. Изясняването на тези периоди от неговата
разностранна дейност не е цел на моето изследване. Аз искам само да посоча, че когато активно
работи в БКД, Ив. Евстр. Гешов фактически е натоварен с още много задължения и отговорности
в обществено-политическия ни живот. И през
всичките тези години на усърден труд намира време
да пише. Той е редактор и автор на в. „Марица“.
Пише в сп. „Наука“ (Пловдив) и в научното издание на БКД „Периодическо списание“ – от първите години по-известни са „Чиновнишкий пролетариат“ (1886), „Задругата в Западна България“
(1887), „Нашите градинарски дружества“ (1888),
„Записки на един осъден“ (1890); по-късно „Борбата за побългаряване на Източна Румелия и моята първа дипломатическа мисия“ (1904); „Източна Румелия и изборът на първия й Постоянен комитет“ (1904). Често се появява и по страниците
на „Библиотека Св. Климент“ [2, c. 271-273, 3, c.
22-24].
Годината 1884 е запомняща се за БКД. Проведеното тогава Главно годишно събрание е последно за един период от 14 години. На това събрание е приет новият устав на дружеството. Върху
оригиналния препис на устава, направен от д-р К.
Иречек, стои и подписът на Иван Евстр. Гешов.
На това годишно събрание твърде активният вече
Гешов е избран за член на съвета на дружество-

* Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Национална научна конференция на тема „Академик Иван Евстратиев
Гешов (1849-1924) – държавник, общественик и учен, меценат на българската наука и култура” в рамките на проекта „145
години от основаването на БАН” (6-7 ноември 2014 г., Пловдив).
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то (по-късно наречен управителен съвет – УС).
По чл. 18 от Устава на съвета се възлага цялата
административна, организаторска и управителна
работа; той става постоянно действащ орган и взема всички решения; следи за научната дейност на
членовете; изготвя годишния доклад, определя заплатите на помощния персонал. Освен Гешов в
състава на изисквания по чл. 16 съвет след тайно
гласуване са избрани: М. Дринов – председател;
В. Д. Стоянов – подпредседател; главен деловодител – Тодор Пеев и членове: М. Д. Балабанов,
д-р Д. Моллов, Ив. П. Славейков, Спас Вацов,
Ив. Касабов [4, оп. 2, а.е. 28, л. 63]. Гешов е определен за ковчежник на дружеството и трябва да
се занимава с всички финансови операции. Заедно с подпредседателя В. Д. Стоянов съставят проекта за бюджета и после участва дейно в обсъждането и приемането му. По време на това годишно събрание Гешов става инициатор на съставянето на благодарствено писмо до Столичното общинско управление. С това писмо дружеството
благодари на софийската община за щедрия жест
– става дума за подареното от общината място, на
което няколко години по-късно започва изграждането на дружествената сграда ( днешното Централно управление на БАН) [1, док. №50, с. 7781]. Гешов е сред инициаторите за съставянето на
кратък отчет за дейността на дружеството и за поднасянето му на княз Александър I, който по устав
е покровител и благодетел на БКД.
Както вече стана дума, тъй като през следващите 14 години по различни причини не е свиквано
годишно събрание на БКД, през това време в сила
остават решенията от последното, както и избраните ръководни органи. През есента на 1884 г. двама
от най-активните представители на дружеството –
председателят Марин Дринов и д-р Константин Иречек напускат България. В следващите години Дринов се води председател само на книга, а дейността се поема от В. Д. Стоянов. Продължава да работи и старият Управителен съвет, тъй като няма кой
да избере нов. Така че през тези години Гешов е
неизменно член на Управителния съвет, при това
той работи много активно, главно по финансовите
и по административните въпроси. Не се изолира и
от научната дейност. Продължава да пише. Заедно
с други учени и книжовници се включва в събирането на материали за български художници, известни строители, резбари, скулптури по искането
на хърватския учен енциклопедист Иван КукулевичСакцински, който готви следващия том от своя Речник на южнославянските художници. Отделно от
това Гешов често прави дарения било към дружеството, било към отделни негови членове или към
„Периодическо списание”. Има случаи, когато поредната книжка на списанието излиза само благодарение на средствата, дарени от Гешов. През лятото на 1885 г. БКД и неговият УС започват подготовка за строителство на сградата и тъй като рабо-

тите опират най-често до пари, то Гешов е неизменно ангажиран.
В отсъствието на Главно събрание всички организационни и административни въпроси на дружеството се решават от Управителния съвет. Съветът се събира по един или по два пъти в месеца, в случай на нужда и по често. Освен оперативните дейности, основна задача става подготовката за строителство. Тъй като дружеството не разполага с необходимите средства, то възниква идея
да поискат от БНБ издаване на облигации за 10
млн. лв., които да бъдат продавани в България.
Консултации им прави членът на Управителния съвет, ковчежникът Ив. Евстр. Гешов, който е администратор (управител) на Народната банка. Поради различни причини строителството се забавя
доста и работите по него се активизират едва през
1890 г.
През 1890 г. съветът заседава доста по-редовно. Основните въпроси се въртят около заграждане на мястото, прецизиране и одобряване на плановете, строежа на сградата. На 5 октомври 1890
г. тържествено е направена първата копка. Присъстват много членове на дружеството, целият УС.
През 1891 г. строителните работи вървят в указаните срокове. Непрекъснато обаче възникват проблеми, поради което УС започва да се събира всяка седмица, понякога дори през ден-два. Много
често в поканата се съобщава, че ще се обсъжда
въпрос по строителството, който не търпи отлагане. Сградата е построена за две години и е тържествено открита през 1892 г.
В следващите 5-6 години организационният живот на дружеството почти замира. Рядко се събира и Управителният съвет. Реагира се само на найнеотложните проблеми.
Годината 1898 бележи нова страница в историята на книжовното дружество. На 2 април д-р Моллов, председател на Природно-медицинския клон
пише писмо до председателя Марин Дринов в Харков. Думите са тежки, вината за почти преустановената дейност е стоварена върху подпредседателя В. Д. Стоянов и завоалирано върху Марин Дринов. Съобщава се, че в София е започнала подготовка за свикване на годишно събрание. Иска се
съдействие от страна на председателя.
На 30 май 1898 г. така дълго чаканото главно
събрание най-после е открито. Формално погледнато, то е извънредно, защото не е свикано на определената в устава дата – 16 август. По-важни са
мотивите: „предизвикано е от важни и неотложни
причини, от които главната – неудовлетворително
водене в течение на дълго време делата и интересите на дружеството” [1, док. 120, с. 175]. Подпредседателят В. Д. Стоянов прави изложение за
дейността за периода от основаването до 1898 г.;
представя накратко и финансовото състояние. Подчертават се редица обективни и субективни спънки за забавяне и за прекратяване на работата; за
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проблемите в издаваното от дружеството „Периодическо списание” като основна причина се сочи
спирането на субсидията между 1885 и 1893 г.
С гласуване събранието избира двама ревизори – Петър Генчев и Георги Я. Кирков, които да
прегледат подробно сметките за периода, когато
не е имало Главно събрание. Пристъпва се към
избор на нов Управителен съвет. За председател
на дружеството е избран Климент, митрополит Търновски. За всички е ясно, че той е временна фигура. Той също не е постоянно в София и също
би бил ръководител само на книга. За подпредседател е определен д-р Моллов, за ковчежник –
Михаил Сарафов, за главен деловодител – Тодор
Пеев. Членове на УС стават Райчо Каролев, Христо Павлов и Иван Евстр. Гешов. Новоизбраният
съвет трябва да състави бюджета на дружеството
само за два и половина месеца – до 16 август,
когато се предвижда да бъде свикано редовното
Главно събрание. Освен това трябва да бъде подготвен списък с предложения за нови редовни и
дописни членове, който да бъде обсъден на Главното събрание [4, оп. 2, а.е. 160, л. 53-56].
Подготовката за годишното събрание се проточва и то се провежда едва през октомври 1898
г. До неговото свикване УС се събира няколко
пъти, за да може да подготви добре всички въпроси и документи, които ще бъдат разгледани. Събранието изслушва доклада на ревизионната комисия и прави обсъждане. Михаил Сарафов представя отчета за времето от 1 юни до края на октомври 1898. Приема се бюджетът за 1899. С тайно гласуване е избран нов състав на УС: председател става Иван Евстр. Гешов, подпредседател –
д-р Димитър Моллов.
В края на януари 1899 г. почива българската
княгиня Мария Луиза. Управителният съвет се събира незабавно и решава да участва в траурната
церемония и да отпусне 200 лв. в помощ на бедни
и болни жени, намиращи се на лечение в Александровска болница. Освен това, председателят
Ив. Евстр. Гешов обявява, че предава в разпореждане на съвета 1000 лв. лични средства, за да
се обяви анонимен конкурс за написване на популярна книжка за живота и дейността на първата
българска княгиня. Конкурсът за написване биография на княгинята ангажира съвета почти през
цялото лято и есента на 1899. Победител обаче не
се излъчва и парите са преразпределени за други
подобни литературни дейности.
През следващите няколко години Гешов е неизменно преизбиран за председател на БКД, така
че цялата административна, организационна и научна дейност минава през него. Участва и в различни комисии на дружеството. Изнася речи и приветствия по различни поводи. Освен това той се
среща с чуждестранни учени, посетили България,
или пък си урежда срещи по време на пътуванията си в чужбина. Разменя книги и списания. Чес-
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то кореспондира с чуждестранни учени – един от
най-редовните е д-р Константин Иречек.
От 1907 г. нататък основен проблем за БКД става подготовката за превръщането му в академия
на науките. Най-напред идеята за преобразуването е официално спомената в изказване на Антон
Каблешков от Философско-обществения клон на
редовно годишно събрание на 14 януари 1907 г.
Тогава не се взема никакво решение по въпроса,
но той започва все по-често да присъства в мислите, в разговорите, в изказванията на членовете.
[4, оп. 2, а.е. 740, л. 16-20].
Идеята за преобразуването се обосновава и с
това, че дружеството вече разполага със сериозен научен потенциал. Учените от БКД са известни, компетентни и авторитетни личности и са търсени за съдействие от държавни, обществени, научни и културни институции. Освен това те имат
необходимото образование, умения и възможности да се занимават с научноизследователска дейност в различни области на знанието. Затруднения
създават ограничените финансови средства на дружеството.
Подготовката за преобразуване на дружеството протича много по-активно след забележителния акт на председателя Ив. Евстр. Гешов. През
януари 1908 г. Гешов решава да изплати ипотечния дълг на дружеството, защото смята, че преобразуването трябва да стане едва след като бъде
създаден известен паричен фонд, с който новата
организация да започне дейността си. Той отправя писмо до Общото годишно събрание, в което
заявява следното: „за да улесня задачата на дружеството и да туря началото на тоя фонд, който да
направи от нашето дружество самостоятелно учреждение с достатъчни средства и да може да функционира като същинска свободна академия, чест
имам да ви явя, че се задължавам да изплатя целия ипотечен дълг, около 120 000 лева, на Българското книжовно дружество към „Балкан“ с условие, че догодина, когато се изпълнят четиридесет години от основаването му, то ще се прогласи
за академия.“ [1, док. № 198, с. 306-307]. Действието на председателя е посрещнато с благодарност от общото събрание, избрана е комисия
начело с подпредседателя д-р Моллов, която да
посети дарителя и да му изкаже признателността
на членовете, както и да го запознае с взетите решения. На същото събрание Гешов отново е преизбран за председател на дружеството и то с 31
гласа – всички присъстващи. Подпредседател остава д-р Д. Моллов. На 27 януари 1908 г. в Пловдив е свикано тържествено събрание, на което е
подобаващо отбелязан актът на дарителя. Реч произнася Илия С. Бобчев, отпечатана малко по-късно като брошура [3, 5, c. 65-67].
През януари 1910 г. са проведени общо редовно и тържествено събрание. Общото годишно
събрание излъчва нов Управителен съвет – за пред-
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седател с пълно мнозинство е преизбран Ив. Евстр.
Гешов, за подпредседател – д-р Д. Моллов [4,
а.е. 740, л. 62-63]. Специално внимание заслужава Общото редовно събрание от януари-февруари
1911 г. То протича в няколко заседания и има една
основна точка – приемане на мерки по прерастването на дружеството в академия. На заседанието от 16 януари 1911 г. е одобрена промяната в
чл. 1 на устава. Новият вариант гласи: „Българското книжовно дружество, основано през октомври 1869 г. в Браила, като се преурежда съгласно с разпоредбите на настоящия устав, се преименува на Българска академия на науките. Академията е самостойно и независимо научно учреждение. Тя е юридическа личност със седалище в София. Академията се намира под високото
покровителство на Негово Величество Царя на българите [4, оп. 2, а.е. 740, л. 73-74].
На 13 февруари 1911 г. е гласуван новият Управителен съвет, който има тригодишен мандат. Иван
Евстр. Гешов е преизбран за председател, д-р Любомир Милетич е определен за подпредседател,
Иван Пеев (Плачков) остава секретар-деловодител. Приет е бюджетът на новата институция. Последното тържествено заседание става на 6 март в
салона на читалище „Славянска беседа”. На присъстващите е съобщено, че трудният път е извървян, че дружеството вече е създало условия за
превръщане в академия, че има изградени научни
кадри, че членовете и ръководството имат готовност и възможности за изпълнение на новите цели и задачи. Дадено е и кратко изложение на извършеното през 1910 г.
Само дни след като Българското книжовно дру-

жество е обявено за Българска академия на науките неговият председател Иван Евстр. Гешов е
назначен за министър-председател на България (от
16 март 1911 – до 4 юли 1913 г.). В неговия кабинет влизат и други членове на БКД – С. С. Бобчев, А. Франгя, Т. Теодоров, П. Абрашев, Иван
Пеев. През ноември 1911 г. в 15-то Обикновено
народно събрание е внесен за разглеждане законопроектът за БАН. В края на годината той е приет
и на 1 февруари 1912 е обнародван в „Държавен
вестник“. Иван Евстр. Гешов остава председател
на БАН до смъртта си през 1924 г.
Литература
1. Документи за историята на Българското книжовно дружество. 1879-1911. Т. 2. Съставили:
Ив. Снегаров, П. Миятев, Д. Велева, Д. Върблянска, Л. Костадинова. С., 1966.
2. Стателова, Ел. Иван Евстратиев Гешов или
трънливият път на съзиданието. С., 1994; Личности от третото българско царство. С., 2000.
3. Бобчев, Илия С. Кой е Иван Евстратиев Гешов?
Реч, произнесена на тържественото събрание
в чест на Ив. Ев. Гешов в Пловдив на 27 януари т.г. Пловдив, 1908. Речта е публикувана от:
Вапцарова, Г., Д. Илиева. Кой е Иван Евстратиев Гешов. //Списание на БАН, 2009, кн. 6, с.
60-61.
4. НА БАН, ф. 1к, оп. 2.
5. Вапцарова, Г., Цв. Величкова, Д. Илиева. 100
години от приемането на първия закон за БАН
и преименуването на книжовното дружество в
академия. //Списание на БАН, кн. 2, 2012.

ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕДИННАТА
БЪЛГАРСКА НАЦИЯ – ГАРАНЦИЯ ЗА ЛИЧНОТО
ДОСТОЙНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН*
Духовността на нацията е многокомпонентна система и включва образованието, изкуствата, възпитанието, научните изследвания. Носител
и изразител на духовността е националната култура, която най-общо е сътворената от нацията духовна и материална среда, както и процесите на
създаване, съхраняване, разпространение и възпроизводство на норми и ценности, допринасящи
за формирането на личността и хуманизацията на
обществото.

Образованието е най-важният фактор и е в
основата както за духовността на нацията, така и
за просперитета и развитието на една нация и държава като цяло. То е форма на обучение, в която
знанията, уменията и навиците са предмет на междупоколенческо пренасяне чрез преподаване, подготовка или изследване. Качеството на тези компоненти, както и на възпитанието, което има формиращо значение за начина на мислене, възприятие и поведение, е основната предпоставка за ду-

* Гл. 1 на проекта на документа „Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България“, представящ
вижданията на учени от БАН за обхвата и съдържанието на възможни основни национални цели и приоритети: Духовното
развитие на единната българска нация – гаранция за личното достойнство на българския гражданин; Създаване на условия
за високо благосъстояние на българските граждани; Решаване на демографския проблем; Конституционни реформи и
механизми за усъвършенстване дейността на съдебната система – гаранция за правова държава. Пълният текста на документа
е публикуван в интернет на адрес: http://www.bas.bg/images/banners/nacionalni_celi-integrated-v_6.8[1].pdf.
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ховното развитие на нацията.
В духа на Универсалната харта за правата на
човека и Европейската социална харта основни
характеристики на качественото образование трябва да са:
! наличност – осигурявано от държавата, образованието трябва да е общо, безплатно и
задължително; да се създава и подържа образователна инфраструктура, отговаряща на
съвременните стандарти, както и да се подсигурява достатъчно квалифициран персонал за всяко училище;
! достъпност – равен достъп до образование,
т.е. осигуряване на възможност на всички
граждани за съизмеримо по степен и качество образование; особени усилия трябва да
се направят за включването на маргинализирани групи (малцинствени, инвалиди, бежански и т.н.). Налице трябва да е системно
поддържане сред всички групи на обществото на активно отношение към възможностите за разнообразни форми на образоване и квалифициране;
! приемливост – качественото образование
трябва да бъде свободно от дискриминация,
съответстващо и подходящо на културата на
учениците, на които не бива да се налагат
никакви специфични религиозни или идеологически възгледи; здравето и сигурността на учениците трябва да са приоритет,
включващ и елиминирането на всяко физическо наказание;
! адаптивност – образователните програми
трябва да бъдат гъвкави и да са в състояние
да реагират на социалните промени и нуждите на обществото, гарантирайки, че образователната система на всички нива ще осигури адекватни на съвременните международни стандарти условия за развитие на потенциала на всички граждани, като при това
предоставя по-широки възможности за образование на тези, които са показали високи способности и умения;
! резултатност – да гарантира усвояването в
достатъчно висока степен на ключовите компетентности, формулирани в Европейската
референтна рамка на компетентностите
(2006/962/EC): комуникация на роден език,
комуникация на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и технологиите, дигитална компетентност, умение за
самостоятелно учене,социални и граждански компетентности, усет за инициатива и
предприемачество, усет за (и подобаващо
отношение към) културата и към изявяването“, разбирано в най-широк смисъл.
Тези компетентности са добра основа за пъл-
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ноценна реализация на индивида – и в обществен,
и в личен план. Умението за самостоятелно учене, съчетано с математическа, природонаучна и
дигитална грамотност е добра гаранция за професионална мобилност (усвояване на нови професионални умения) и за лесна адаптация към бързо
променящите се нужди на пазара и икономиката.
Това увеличава шансовете на индивида за намиране на подходяща работа. Добавянето на комуникационните и на социалните компетентности,
както и на инициативността, открива възможност
за пълноценна обществена реализация на индивида като успешен, активен и отговорен гражданин,
който се ръководи от рационални съображения при
вземането на всякакъв вид решения. Формирането и развитието на изброените компетентности е
процес, който обхваща целия съзнателен живот на
човека, но системата на образование играе решаваща роля в него. Държавата трябва и може да
подсигури задължителността на образованието. Тя
може и трябва да осъществи правото на образование, като го направи налично, достъпно, приемливо и адаптивно. Всичко това спада към системните мерки, които „задават рамката“. Те са основополагащи и могат да бъдат реализирани в значителна степен по нормативен път с административни мерки. За да бъде направено образованието
освен това и резултатно, е необходимо тази рамка
да се изпълни с форми на учене и с учебно съдържание, които са привлекателни за мнозинството
от младите хора. Редно е да си дадем сметка, че
насила може само да се вземе, насила знания и
компетентности не могат да се дадат! Ако ученикът не иска да научи нещо, никакви принудителни
мерки не могат да помогнат. Те само го отчуждават от училище. Напротив, ако има желание за учене, дори и при сегашната образователна система
у нас могат да се постигнат прекрасни резултати.
Това личи от представянето на младите българи в
различните международни олимпиади, от които те
се връщат с високи награди. За съжаление, на диаметрално противоположния полюс са учениците, които трудно се справят с учебния материал.
Те са много повече от успешните ученици и определят ниското средно образователно равнище в
България, регистрирано при международното оценяване PISA през 2012 година. По математическа
грамотност нашите ученици са на последно место
сред страните от ЕС и са след всички съседни
страни. 20% от българските ученици са дори под
първото – най-ниско – равнище от скалата с шест
равнища на математическа грамотност. За сравнение, средно само 8% от учениците от всички
страни, участвали в измерването, попадат в това
незавидно положение. Само 0,7% от нашите ученици са в най-високото – шесто – равнище на математическа грамотност, като средното за всички
страни е 3,3%. Следователно, дори и в сегмента
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„силни ученици” образователната ни система изостава значително. Приблизително същите са резултатите и в областта на природонаучната грамотност: 14,4% от нашите ученици са под най-ниското равнище (при 4,8 % средно за всички страни);
само 0,3% от учениците ни попадат в шесто равнище (при средно 1,2% за всички страни). Застрашително голяма част от нашите ученици не са
подготвени за успешна реализация в живота, тъй
като знанията и уменията им са под приетия общообразователен минимум. Тези пропуски в образоваността ще се възпроизвеждат в следващите поколения и ще предизвикат в бъдеше тотален
срив както на националната образователна система, така и на системите на общественото осигуряване и на цялата икономика. Причините, довели
до катастрофалния спад в нивото на българското
образование, са многобройни и многопластови.
Тук ще анализираме част от най-съществените.
а) Отчуждаването от училището на
голяма част от учениците и липсата на
желание за учене.
Това е най-сериозното предизвикателство пред
образователната ни система. Проблемът не е само
български и има донякъде обективна основа, с
която следва да се съобразяваме. До преди 60-70
години училището имаше господстваща роля при
преподаването и усвояването на знания, умения и
компетентности. Училището беше, образно казано, „Домът на образователния процес“. На това се
основаваше високият авторитет на училището и
на учителя в обществото. Самият процес на обучение следваше установена през вековете традиция: „учителят или учебникът са носители на знанието, а учениците – слушат (или четат), запаметяват и възпроизвеждат наученото“. Предаването
и придобиването на знания беше основано на слушане, четене, писане и евентуално показване и разглеждане на статична картина (чертеж или снимка). Очакваше се ученикът да комуникира пряко
и предимно само с източника на информация (книгата и/или учителя). Днес положението е съвсем
различно. Образователният процес, разглеждан като натрупване на факти и житейски опит, протича
навсякъде. Чрез радиото, телевизията, компютърните игри и интернет младите хора днес усвояват
многократно по-голяма по обем информация от
връстниците си отпреди 60 – 70 години, дори още
преди да са тръгнали на училище. Те ежедневно
са подложени на интензивни информационни въздействия, основани на мощни динамични носители на информация, като видеоклипове, филми и
компютърни образователни среди, които изпълняват ролята на своеобразни тренажори, позволяващи на младия човек да въздейства върху виртуалнатата среда и веднага да види и усети реакцията на своите действия. Този момент е много ва-

жен, защото е свързан с „естественото учене“, минаващо през активното участие и взаимодействие
на ученика със средата, чрез опитване и изпробване на различните ситуации и възможности. Друг
нов момент са мобилните комуникационни средства. Те улесняват контактите и позволяват наученото бързо да се сподели и обсъди с много хора
наведнъж, дори когато те физически не са на едно
и също место. Споделените наблюдения, новите
факти, различните гледни точки, аргументите „за“
и „против“ дадена теза стават достояние на много
хора наведнъж. Това издига равнището на информираност на цялата група и има значителен интегрален образователен ефект. Без преувеличение може да се твърди, че се е появил един нов и естествен за съвременните условия начин за възприемане и изучаване на обкръжаващия ни свят. Младите хора го усвояват неусетно още от най-ранна
възраст и той става част от тях. В сравнение с него предлаганата в традиционното училище образователна атмосфера изглежда твърде непривлекателна, дори отблъскваща: Много от изучаваните факти са вече известни на учениците; Информационният поток е еднопосочен (само от учителя към ученика), контактуването със света извън
класната стая е нарушение, което се наказва; Липсва взаимодействие между съучениците, както и
възможности за научаване чрез действие и експериментиране; Четенето и писането, което става
„буква по буква“, са основен комуникационен канал, а той е доста бавен в сравнение с предаването на информация чрез статични и динамични
изображения и чрез използването на всички сетива.
Друг фактор, който допринася за негативното
отношение към ученето и към училището, е лесният начин, по който човек може да получи отговор на редица въпроси чрез популярните търсачки в интернет. Това създава фалшиво усещане, че
отговорите на повечето въпроси вече ги има и че
е достатъчно само да попиташ, за да намериш отговора. Тогава става естествен въпросът „Необходимо ли е човек да прекарва значителна част от
живота си в учене?“ Негативна последица от „вярата в готовия отговор“ е и това, че способността
да се даде отговор на въпрос чрез използване на
вече наученото, чрез експериментиране, чрез анализиране и обмисляне на проблема не се развива
и не се оценява. Младите хора днес са способни
бързо да сканират и запаметят голяма по обем и
разнообразна по характер информация. Много от
тях са в състояние и да възпроизведат, при необходимост, част от нея. От друга страна, поради
обилието от поемана информация, не остава време за по-дълбок анализ и структуриране на тази
информацията, за нейното превръщане в дълбоко
и солидно знание, което да се използва за намиране на отговор на въпроси с неизвестен отнап-
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ред отговор и при вземане на решения. Това относително повърхностно знание е цената, която
плащаме днес за удобството при използването на
новите технологии и за достъпа до огромна по
обем информация. Не бива да забравяме обаче, че
една от главните цели на образованието е да ни
научи да даваме отговор на въпроси и да намираме решения на проблеми, с които не сме се срещали преди това. За тях няма готов отговор в интернет.
Трябва да се спомене още един съществен фактор, който допринася за липсата на желание за учене – няма никаква сигурност, че образованият човек ще може да се реализира било то в държавния или частния сектор и у много хора възниква
съмнението какъв е смисълът особено от повишено образование. Може би ще трябва да се въведат нов тип договори между държавата и дипломиращи се младежи, които да гарантират последващата им реализация. Тези договори трябва
да се основават на личния успех и резултатите от
образованието на младите хора, на конкурентност
между тях и на взаимно срещащи се интереси с
държавния и частния сектор.
Въпросът как да се направят училището и ученето отново привлекателни, не е лесен и едва ли
има еднозначен отговор. Неоспоримо е обаче, че
за да се състезава с привлекателността на външния свят, училището трябва да разполага със съвременна технологична инфраструктура и да владее използването й. Само това, за съжаление, не е
достатъчно. Необходими са промени и в учебното
съдържание и в самия учебен процес. Например,
по-добре е ударението да се премести от преподаването и изучаването на факти, част от които са
вече известни на учениците, към изясняването на
връзката между фактите и явленията и към това
как функционира света като цяло. Необходимо е
да се премине от сега преобладаващия стил на преподаване, при който учениците са пасивни слушатели, към стил на „разучаване” на проблема или
явлението, при който целият клас участва в дискусията, провежда експерименти, поставя въпроси, издига хипотези, събира и представя аргументи за една или друга теза и, накрая, достига до
самостоятелно „откриване“ на фактите и взаимовръзките между тях. Придобитите по този начин знания са по-дълбоко вкоренени в съзнанието на учениците и са по-функционални, могат да бъдат използвани за решаване на други задачи. При този
стил на учене неусетно се изграждат почти всички ключови компетентности, споменати по-горе.
Особено важно е, че се развива и укрепва способността на учениците да анализират и изследват, което е най-съшествената част на умението за
самостоятелно учене през целия живот. Поощрява се въображението и творческото начало. Сти-
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мулира се самостоятелната работа и мислене на
учениците. Образователният процес става част от
цялото всекидневие и „излиза“ извън клас. Този
стил на образование вече е добре разпространен
във високоразвитите страни, където е известен под
името „Inquiry Based Education“. Основни негови
черти присъстваха в нашето образование в началото на 80-те години на миналия век, в рамките на
образователния експеримент, известен под името
„Проблемната група по образованието“. Тя бе основана като съвместна инициатива на Министерството на образованието и на БАН и събра уникален опит. Под формата на работа на ученика върху
проект (самостоятелно или в екип, под ръководството на учител или друг специалист) този стил
се среща епизодично и днес, но няма съществено
влияние върху състоянието на образователната система. Затова днес се налага да внасяме този стил
като чужд опит чрез европейски проекти, по който БАН е партньор. У нас този стил стана известен
под името „Изследователски подход в образованието“. Масовото му използване би решило в значителна степен проблема с отчуждаването на учениците от училище и от ученето. БАН, където изследователският подход е работно ежедневие, може да подпомогне развитието на българската образователна система в тази посока (при това не
само на училищно равнище).
Значителен ресурс за връщане на интереса към
ученето и към училището има в извънкласните и
извънучилищни занимания и дейности – викторини, фестивали, кръжоци, състезания, олимпиади,
възлагане и разработка и докладване на проекти,
празници на науката и други подобни. Те могат да
обхванат значителна част от учениците и да ги
включат в дейности, които имат занимателен характер, но неусетно допринасят за изграждане на
знания и компетентности. Поради семейния и обществен интерес към тези дейности, те допринасят за положителна промяна в обществените нагласи спрямо ученето и училището.
б) Спад в обществения статус на учителя,
непривлекателност и силно феминизиране
на учителската професия.
Причините, довели до това състояние на нещата, са многобройни. Част от тях бяха вече отбелязани по-горе и имат обективен характер. Училището вече не е единственият дом на образователния процес. От друга страна, очакванията към квалификацията на учителя нараснаха силно. Той
трябва да е добър специалист в областта си, да
владее съвременните информационни и комуникационни технологии, да е в състояние да изгражда у учениците си ключовите компетентности, да
владее тънкостите на педагогиката, психологията
и когнитивните науки. Формите на подготовка и
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преквалификация на учителите, обаче, запазиха традиционния си характер и тези изисквания спрямо
квалификацията на учителя няма как да бъдат удовлетворени. Като се добави и ниското заплащане
на труда на учителите, сегашната картина става напълно обяснима. Решението може да се търси само в дългосрочен план (повече от десетилетие),
като се усъвършенстват формите за подготовка
на учителите и като се създадат условия, като учители да бъдат привличани хора, за които тази
професия е мисия. Опитът на страни като Финландия, Естония, Сингапур и др. в това отношение може да бъде много полезен за България.
в) Продължителността на учебната година
е по-къса по сравнение с останалите
европейски страни. Лятната ваканция е
неоправдано дълга, за сметка на по-малък
брой ваканции през годината. Намален е
броят на часове по природоматематическите дисциплини.
Продължителността на учебната година в България, като брой учебни дни, е сред най-късите в
Европа – 180 дни за гимназиите, 170 дни за учениците от V до VIII клас и 160 дни за тези до IV
клас. В Дания и Италия минималната продължителност на учебната година е 200 дни, а в Ирландия и Норвегия е 190 дни. Освен това, учебната
година у нас започва късно и приключва по-рано
в сравнение с редица други европейски държави.
Българските ученици са с една от най-дългите летни ваканции, но през годината ваканциите са помалко, отколкото в други страни. Това води до
неравномерно натоварване и прекъсване в учебния процес. По-продължителната лятна ваканция
е била необходимост, когато учениците масово са
участвали в прибирането на селскостопанската реколта. Тази необходимост днес не е толкова силна
и положението може да се коригира. Резултатите
на българските ученици в PISA показват, че това
положение следва да се преосмисли и евентуално промени. За сметка на продължение на учебната година могат да се увеличат часовете по
математика и по естествени науки. Силното намаляването на тези часове преди години беше крупна грешка, която влоши качеството на работната
сила в България и намали съществено привлекателността на България като инвестиционна дестинация за високотехнологични производства. За съжаление, тъкмо в тези производства принадената
стойност (печалбата) е най-голяма. Привличането
на инвестиции само чрез ниски разходи за труд
обрича страната ни на програмирана бедност за
десетилетия напред.
г) Образованието не е приоритет в
ценностната система на голяма част от
населението.

Наблюденията показват, че липсата на образование у родителите често се „наследява“ и от децата. Ценностната система на родителите става, до
голяма степен, ценностна система и на следващото поколение. Обществената среда, социалният статус на семейството, социокултурните различия
влияят силно върху отношението към образованието. Ако няма противодействие, неграмотността и необразоваността постепенно ще обхващат
все по-широки слоеве от българското общество.
Не е необходимо голямо въображение, за да се
предвидят последиците.
Образованието не е приоритет за много български граждани и поради това, че значителен брой
хора в обществото ни, без да имат забележим образователен ценз, демонстрират добро материално благополучие, въпреки че това благополучие
доста често е с неясен или дори със съмнителен
произход. Многобройни са примерите и в обратната посока. Висококвалифицирани специалисти,
преподаватели, учени, лекари, работници трудно
посрещат ежедневните си нужди. Много млади хора, завършили дори висше образование, не работят по специалността си или въобще не могат да
си намерят работа. Демотивиращ е и фактът, че
държавата има само декларирана, но не и осъзната визия за ролята на образованието и на науката в
дългосрочното развитие на страната.
д) Игнориране на етнодемографските
процеси и засилването на
мултикултуралния характер на
обществото.
Основните характеристики на динамиката в етнодемографските процеси в обществото ни е известна на всички. Характеристиката „мултикултуралност“ ще засилва присъствието си. Образователната ни система обаче е възникнала и е обслужвала нуждите на монокултурно общество. Може
би това е причината, когато се произнася думата
„интеграция“, много хора да чуват „асимилация“.
Очевидно е необходимо адаптацията към бъдещите условия да започне още от сега, за да не се
окажем неподготвени за пореден път. Изграждането на образователна система, която се съобразява с различията в нагласите и възприятията, е
трудна задача, но първите стъпки следва да се направят веднага. Тук има сериозен резерв за привличане и приобщаване към образованието на голяма част от българското общество, към училището.
е) Незадоволително състояние на
професионалното обучение и образование.
Значителна част от недоверието и негативното
отношение към образователната ни система се формира под влияние на недоброто състояние на професионалното образование, което следваше да да-
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де алтернатива на значителна част от българските
граждани. Това не се случи. В историята останаха
спомените за интереса към (и равнището на) различните техникуми, които успешно съперничеха
с най-добрите гимназии и подготвяха кадри, сред
които израстваше научно-техническият елит на
България. Спадът на интереса към професионалното обучение и образование може да се обясни
както с незадоволителното ниво на подготовка и
трудностите при намирана на работа, така и с липсата на интерес от страна на бизнеса.
ж) Спад в равнището на висшето
образование.
Казаното по-горе за средното образование се
отнася в значителна степен и за висшето образование, което вече не гради над здрава основа и
няма как резултатите от него да са на желаното
равнище. Има обаче и специфични за самото висше образование проблеми. До преди само 70-80
години едно добро университетското образование
бе достатъчно, за да се гарантира през целия живот успешна кариера без значителна допълнителна квалификация. Днес ситуацията е съвсем различна. В рамките на 5-10 години след завършване на университетското образование младите специалисти в областта на високите технологии могат да се натъкнат в ежедневната си работа на проблеми, за които не са учили нито в училище, нито в
университета. Знанията и технологиите се променят толкова бързо, че дори и идеята за допълнителна квалификация чрез „образование през целия живот“ промени смисъла си. Много от иновациите бързо носят големи печалби и бързо губят
актуалност, преди още да са стигнали до курсовете за преквалификация и до образователните институции. Единственият разумен начин за един
млад специалист да е „в крак с времето“ е да бъде
в състояние:
! да идентифицира (усеща и забелязва) новите проблеми и новите тенденции в развитието на съответните области на науката и технологиите;
! да умее да попълва пропуските в познанията си, като използва съответните източници
на информация (научна литература, интернет, професионални общества, социални мрежи и т.н.);
! да умее да анализира проблемите, да провежда експерименти, да изпробва различни
ситуации и да осигурява приемливо решение на възникналите проблеми.
Накратко, специалистът трябва да е способен
да извършва дейности, подобни на действията,
съпровождащи научните изследвания. Тази способност за самостоятелно учене и изграждане на
знанията постепенно става част от уменията, които се очаква да притежават младите специалисти,
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завършили висше образование. Тъкмо чрез тази
способност се отличават питомците на добрите университети от тези на посредствените. Тази способност може и трябва да се култивира в процеса
на образование чрез участие на студентите в научните изследвания. Словосъчетанието „Изследователски университет“ следва да се дава само на
университети, в които провеждането и участието
на студенти в научни изследвания е част от образователния процес. Следователно, по-широкото
използване на изследователския подход в образованието е от особено значение и във висшето
образование.
Нарояването на голям брой университети в България не позволява в тях да се формира критична
маса от висококвалифицирани преподаватели, които да задават тон и да определят развитието на
институцията. Положението се влоши допълнително след приемането на новия Закон за развитие на
академичния състав, който отвори път за йерархично израстване на кадрите дори когато необходимите академични качества не са налице. Това
ще има негативни последици за десетилетия напред. Възприемането на тезата, че образованието е
търговски продукт, доведе до появата на много
нови „меки“ специалности, които не изискват особени инвестиции, звучат модерно и не предполагат особени качества и усилия от страна на студентите. Нуждата на обществото от голям брой специалисти с такъв род квалификация обаче не е голяма. Резултатът е, че много хора с диплома за
висше образование днес не работят по специалността си или въобще не могат да си намерят работа. Напротив, в момента има засилено търсене
и недостиг на специалисти по природонаучните и
инженерните специалности. Подготовката обаче на
такива специалисти изисква създаване и поддръжка на сериозна инфраструктура (лаборатории,
опитни полета, експериментални производствени
цехове и др.), закупуване на ново оборудване и
скъпи консумативи, абонамент за скъпо струващи информационни източници. Придобиването на
солидна квалификация в тези области изисква сериозни усилия от страна на студентите. Всичко това ограничава възможностите за производство на
кадри с такава, необходима за обществото, квалификация.
Тук следва да се подчертае ясно, че една далеч по-добре образована работна сила ще бъде и
един ключов фактор, чрез който да се потърси решение на ниските равнища на производителност
в България спрямо останалите европейски страни. Необходимостта от качествено образование, гарантиращо професионалната и обществена реализация на гражданите, налага съществени промени
в системата на образованието със следните основни акценти:
! Засилен обществен ангажимент от страна на
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държавните институции и граждански организации за повишаване интереса към образованието. Приоритетни мерки за пълен обхват на подлежащите на образование деца и
ограничаване на ранното напускане на образователната система, които да гарантират
конституционно задължителното (основно)
образование.
Развиване на средно образование в няколко
основни насоки:
– общо или профилирано гимназиално образование – предполагащо продължаващо обучение (във висши училища);
– качествено професионално обучение –
осигуряващо подготвени изпълнителски
кадри. Реформиране на системата на професионалното образование и обучение и
съобразяването му с потребностите на пазара на труда чрез мерки, стимулиращи
по-активното участие на бизнеса.
– по-широко въвеждане на изследователския подход във всички степени на образованието, като се осигурят условия
за квалифициране на преподавателите в
тази посока;
– разработване на динамични виртуални
образователни среди на национално равнище, които да позволяват учене чрез експериментиране и изпробване по всяко
време и от всяко място;
– въвеждане в средното образование на
образователни инициативи, насочени към
учебно съдържание със специфичен акцент, напр. такива, които са фокусирани
върху ролята на образованието в процесите на обществени трансформации или
върху възможностите на училището за
управление на различността – етническа, културна, социална, религиозна;
– в развиването на всички степени и форми на образованието важно и постоянно
място да заема чуждоезиковото обучение;
– висококачествена подготовка на учителските кадри и осигуряване на финансово гарантирана непрекъсната квалификация.
Висше образование, съобразено с нуждите
на държавата и обществото от качествено
обучени кадри. Студентите трябва да се подготвят за професионална реализация в пазарната среда на променящия се свят. Във
връзка с това следва да се обърне особено
внимание на обучението в областта на природните и инженерно-техническите науки.
Засилване на взаимодействието между средното и висше образование. Въвеждане на договори тип – „Държава – Дипломиращи се

младежи“, основаващи се на успеха и резултати от образованието, конкурентност и
взаимно срещащи се интереси.
! Внедряване на адекватни на съвременното
развитие учебни планове и програми в училищата и университетите.
! Осигуряване и гарантиране на достойно заплащане на учителите и преподавателите и на
добра материална и техническа база за работа.
! Политики за привличане и задържане на младите хора в учителската и преподавателска
професии и подпомагане на тяхното развитие чрез различни подкрепящи форми и
програми.
По принцип образованието трябва да е съобразено с още няколко предпоставки:
! образованието трябва да бъде защитено от
конюнктурни икономически и политически
зависимости и обвинения;
! доброто образование е това, което следва и
интерпретира трайните и стратегически значими постижения на науката;
! в историята съществуват множество примери как идеологическите влияния, тесните институционални интереси и стремежът към
(буквално разбирана) печалба довеждат до
деформации и застой в образованието, а оттам и в науката.
Науката е главен фактор и едновременно ефективен инструмент за обновяване и издигане на равнището на всички дейности в едно общество и
държава. Ето няколко примера, които илюстрират
тази теза: Науката изследва и обслужва развитието на националната идентичност, без която самата
държавност е поставена под въпрос. С особена
сила това важи за страни като България с динамично и драматично историческо минало и многокултурно национално наследство. Това наследство е богатство, с което основателно можем да
се гордеем, но то е и в основата на процеси в
обществен и личностен план, които трябва да бъдат изследвани, осмисляни и управлявани, ако искаме държавата България да я има на картата на
света и занапред. За целта е необходимо държавата да осигури високо експертно равнище в областта на хуманитарните и обществените науки, a
това ниво се определя от учените в тези области.
Независимостта на една държава, нейният суверенитет, също зависи от експертното равнище в
много области (здравеопазване, национална сигурност, земеделие, промишленост, високи технологии и много други). Ефективното управление на страната също зависи, при това много силно, от експертния потенциал. Дори за малка държава като България, която внася повечето от необходимите машини и съоръжения, е необходима
експертна оценка за това какво, кога и от къде да
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се внася. Както и за това какво и как да се произвежда. Този експертен потенциал се определя от
състоянието на естествените и инженерните науки, от науките за Земята, от медицинската и селскостопанската наука.
Науката по своята същност е интернационална. Обектът на изследване – природата, обществото и човекът – е един и същ за изследователите от всички страни и това ги подтиква към сътрудничество и съревнование. По тази причина в
света отдавна съществува една жива и откликваща на въздействия мрежа, която включва както
отделните изтъкнати учени, така и мнозинството
от национални и международни научни организации, университети, институти, лаборатории, библиотеки, музеи, научни списания, електронни информационни източници и така нататък. Тази мрежа предоставя уникални и специфични възможности за обвързване на страната с останалия свят,
за заявяване и отстояване на присъствие в семейството на развитите страни. Най-новите световни
постижения във всяка област бързо се разпространяват в тази мрежа, стават известни на всяка
страна и могат да бъдат приложени и използвани
навсякъде. Разбира се, за да е част от тази мрежа,
а следователно и част от развития свят, съответната страна трябва да има развита наука. Трябва и
да е в състояние да генерира ново знание. Само в
такъв случай тази страна е припозната като част
от цялата мрежа. Който иска да използва постиженията на света, трябва да е в състояние да ги
разбере и приложи в своите специфични условия.
За това също е необходимо високо равнище на
експертност и дълбоко познаване на конкретната
обстановка.
Без високо равнище на науката не може да има
качествено образование (на всички етапи – предучилищно, училищно, университетско, докторантура). Без качествено образование сме обречени
на постоянен неуспех в световното икономическо
състезание. Не става дума само за това, новите
научни постижения да влязат в учебното съдържание. Непрекъснато се появяват иновации в самите образователните технологии, които могат съществено да повишат качеството на образованието, а от там и качеството на работната сила, което
качество напоследък се оформя като главно конкурентно предимство при привличането на инвестиции. Новите образователни технологии възникват в недрата на науката. Навлизането им и използването им в България става чрез свързаността ни
със световната научна мрежа, за която стана дума
по-горе. Пример от такова естество е изследователският подход в образованието, споменат по-горе.
Иновационният потенциал и науката в страната
са взаимообвързани по няколко линии. Иновациите с най-значителен ефект често се основават на
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научни постижения и са направени от хора с търсещ ум и изследоателски навици. От друга страна, успехът в изследователския процес идва, когато се приложат нови идеи или по нов начин се
използват вече известни идеи, за да се получат
нови научни резултати. Т.е. за учените-изследователи иновацията е ежедневие и е част от израстването им като професионалисти – експерти. Има
и друга връзка. Всяка иновация по определение е
обновление или подобрение на продукт, процес,
услуга или дори идея. Отделната иновация, колкото и да е значителна, има относително ограничен ефект върху икономиката и обществото. Осезаемият резултат от иновациите идва, когато те станат масово явление и обхванат всички сфери и
процеси в обществото, както и ежедневието на хората. Тогава интегралният ефект дава силен тласък на развитието. Успехът идва, когато в иновационния процес се включат колкото се може повече хора (най-добре всички – да не забравяме,
че има примери за много добри иновации, направени от ученици, пък и управлението на личния
бюджет също предоставя много възможности за
иновации и оптимизация от страна на отделния индивид). Способността да се анализира, изследва,
търси е в основата на иновационното мислене и
поведение. Тези способности, начин на мислене и
поведение следва да се развиват от най-ранна възраст. Изследователският подход в образованието,
споменат по-горе, поощрява развитието тъкмо на
тези способности и трябва да бъде въведен и използван във всички етапи на образованието. Важна задача пред науката на всяка страна е да подпомогне въвеждането на този подход в образователната си система. Това ще увеличи значително иновационния потенциал.
Основна задача на системата на науката във
всяка страна е да произведе и поддържа високо
експертно равнище. Това показва, че държавата
следва да носи основната отговорност за развитието на системата на науката, а не да се разчита
на външни източници. Различни висши и отговорни представители на Европейската комисия по въпросите на науката, при посещенията им у нас, многократно са подчертавали, че изграждането и поддържането на системата на науката в България
трябва да стане с национални усилия и средства.
По техните образни сравнения „…европейските пари могат да помогнат само за глазурата на кекса,
самият кекс трябва да си го направите и изпечете
вие „българите“.
Равнището на експертност, което генерира системата на науката в една страна, определя потенциала на съответната държава и предопределя нейното развитие в условията на глобалното икономическо състезание. Следователно основен продукт на науката в една страна са нейните учени.
Учените се изграждат и издигат равнището си на
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експертност, като правят изследвания с фундаментален или приложен характер. Държавата е заинтересована да поддържа институционално организациите, които провеждат научни изследвания и
така произвеждат и възпроизвеждат равнището на
експертност, като се ръководят от вътрешната логика за развитие на науката. Експерти са необходими във всички главни области на науката, като
самата наука, движена от вътрешните си закономерности за развитие, определя кои са тези главни области в даден момент. Чрез системата на проектното финансиране държавата може да насочва
интереса на учените към изследвания, които имат
по-пряко отношение към развитието на един или
друг отрасъл на икономиката и обществото или
към издигане на равнището на експертност в дадена конкретна област. По същия начин следва да
се обособят средства и за поощряване на иновационни проекти. Мисълта, че системата на науката може да функционира само чрез проектно финансиране, обаче, е заблуда. Ако не се подкрепят
организациите, които изграждат експертите (учените), много скоро няма да има кой да предлага
проекти за финансиране. На базата на анализ на
силните страни и постижения на научните изследвания у нас досега, както и на нуждите на държавата, трябва да се дефинират няколко научни области, в които да насочим нашите усилия и да бъдат концентрирани финансови ресурси и човешки
потенциал. Трябва да се развиват адекватни както
на националните ни специфики, така и на съвременните тенденции организационни форми за провеждане на такива изследвания и съответните прозрачни инструменти за финансовото им обезпечаване. Науката винаги е имала и едно друго важно
и често подценявано значение, а именно: на общокултурен феномен. Тя има задачата да натрупва, съхранява и предава знания, които да бъдат
пренесени през годините.
Културата е синтезираното понятие за изкуството, литературата, начина на живот, възпитанието, ценностните системи, формите на съжителство,
традициите и вярванията в дадено общество. Тя
на практика обхваща всичко от обществения живот. Културата означава и процес на непрекъснато
усъвършенстване, както и на положителни социално-психологически и манталитетни промени. Тя
моделира и формира националното самосъзнание,
самочувствието и достойнството както на обществото, така и на индивида. Както е казал Андре
Малро, „Културата не може да се наследи, тя трябва
да се завоюва “. Постигането й изисква усилие и
постоянство, което в крайна сметка се възнаграждава с резултати и носи удовлетворение във всички сфери на обществения живот. Заради всичко
това тя не може да не бъде част от националните

цели. Културата в широк смисъл има следните компоненти, които трябва да бъдат инструментализирани в перспективата на духовното развитието на
нацията:
– Културно-историческото наследство, като форма на запазване и предаване на духовния опит на човечеството (език, идеали, традиции, обичаи, обреди, празници, паметни дати, фолклор, народни занаяти, произведения на изкуствата, музейни, архивни и библиотечни фондове,
колекции, книги, ръкописи, писма, лични архиви, паметници на археологията,
архитектурата, науката и изкуствата, паметни знаци, съоръжения, ансамбли, забележителни места и други свидетелства
на историческото минало, значение, съвместни творения на човека и природата,
съвременни съоръжения, представляващи особени ценности от гледна точка на
историята, изкуствата или науката, специализирани центрове за популяризиране на постиженията на науката, а също
други предмети и явления, притежаващи
историко-културна ценност).
– Социалните институти и културните процеси, пораждащи и възпроизвеждащи
духовни и материални ценности (наука,
образование, религия, професионално
изкуство и любителско творчество, традиционна народна култура, просветна
дейност, сценична дейност и т.н.).
– Инфраструктурата на културата като система от условия за създаване, съхранение, експониране, транслиране и възпроизводство на културните ценности, развитие на културния живот и творчество
(музеи, библиотеки, архиви, културни
центрове, изложбени зали, ателиета, системи за управление и икономическо осигуряване на културния живот и др.).
Поддържането на изброените по-горе параметри на културата гарантира опазването и самобитността на националното културно наследство, на
тази база осигурява формирането на личното достойнство и самочувствие на българския гражданин и дава възможност за противопоставяне на
постмодерните тенденции в условията на глобализация за унифициране на културните процеси и
за постепенно заличаване на националната памет.
Държавата и публично финансираните институции
трябва да бъдат гарант за тяхното съхранение и
развитие, при спазване на принципите за ограничаване на тоталната комерсиализация на културата и правото на неограничен достъп до културните
ценности.
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Национално възпоминание за българския цар Самуил (997 – 1014)

БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ
ОТБЕЛЯЗВАТ БЕЛЕЖИТАТА
ГОДИШНИНА
След превземането на столицата на Българското царство Велики Преслав от
византийците през 971 г., управлението преминало в ръцете на синовете на комит
Никола – Давид, Моисей, Аарон и Самуил. Под водителството на цар Самуил
българският народ близо половин столетие водил непрестанни войни срещу Византийската империя за запазване независимостта на своята държава. Българската епопея в неравностойния двубой била белязана с подвизите на редица блестящи Самуилови
пълководци – Кракра Пернишки, Никулица, Ивац воевода, с храбростта на хиляди български воини.
Блестящата победа в битката при прохода Траянови врата през 986 г. била последвана от поражението
при с. Ключ, Петричко (29 юли 1014 г.). Петнадесет хиляди от пленените български воини били ослепени по заповед на византийския император Василий ІІ. Заради проявената жестокост той заслужено
получил прозвището Българоубиец. Преживял трагично завръщането на ослепената си армия, цар Самуил на 6 октомври 1014 г. починал. Неговите подвизи и дела за отстояване на българската държавна
независимост са оставили дълбока диря в съзнанието на потомството. Мероприятията, провеждани във
връзка с 1000-годишнината от неговата смърт, са не само възпоменание за тях, но и израз на заслужена национална гордост.
Редица събития през м. октомври разказаха за епохата на цар Самуил и неговата личност. Кулминацията на отбелязването на 1000-годишнината от смъртта му († 6 октомври 1014) беше Международната научна конференция „Европейският югоизток от средата на Х до началото на ХІ век – история и
култура“, която се проведе от 6 до 8 октомври 2014 г. в сградата на Българската академия на науките.
Конференцията е едно от най-мащабните събития в историческата наука през последните години. В нея
участваха 44 български и 21 чуждестранни учени от 13 държави, както и 18 институции – университети, научни институти на БАН, Държавна агенция „Архиви“, библиотеки, музеи. Сред чуждестранните
участници бяха изтъкнати византинисти и медиевисти от Европа и САЩ.
Конференцията беше открита със слово на председателя на Организационния научен комитет акад.
Васил Гюзелев. В поздравлението си към участниците проф. Георги Близнашки, министър-председател на Р България и председател на Националния комитет по честването, говори за делото на цар Самуил като символ на процеса на утвърждаване на българската народност и като добър повод да осмислим нашето настояще и да създадем визия за нашето бъдеще. „...Цар Самуил е характеризиран от
своите съвременници като „непобедим по сила и ненадминат по храброст владетел, който властвал над българското племе“. В един неравностоен двубой срещу могъщата Византийска империя,
възглавявана тогава от император Василий ІІ, наречен впоследствие Българоубиец, цар Самуил е
олицетворението на славната и трагична eпопея за защита на родната земя и на Българското
царство. Неговите войни срещу Византийската империя, водени непрекъснато в продължение на
няколко десетилетия, съдействали в най-голяма степен за укрепването на българското народностно и историческо съзнание. С широката си международна дейност и връзки, с подвизите си на
бранните поля и заслуги за развитието на духовната и материалната култура на България през
продължителен исторически период, цар Самуил се нарежда сред онези велики владетели, които
създадоха величието на средновековната българска държава...“ – се казва в приветствието на председателя на БАН акад.Стефан Воденичаров, прочетено от проф. Евдокия Пашева – главен научен секретар на БАН. „...Векът на цар Самуил и неговите съвременници на Балканите и Европа е не само
исторически период, наситен с войни и събития от политическата история, той е период на
културно и социално-икономическо съзидание...“
Темите на научните доклади бяха свързани с времето на Българското царство през Х–ХІ в. и управлението на цар Самуил и неговите наследници – историческите изследвания и изворите за епохата,
комитопулите в българската историческа памет, фронтовете на българо-византийската война от Х–ХІ
в., ролята на Унгария и сръбските княжества, битката при крепостта Ключ, ослепяването на Самуиловите воини, смъртта и погребението на цар Самуил, литературата и изкуството в българските земи през
Х–ХІ в., българската музика през Х–ХІІ в. и др.
Конференцията беше съпътствана с изложба „Църквата в Самуилова България. Корени и наследство“ на Кирило-Методиевския научен център, НА и НАИМ при БАН.
На 6 октомври – датата, на която преди 1000 години умира цар Самуил, участниците в конференцията поднесоха венец пред паметника на Самуиловите войни, направиха първа копка и поставиха капсула на мястото, определено за паметник на цар Самуил в градинката на храм „Св. София“, посетиха
Заупокойната служба за българския цар в катедралния храм „Св. Ал. Невски“, както и възпоменател-
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ната вечер с концерт със средновековна музика в изпълнение на Камерен хор „Средец“ с диригент
проф. Александър Куюмджиев и Камерен ансамбъл „Йоан Кукузел – Ангелогласния“ с диригент доц.
Димитър Димитров в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
„Н.“

СЛОВО НА АКАД. ВАСИЛ ГЮЗЕЛЕВ
НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЮГОИЗТОК ОТ СРЕДАТА НА Х
ДО НАЧАЛОТО НА ХІ ВЕК – ИСТОРИЯ И КУЛТУРА“
Уважаеми г-н Министър-председател на
Република България,
Уважаема г-жо главен секретар на БАН,
Уважаеми г-да академици и членкореспонденти,
Скъпи участници в конференцията,
Като председател на Организационния комитет
за мен бе определена високата чест да открия тази
конференция с няколко встъпителни думи и да Ви
кажа: „Добре дошли!“
В рамките на националното възпоминание на
блажената памет на един от най-известните в европейската средновековна история български царе Самуил (997–1014) тази конференция заема
важно и особено място. Събрала в таза зала част
от елита на българската и световната медиевистика, тя има за цел да хвърли светлина върху историята и културата на европейския Югоизток, върху един сравнително слабо проучен период – от
средата на Х до началото на ХІ век. Това е период, когато преодолялата кризата си Византийска
империя и обеденилото около себе си славяните
Българско царство се възправят във величав двубой, за да решат спора за хегемонията на Балканите. В продължение близо на половин столетие
военните действия между тях се разгръщат в различни краища на полуострова – от Дунава до Коринт и от Одрин до Драч. Завладяването на Велики Преслав – столицата на цар Симеон Велики
(893–927) и неговите наследници, от византийците не сложило край на българската държавност.
Тя била запазена и възродена за нов исторически
живот от синовете на комит Никола – комитопулите Давид, Моисей, Аарон и Самуил, в западните
предели на ширналото се на Балканите Българско
царство. От тогава до превземането на неговата
нова столнина – Охрид, през 1018 г. от византийския василевс Василий ІІ Българоубиец (976–
1025) протича историята на Самуиловата България, славната „българска епопея“ в двубой срещу Византия. Тази история е изпъстрена с кървави и безпощадни войни, с бляскави военни победи и злощастни поражения. Това е история на из-

ключително активни външнополитически отношения на Българското царство не само с Византия,
но и с Германската империя, папството, Унгарското кралство, сръбските княжества, Киевска
Рус, печенегите. Това е история на остри вътрешнополитически борби и интриги, съзаклятия, семейно-родови вражди и отмъщения, романтични
дворцови любовни и брачни връзки. Едва ли е случайно, че някои от тях са станали сюжет в Шекспировата драма „Буря“, както това на времето
установи големият белгийски византинист Анри
Грегуар. Самуиловият век същевременно е време
на развитие на българската материална и духовна
култура. Тогава израстват редица градове и крепости, формират се нови областни и църковни центрове, извършва се забележително строителство
на църкви и манастири, създават се шедьоври в
областта на изобразителното изкуство като стенописите на църквата „Свети Георги“ в София, църквите и манастирите край Охрид и край Охридското езеро, Самуиловата базилика на остров „Св.
Ахил“ на Преспанското езеро и др. През този период са съставени забележителните старобългарски глаголически и кирилски книжовни паметници – Зографското и Асеманиевото евенгелие, Савина книга, Супрасълски сборник и др. Със своето уникално творчество се възвисяват забележителните старобългарски книжовници Презвитер
Козма и презвитер Йеремия.
Самуиловият век е от онези забележителни
страници от многовековната българска история,
когато съзиданието и героизмът съжителстват с
разрухата и трагедията. На него е посветена тази
международна конференция, той е обект на вниманието на българските и чуждестранните учени
през тези три дни. В едно пленарно заседание и в
три научни секции – „История“, „Филология“ и
„Археология“, те ще направят опит да хвърлят нова светлина върху отдалеченото от нас историческо време.
От все сърце от името на Организационния кометет пожелавам на участниците в Международната научна конференция успех и приятни дни в
нашата древна, но нестарееща столица София!
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„ЦАР САМУИЛ († 1014)
В БИТКА ЗА БЪЛГАРИЯ“
Ас. Методи Златков,
д-р Галина Грозданова,
НАИМ–БАН

На 7 октомври 2014 г. официално бе открита
изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за България“ в Националния археологически институт с
музей при Българската академия на науките1 .
Изложбата е част от Националната програма за отбелязване на 1000-годишнината от смъртта на българския цар Самуил (997–1014) (www.tzarsamuil
1000years.wordpress.com) и е финансирана със
средства от целевата държавна субсидия за отбелязване на смъртта на цар Самуил [1].
Целта на изложбата е да запознае посетителите
с основни моменти от епохата на цар Самуил, личността и семейството му, да разкаже за войните
му с Византия и за важни политически личности.Включени са експонати от общо 14 музея2 .
Началото на изложбата започва с представянето на два кръста от Х – началото на XI в., които са
открити в епископската базилика в Дръстър, където е била резиденцията на българския патриарх
в навечерието на падането на България под византийска власт. Единият кръст е от планински кристал и е открит в гроб 98, който е принадлежал на
духовник от най-висш ранг (Фотос 1). Предполага се, че това е гробът на патриарх Дамян. Тази
теза намира и критици, но е факт, че пътят на българския патриарх на запад, към консолидация на
силите в борбата срещу Византия, е започнал от
Дръстър.

Фотос 1. Кръст от планински кристал, открит в патриаршеската църква в Дръстър (РИМ-Силистра).
Сн. К. Георгиев.

Фотос 2. Германският надпис, поставен по поръка на
Самуил през 993 г. (НИМ). Сн. К. Георгиев.

Основен акцент в изложбата е оригиналният
надпис от с. Герман (Фотос 2). Той е направен по
заръка на цар Самуил в памет на баща му, майка
му и брат му Давид. Надписът представлява каменна плоча, на лицевата страна на която са издълбани три кръста, в чиито легла някога е бил
инкрустиран метал. Кирилският надпис е от 11 реда
и гласи следното: „†В името на Отца и Сина и Светия Дух, аз Самуил, раб Божий, полагам помен
на баща [си] и майка (си) и брат [си] на този
кръст. Това са имената на покойните: раб Божий
Никола, [Рипсимия и] Давид. Написа се в годината от сътворението на света 6501 [992/93], индикт
6.“ Този надпис е изключително важно свидетелство от епохата на цар Самуил.

Фотос 3. Златна монета на император Василий II (976–
1018), сечена в периода 1005–1025 г. (НАИМ-БАН).
Сн. К. Георгиев

1

Изложбата ще продължи до 11 януари 2014 г.
Предметите са от колекциите на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките,
Националния исторически музей, Регионален исторически музей – Варна, Регионален исторически музей – Добрич,
Археологически музей – Велики Преслав, Регионален исторически музей – Шумен, Регионален исторически музей –
Разград, Регионален исторически музей – Перник, Регионален исторически музей – Враца, Регионален исторически музей
– Монтана, Исторически музей – Панагюрище, Регионален исторически музей – Сливен, Регионален исторически музей
– Бургас и Регионален исторически музей – Силистра.
2
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Фотос 4. Печат на Стефан Кондостефан, участник във
византийския поход срещу Сердика през 986 г. (АМ –
Преслав). Сн. К. Георгиев.

Битката за България е основната тема в експозицията. Тя е представена чрез експонати в четири витрини. Едната съдържа византийски монети
на императорите Йоан Цимисхий (969–976) и Василий II (976–1025) (Фотос 3), печати на важни
политически фигури в българо-византийските отношения 971–1018 г., сред които печати на византийските военачалници Теодорокан, Никифор Ксифия, Стефан Кондостефан (Фотос 4) и др. В други
три витрини е изложено въоръжение и снаряжение, характерно за Самуиловата епоха (X–XI в.).
Част от експонатите се представят за първи път
пред широката публика. Подредени са по групи в
зависимост от предназначението им: оръжие за далечен бой, оръжие за близък бой, защитно въоръжение и конско снаряжение. Сред най-впечатляващите експонати са мечовете и сабите, много фино изработена посребрена халчеста ризница и една изключително добре украсена със сребърни апликации брадва от с. Стан, Шуменско (Фотоси 5-7).

Фотос 5. Мечът от Опака, втората пол. на IX–X
в. (РИМ-Добрич). Сн. С. Колев

Фотос 6. Посребрена ризница от Старозагорско, X–XI в.
(НАИМ-БАН).Сн. К.
Георгиев.

Фотос 7. Брадва от с. Стан, X–XI в. (РИМ-Шумен). Сн.
К. Георгиев.

Фотос 8. Копие на Битолския надпис (НАИМ-БАН).
Сн. К. Георгиев.

Темата за наследниците на цар Самуил е представена чрез копието на Битолския надпис (Фотос
8), който дава информация за възстановяването
на крепостта на град Битоля от новия български
цар Йоан Владислав (1016–1018). Наследниците
на комитопулите получили постове и титли в служба на империята. Историята на рода на Йоан Владислав се проследява в период, по-дълъг от столетие, като в писмените извори и по данни на сфрагистиката се споменават имената на 28 души. Сред
тях са Йоан Аарон и Самуил Алусиан, чиито печати присъстват в експозицията.
Базиликата Св. Ахилий е последната тема в експозицията. Тя е построена от цар Самуил на остров Св. Ахил в Преспанското езеро. За определен период от време е била седалище на българския духовен глава. Тук е бил положен българският цар Самуил след смъртта си на 6 октомври
1014 г. Темата за базиликата е представена чрез
изобразяването на архитектурни елементи от нейния градеж по стените на залата.
Освен оригиналните предмети от епохата, по-
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сетителите ще могат да видят и специално направен за изложбата филм, който я превръща в мултимедийна експозиция. Филмът е 25 мин. и излъчването му започва на всеки кръгъл час. В него се разказва историята на цар Самуил и битките, които е водил за България. С помощта на живи
кадри, дву- и триизмерна анимация и звукови картини, филмът дава възможност на посетителите да
си припомнят славната история на цар Самуил и
драматичния завършек на живота му. Благодарение на автоматизирана система, в хода на разказа
прожекцията сама управлява осветяването на витрините с артефакти. Филмът има и английски субтитри.
Към изложбата се издадоха и две книги, които
се представиха в деня на откриването [2, 3]. Едната
е двуезичен каталог, на български и английски,
под редакцията на директора на НАИМ-БАН, доц.
Людмил Вагалински. Състои се от две части. Първата съдържа шест статии от водещи учени: историци, археолози и специалисти по военно дело,
между които и статия на проф. Николаос Муцопулос, който е проучил и разкрил църквата „Свети
Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро, Гърция, и е открил и разпознал гроба на цар Самуил. Втората част е каталожна и в
нея са представени чрез обширни анотации и фотографии всички предмети, които са част от изложбата. Освен каталога се направи и детска книжка, която се раздава на учениците, посещаващи
изложбата.
Откриването на изложбата в голямата централна зала на Националния археологически музей
уважиха доц. д-р Мартин Иванов – министър на

културата и заместник-председател на Националния комитет за отбелязването на 1000-годишнината от смъртта на българския цар Самуил, aкад. Дамян Дамянов – заместник-председател на БАН, архимандрит Герасим – главен секретар на Светия
Синод, проф. д-р Божидар Димитров, директор
на Националния исторически музей, акад. Васил
Гюзелев, председател на Организационния комитет за отбелязването на 1000-годишнината от смъртта на българския цар Самуил, д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столичната община, посланикът на Република Гърция в България Н. Пр.
Димостенис Стоидис, посланикът на САЩ у нас
Н. Пр. Марси Б. Рийс, посланик на Република Сърбия, Н. Пр. Владимир Чургус, и др. На официалното откриване на изложбата бяха и многобройните участници в международната научна конференция в БАН, посветена на 1000-годишнината от
смъртта на великия български цар Самуил, сред
които беше и проф. Николаос Муцопулос, който
през 1969 г. открива останките на цар Самуил в
базиликата „Свети Ахил“.
Литература:
1. Николов, Г. Някои събития, свързани с отбелязването на 1000-годишнината от смъртта на
българския цар Самуил († 6 октомври 1014)
през есента на 2014 г. //Наука, 2014, № 3, с.
76-77.
2. Вагалински, Л. (отг. ред.). Цар Самуил († 1014)
в битка за България. С., НАИМ–БАН, 2014, 203
с.
3. Грозданова, Г. Цар Самуил в битка за България. София, 2014, НАИМ–БАН, 32 с.

ИЗЛОЖБА „ЦЪРКВАТА В
САМУИЛОВА БЪЛГАРИЯ –
КОРЕНИ И НАСЛЕДСТВО“*
Изложбата
беше подготвена от КирилоМетодиевския
научен център
(КМНЦ) в сътрудничество с
Научния архив
и Националния
археологически институт с

Доц. д-р Славия Бърлиева,
Кирило-Методиевски научен център – БАН
музей при БАН, и с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ на Софийския университет. Освен на 1000годишнината от смъртта на цар Самуил, тя е посветена на 145-годишнината на Българската академия на науките и на столетния юбилей на Климентовата комисия на БАН, поставила основите на на-

* Автори на изложбата: Славия Бърлиева, Люба Илиева, Камен Станев, Димо Чешмеджиев. Художник: Ивелина Велинова.
Фотографии: Методи Златков, Марио Маринов, Георги Атанасов, Камен Станев.
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учните изследвания по кирилометодиевистика в
България. Във фоайето на централната сграда на
Академията освен тематичните постери бяха изложени и 18 средновековни ръкописа и ръкописни фрагменти от сбирката на Научния архив на
БАН, свързани с епохата на цар Самуил и с книжовното наследство на предстоятелите на Българската църква. Експозицията беше открита от
директора на КМНЦ – БАН доц. Славия Бърлиева
на 6 октомври 2014 г. в присъствието на министър-председателя Георги Близнашки и на акад. Васил Гюзелев, председател на Организационния комитет за Самуиловите възпоменателни чествания.
Авторският колектив имаше за цел да представи чрез паметниците на книжовността, стенната
живопис и архитектурата превратното време на Самуиловото царство в перспективата на историята
на Българската църква – от нейното създаване до
момента, когато Българската архиепископия в
Охрид обединява покорените български земи като представител на някогашната държава.

Фотос 3. Базиликата „Св. София“, вероятно средище
на Сердикийския събор (343 г.), София, сн. Марио Маринов

Фотос 1. Владислав Граматик,
Разказ за покръстването на Цар
Борис Михаил,
сборник от ХVІ в.
от Рилски манастир, сега в Научната библиотека
в Одеса, №1/110.

Фотос 4. Фрагмент
от глаголическо изборно евангелие от
Охрид, ХІ в., Одеска научна библиотека (дигитално
хранилище
на
КМНЦ – БАН)

Фотос 2. Кръст от Дръстър, Х в.,
сн. Георги Атанасов

Когато през пролетта на 870 г. отците на VIII
Вселенски събор в Константинопол дават право
на българите да имат своя архиепископия, те поставят основите на самостоятелната Българска църква – единствената призната за самостоятелна измежду църквите на новопокръстените (Фотос 1)
през IX в. народи. Първият български архиепископ Йосиф (Стефан) е последван от плеяда предстоятели, изградили с помощта на българските
владетели могъща християнска държава пред самия праг на ромеите и устроили църква по подобие на Константинополската, следвайки нейните
канони и институции. И ако Йосиф бил ръкополо-
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жен от византийския патриарх, то неговите наследници Леонтий, Сергий и Григорий са избирани
от Синода на българската архиепископия и заедно
с архиепископа на Кипър са поставяни пред всички митрополити, „подчинени на патриаршеския
престол на богохранимата столица“. Затова и византийските извори описват Българската архиепископия със седалище Плиска, по-късно Преслав, като независима. Тя остава такава дори и след
като император Василий II я „изтръгва“ от българите, чак до неканоничното й закриване със султански ферман през 1767 г. Тази самостоятелност,
гарантирана от решенията на два вселенски събора, както и опората на старите църковни средища
дават възможност на княз Борис Михаил да „опаше цялата си подвластна България със седем съборни храма“ – т.е. да създаде седем митрополитски средища – епархиите Деволско-Охридска, Девелтска, Брегалнишка, Дръстърска, Средецка, Филипополска и Бдинска. Идването на Кирило-Методиевите ученици в България подкрепя този процес и предопределя успеха на новопокръстения
владетел. Неговите наследници цар Симеон (893–
927) и цар Петър (927–970) укрепват външната независимост на Църквата, за да я въздигнат в началото на X в. в ранг патриаршия. Първият й предстоятел Дамян светителства в престолния Велики
Преслав и напуска столицата вероятно след завладяването й от руския княз Светослав през 967 г.
и падането на голяма част от Североизточна България под властта на ромеите. Той търси убежище
в Дръстър (Фотос 2), откъдето се оттегля след завземането му от император Йоан Цимисхи през 971
г. и се отправя към все още свободното Западнобългарско царство и столицата му Средец / Триадица (Фотос 3). Неговите приемници пребивават
във Воден, Мъглен и Преспа (Фотос 4), за да се
установят около 990 г. в Охрид, избран от цар Самуил за столица на българската държава. Въпреки че през 1018 г. тя окончателно става част от
Византийската империя, нейната патриаршия в
Охрид запазва своята самостоятелност и макар
понижена в ранг, тя фактически и юридически остава Българска църква, което е засвидетелствано
в първите официални документи, издадени от император Василий II на Българската архиепископия в Охрид. (Фотос 5)
Българската архиепископия през XI–XIII в. е
забележителен феномен на синкретизъм, обединяващ християнските традиции на Европейския
югоизток в продуктивен културен модел, създал
безценни богослужебни книги като Асеманиевото и Зографското евангелие, Мариинското евангелие, Синайския псалтир и Синайския евхологий,
Слепчанския и Охридския апостол, Енинския
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апостол, Орбелския триод и много други паметници на средновековната книжовност.

Фотос 5. Издание от 1542 г., Париж, с коментарите на
„Теофилакт, архиепископ на България” към Евангелието от фондовете на НИМ, София.

Фотос
6.
Служба за св.
Ахилий в ръкопис от ХІV
в. на манастира „Св. Екатерина“.

В постерната експозиция са представени непоказвани досега пред широка публика материали
от ръкописните сбирки на Австрийската национална библиотека във Виена и Одеската научна библиотека, част от дигиталното хранилище на КМНЦ,
както и новооткрит препис от XIV в. на службата за св. Ахил от манастира „Св. Екатерина“, Синай със стихира: „Радвай се Ахилие…съгражданино на българите, не преставай да се молиш за
тези, които честват твоята памет…“ (Фотос 6)
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ИЗЛОЖБА „БЪЛГАРСКАТА
АВТОКЕФАЛНА АРХИЕПИСКОПИЯ
В ОХРИД (1018-1767)“*
И зл ожба та
представя забележителната, почти
800–годишна история, на Българската автокефална архиепископия
в Охрид от учредяването й с Грамотите на император Василий ІІ
Българоубиец от
1018–1019 г. до
закриването й със
султански ферман
през 1767 г.
Акцент в тази
сложна, но и
вдъхновяваща
история на българската църква
от охридския период е представянето й като първоприемник на Българската патриаршия.
Експозицията включва 65 оригинални предмета от уникалните колекции на Националния исторически музей (НИМ), свързани с историята на
Българската автокефална архиепископия в Охрид
– икони, църковна утвар, литургически тъкани, ръкописи, печатни издания. Те са безценни паметници на културата – гордост и вдъхновение за българския народ. Сред тях с неповторим блясък се
открояват: митрата на охридските архиепископи,
изработена в началото на ХVІІІ в., дарохранителницата с изображения на св. Седмочисленици от
1833 г., средновековните златовезани литургически
тъкани (сред малкото запазени в света), преписът
на историческото съчинение на Йоан Скилица от ХІІІ в. – един
от шестте, достигнали
до наши дни, и единствен в България.

Фотос 1. Мощехранителница. Манастир „Св.
Наум”, край Охрид, Македония. 1837 г.

Проф. д-р Божидар Димитров,
директор на Националния
исторически музей
Фотос 2. Кръст. Миниатюрна дърворезба,
сребро, позлата, филигран, клетъчен емайл,
цветно стъкло, полускъпоценни камъни,
филигран. XVII в.

Представените напрестолни кръстове с
миниатюрна дърворезба и с художествено
изработени метални
обкови – изкусна работа на майсторите от
пределите на Охридската архиепископия – акцентират върху фундаменталния християнски символ – кръста, защото
„всички Христови дела и чудеса са велики, но
най-велик от всички е животворящият Кръст“, по
думите на българския светец Иларион
Мъгленски, живял
през ХІІ в. в Охридско.
Фотос 3. Дванадесетте господски празници. Охрид, Македония.
Лизарит, сребро, следи от позлата, дърво.
ХІІ в. (рамката) и втора половина на ХІV в.
(централният панел)

Иконите от XIV и XV в., изработени в палеологов и къснопалеологов стил – едни от най-добрите образци на християнската живопис, са дело на
талантливи зографи, вложили най-съкровените си
чувства при пресъздаването на светите образи.
Изложбата отразява славен период от българска история и показва богатството на културното
наследство на нашите предци – православни християни, запазили етническото и религиозното си самосъзнание през тежките години на изпитания и

* Изложбата е част от програмата на Националния инициативен комитет за отбелязване на 1000-годишнината от смъртта
на българския цар Самуил.

НАУКА – кн. 6/2014, том XXIV
Издание на Съюза на учените в България

49

Национално възпоминание за българския цар Самуил (997 – 1014)
войни с две от най-могъщите сили в средновековния свят – Византийската и Османската империя.
Фотос 4. Олтарни двери.
Плитка оцветена дърворезба,
темпера и злато върху дърво. XVI в.

След покръстването на
българите от цар Борис
(852–889) през 864 г. Българската църква била издигната в ранг на архиепископия. Това станало на
4 март 870 г. Пръв български архиепископ е Йосиф
(Стефан). Автономията и
международният авторитет
на църквата се затвърдили
при цар Симеон (893–927) и цар Петър (927–970)
и на втория всебългарски църковно-народен събор през 917 г. Църквата била прогласена за автокефална (самоуправляема) със свой патриарх –
патриарх Дамян.
Седалището на Българската патриаршия през
Първото българско царство е било последователно в Плиска, Преслав, Доростол, Средец и Охрид.
През 1018–1019 г. император Василий II Българоубиец (976–1025) завладял България и понижил статута на патриаршията в ранг на архиепископия със седалище в град Охрид. Като отчитал
авторитета на църквата и духовенството, той все
пак запазил нейната самостоятелност. Официално
тя била наричана Българска автокефална архиепископия, а нейният предстоятел е носил титлата
„Архиепископ на Охрид и на цяла България“. Свещениците и монасите са били предимно българи,
но след първия архиепископ – Йоан Дебърски
(1019–1037), за архиереи били ръкополагани византийски духовници. От средата на XV в., от патриотична ревност (за да не бъде свързвано създаването й с името на императора, избил хиляди българи при завоюването на България) архиепископите започнали да разпространяват невярното твърдение, че независимата църква била основана в
началото на VI в. от император Юстиниан Велики,
заедно с град Юстиниана Прима – родното място
на Юстиниян, който по-късно българите нарекли
Охрид. С течение на времето титулът на охридския архиепископ бил променен на „Архиепископ
на Юстиниана Прима и на цяла България“.
Като „Архиепископия на цяла България“
Охридската архиепископия просъществувала цели 749 години. Границите й обхващали западните
области на българската етническа общност –Македония, Албания, Източна Сърбия.
Някои охридски архиепископи смело се под-
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писвали под титула „Патриарх на Юстиниана Прима и на цяла България“. От канонична гледна точка те имали право. Българската патриаршия през
1018 г. не била понижена в архиепископия по законен, църковен път, а от светската власт – в лицето на византийския император. Според охридските архиепископи от църковна юридическа гледна точка този акт бил нищожен и Българската патриаршия продължила да съществува без прекъсване след учредяването й през 927 г. Тази титла
била призната от Вселенската патриаршия през XIV
в.

Фотос 5. Църквата „Света София“ в Охрид.

Катедрален храм на Българската архиепископия със седалище Охрид станала църквата „Света
София“ (Фотос 5). Тя била построена от българския цар Борис I през 864 г. на мястото на стара
църковна сграда от късноримската епоха и била
една от седемте съборни църкви, съградени от владетеля на България при обявяването на християнството за държавна религия в Българското царство.
Император Василий II Българоубиец постановил в указите си от 1019–1020 г. архиепископите
да бъдат българи по етнически произход. Първият
избран и утвърден архиепископ наистина бил българин – монахът Йоан от манастира „Св. Иван“ в
Дебър (днес малко градче в западния дял на областта Македония). Но след смъртта на архиепископ Йоан, в следващите векове, през които съществувала архиепископията, на престола били
поставяни все повече гърци. Повечето от гръцките й предстоятели обаче се грижели усърдно за
укрепване на християнската вяра в душите на българите.
Най-изтъкнат измежду тях бил Теофилакт Български, заемал Охридския престол между 1090–
1126 г. Известен средновековен интелектуалец, автор на десетки богословски и исторически съчинения, приближен на императорския двор, той бил
изпратен в дълбоката провинция, за каквато се е
смятал Охрид, далеч от блясъка на живота в столицата Константинопол. Теофилакт, като предан
Божи служител, изпълнявал мисията си честно и
всеотдайно. Приел каузата на българския народ
като своя и направил много не само за опазване
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на православието, но и за народностното съзнание на миряните си българи. За тях той написал
„Пространното житие“ на най-почитания светец в
Охрид – Св. Климент Охридски, велик ученик и
последовател на първоучителите на славянството,
светите братя Кирил и Методий. „Благодарение на
Св. Климент, на неговите неуморни трудове – пише Теофилакт – цялата българска страна позна Бога“.
За Свети Климент написал житие и друг гръцки предстоятел на Българската архиепископия през
годините 1216–1234: Димитър Хоматиян – един от
най-изтъкнатите византийски писатели през тази
епоха. „Когато Климент пристигна в Охрид през
887 г. – пише Хоматиян – българският народ не
бил още напълно просветен с кръщение и имал
варварска дивост. Светецът обаче с деянията си
довел всички българи до Богопомазания и превърнал грубостта им в благородство на нравите,
внушавайки им справедлив и разумен живот. Този велик наш отец и светилник на цяла България
бе по род от европейските мизи, наричани още
българи“. Тези възторжени слова слушали смирено богомолците в храмовете. „Той предаде на
нас, българите – продължава Хоматиян, – всичко,
което се отнася до Църквата. За това и българите
от всяка възраст, мъчно е да се каже колко голямо усърдие проявяват при почитането му.“
В друг труд на Хоматиян, наречен „Гръцка
служба“, св. Климент е оприличен на „Тринадесети апостол, обновил българските народи с кръщение.“ Жития и служби били написани от охридски предстоятели и за друг охридски светец –
св. Наум, и за светите Седмочисленици. В тях с
възхищение се говорело за дейността на българския цар Борис I и на равноапостолите Кирил и
Методий: „Те утвърдиха България с божествените
догми и станаха непоклатими стълбове на Българската църква.“
В края на XII в. – през 1185 г., българската
държавна независимост била възстановена след
мощно освободително въстание, избухнало в Причерноморието, Централна и Източна Стара планина и ръководено от братята боляри Петър и Асен.
Заедно с обявяването на Петър за български цар
била възстановена и Българската архиепископия.
Тя била призната през 1204 г. от Папството, а през
1235 г. от Вселенската патриаршия била въздигната за патриаршия. Центърът й се намирал в столицата Търново.
През първите двадесет години епархиите на Българската архиепископия в Охрид останали извън
границите на Българската държава. Териториите
на осем от тях, по времето на цар Калоян – през
1201 г., били присъединени към българската държава. Начело на тези епархии, на мястото на избягалите византийски духовници били поставени от
Българската търновска патриаршия нови българ-

ски владици. Тридесет години по-късно въпросът
за новите владици бил обсъден на архиерейски
събор в Охрид и било решено те да върнат катедрите си на старите владици, но ръкоположените от
тях български свещеници да останат. Българите в
границите на българската държава били духовно
обгрижвани от Търновската патриаршия, а българите извън пределите на страната – от Охридската
българска архиепископия. Отколешният стремеж
на император Василий II Българоубиец да асимилира постепенно българите претърпял провал. Българската църква обединявала сънародниците си в
Христовата вяра, окриляла ги и им давала сили в
тежките години на изпитание.
Особено голямо значение за оцеляването на
българите като народ и духовност имала Българската архиепископия в Охрид след 1396 г., когато
всички български земи паднали за дълги пет века
под властта на мюсюлманската Османска империя, а Търновската патриаршия била ликвидирана. Охридската архиепископия останала единствената българска църковна институция и с много
усилия и труд успяла да опази жив християнския
дух сред българите. При една теократична власт,
каквато била Османската империя, базирана на
нормите на шериата, правата на християните били
строго ограничени. Било забранено християнските църкви да са по-високи от мюсюлманин, яхнал
кон. Затова всички монументални храмове в
Охридската епархия били отнети от християните и
превърнати в джамии, включително и катедралният храм „Св. София“. Тази прекрасна сграда била превърната отново в църква едва през 1915 г.,
когато Българската армия освободила Охрид, а
на Великден – 19 април 1998 г., в присъствието на
хиляди българи, дошли от всички краища на света,
била осветена.

Фотос 6. Църквата „Св. Климент“ в Охрид.

Седалището на Охридската архиепископия през
турското владичество на българските земи станала църквата „Света Богородица Перивлепта“, в която били пренесени мощите на Св. Климент. Църквата започнала да се нарича „Св. Климент“ (Фотос 6) и това име се е запазило до днес. Тази
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мъничка, квартална църква, богато изографисана
от най-добрите майстори иконописци, чийто олтар е украсен от забележителни икони, станала опора и покровителка на българите в Македония.
Ислямът не позволявал християните да имат училища, но в малки килии свещениците подготвяли
стотици деца и юноши за църковна служба. Монаси от епархията организирали във Венеция и
Влашко печатници и издали първите български печатни книги. Печатарите, създали първата българска печатница в румънския град Търговище, навярно завинаги ще останат неизвестни, но със сигурност се знае, че във Венеция през 1519 г. монахът Пахомий от Скопие напечатал в стотици екземпляри един служебник, а после и много други
книги.

Фотос 7. Празничен миней. 1538 г.

Фотос 8. Часословец. 1566 г.

През 1538 г. била издадена най-голямата и найбогато украсената с илюстрации богослужебна
книга – „Празничен миней“ (Фотос 7), в която за
първи път са били публикувани произведенията
на най-известните български средновековни автори, между които и на последния предстоятел на
търновската църква – Патриарх Евтимий. През втората половина на XVI в. печатницата във Венеция
била закупена от Яков Крайков от Кюстендилската епархия. Няколко десетилетия Яков Крайков издавал книги, които се разпространявали из цялата
обширна територия на Българската охридска архиепископия. Богато илюстрованият му „Часослов“
(Фотос 8) имал няколко издания и представлявал
интерес не само за църквите, но се използвал и за
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домашно четиво. Печатането във Венеция на книги за охридските епархии не било случайно.
През ХV–ХVI в. диоцезът на Българската архиепископия в Охрид се увеличил. Османските
власти му дали епархиите на закритата Сръбска
патриаршия, епархиите на Влашко и Молдова и
дори православни епархии в Италия.
Охридските архиепископи през това време все
по-често започнали да се подписват с титула „патриарх“. Представителността на титлата не била самоцел. През ХV–ХVII в. Западна Европа била в
смъртен двубой с Ислямската империя, стигнала
до каналите на Венеция и стените на Виена. От изхода на този двубой зависело и освобождението
на България. В преговорите за съвместни действия
с антиислямиските сили в Европа титулът „патриарх“ бил нужен като свидетелство, че носителят
му представя целия християнски български народ.
Някои документи сочат, че охридските предстоятели били в особено тесни връзки с непримиримия противник на турците – Венеция. Златна корона, обсипана с 329 камъка – рубини, сапфири,
гранати, естествени морски перли, неслучайно е
подарена от Венецианската република на Охридския архиепископ.
В знаменитата битка при Лепанто през 1571 г.,
сложила край на ислямската инвазия в Европа,
половината от екипажа на венецианския флот бил
съставен от православни българи, гърци и сърби
от епархиите на Охридската архиепископия. Преди боя за първи път венецианският сенат разрешил на корабите на католическа Венеция да се качат православни свещеници. Те призовали сънародниците си да бъдат непреклонни в защитата на
Христовия кръст.
Голяма роля за съхранението на българското
самосъзнание и на християнската религия през тези векове изиграло патриотичното духовенство със
своята дейност в многобройните манастири на територията на Охридската архиепископия, пръснати в планините на Македония: „Св. Наум“ край
Охрид, „Св. Йоан Предтеча“ край Прилеп, „Св.
Йоаким Осоговски“ край Кратово. В тях се поддържал култът към българските светци – първоучителите Св. св. Кирил и Методий, към светите
Седмочисленици, към просиялите през по-късните векове Прохор Пчински, Гавраил Лесновски,
Йоаким Осоговски, към великия светец на българската земя – Св. Иван Рилски. В манастирите
се пишели и преписвали български богослужебни книги, съхранявала се изящна църковна утвар,
прекрасни икони, рисувани от монаси и миряни,
които поддържали жив народния дух и християнската вяра.
Засилената през XVIII в. политическа и родолюбива дейност на Българската автокефална архиепископия в Охрид предизвикала реакциите на
турските власти, които решили да я премахнат. Те
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били улеснени от интригите на висши духовници
от Вселенската патриаршия.
През 1767 г. турският султан издал указ, с който Охридската българска архиепископия била изцяло премахната, а епархиите й – присъединени
към Вселенската патриаршия. За да бъде заличен
споменът за тази българска християнска институция, Вселенската патриаршия лишила Охрид дори от честта да има епископска катедра и го подчинила на митрополита на град Драч в Албания.
На негово място били издигнати йерарсите на Костур, Битоля, титулувани така: първият – „Екзарх
на цяла стара България“, а вторият – „Екзарх на
цяла българска Македония“.

Фотос 10. Обков на евангелие. Майстор Никола (поправки и добавки от XVII в.). Църква „Св. Климент“,
Охрид, Македония. Ковано сребро с позлата, черен и
червен емайл, гравировка. XIV в. и XVII в.
Фотос 9. Архиепископска митра (корона). Венеция,
Италия. Злато, сребро, скъпоценни камъни, разноцветни емайли, филигран, гранулация. Началото на
XVIIІ в.

Съкровищата на Българската архиепископия,
трупани в продължение на седем века и половина,
включват стотици свещени съдове от злато и
сребро, икони, дърворезби от иконостаси, врати на
църкви – високохудожествени паметници от първа
величина, като най-ценна, разбира се, е короната
на архиепископа. Само скъпоценните камъни по нея
(рубини и диаманти) струват 40 милиона долара!
На плащеницата от император Андроник Палеолог
от 1298 г. има златен надпис: „На българския пастир,
да си спомня в молитвите си за императора“. Още
една плащеница е подарък пък от 1228 г. от знатния
пленник в Търново след 1230 г. – император
Теодор Комнин. В едни от златните напрестолни
кръстове е запазено късче от Светия кръст.
Съкровищата на Българската автокефална архиепископия са се оказали в НИМ по забележителен начин. През 1916 г., по време на Първата световна война, когато Македония вече е освободена

от българската войска, по молба на тогавашния
директор на Народния музей проф. Богдан Филов,
началникът на действащата армия генерал Жеков
е създал от български учени – историци, специален разузнавателен отряд. Задачата на отряда е била
да събере всички паметници на културата от прифронтовата зона, за да не станат жертва на военните действия. Отрядът изпълнил блестящо задачата, събрал съкровищата и ги изпратил в София.
България обаче загубила войната и според клауза
№ 126 на Ньойския договор е трябвало да ги върне на Сърбо-Хърватско-Словенското кралство.
България обаче не ги върнала. Съкровищата са
били оформени в Секретен фонд до 1992 г., когато в първия си мандат като директор на НИМ, със
съгласието на Министерството на културата, бяха
разсекретени. Постепенно бяха реставрирани и консервирани всички ценности (те не са били пипани
от 700 до 200 години). Някои от тях вече са били
представяни в изложби и експозиции, но от 1 октомври 2014 г. до 5 март 2015 г. могат да бъдат
видяни в пълнота.
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ИЗЛОЖБАТА „ЦАР-САМУИЛОВИЯТ ВЕК В
ТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ“
Доц. д-р Благовеста Иванова,
Изложбата „Цар-Самуиловият век в творчеството на българските художници” е едно от съпътстващите събития на националното честване на
1000-годишнината от смъртта на цар Самуил. Тя
бе показана в Националния музей на българското
изобразително изкуство (НМБИИ) от 8 октомври
до 30 ноември 2014 г. и включваше тридесет и
две произведения от деветнадесет автори.
Макар и камерна по размерите си, изложбата
въздейства величествено и емоционално, а отделните автори допринасят по различен начин за нейното внушение. Най-впечатляващи са петте монументални платна на известния български художник Димитър Киров (Фотос 1). С големите си размери и начинът на подреждането им на стените в
залата те напомнят иконостас на силата на духа на
българския средновековен войн в моментите на
неговото величие и страдание. Мощното внушение и ескпресивният образен език на художника
превръщат картините в акцент на изложбата. Суровите и величествени лица в тях са видени като
символи на отдалеченото време на възход и отстояване на национални интереси. Представените
творби на Димитър Киров са от колекциите на Регионалния исторически музей в Благоевград и от
Културния институт при Министерството на външните работи.

главен уредник на отдел
„Ново българско изкуство“,
уредник на изложбата
от страна на НМБИИ
1914-1916 г. Голяма част от показаните в изложбата рисунки, произведения на скулптурата и графиката от 50-те години насетне са създавани за
конкурси или за национални изложби, посветени
на големи исторически събития. Оказа се, че произведенията, отразяващи конкретни исторически
събития, или свързани с тях годишнини, са малко
на брой в сравнение с обобщения поглед на творците към Средновековието. Очевидно дистанцията на времето е предпоставка за изобразяване на
епоха, царете и войни изобщо и конкретното историческо събитие не присъства в творчеството
им. Налице са единствено знаковите черти на епохата. Единици са случаите на конкретност. Те се
проявяват, когато авторът има пред себе си текст,
какъвто е случаят с илюстрациите на Борис Ангелушев кам романа на Димитър Талев „Цар Самуил“ (Фотос 2).

Фотос 1. Димитър Киров. Реквием за Самуиловите
войни, 1973, маслени бои, платно, 130/163 см, Регионален исторически музей – Благоевград

Фотос 2. Борис Ангелушев. Илюстрация към романа
на Димитър Талев „Самуил“, ок. 1958, туш, перо, хартия,10,5/15, Национален музей на българското изобразително изкуство

Издирването на творбите за настоящата изложба беше ценна задача за установяване на художествения интерес към подобна тема и откупуването
на произведенията за държавните колекции. Представените в изложбата исторически периоди на Новото време от Освобождението до 40-те г. на ХХ в.
и на най-новото и съвременността са представени
с равностоен брой произведения. При първия
период акцентът на създаване на творби е през

Сред разработваните теми се налага представата на художниците за средновековния войн изобщо или за битката като такава, без творбите да са
свързани с конкретни исторически личности или
факти. В по-общ порядък, произведенията, които
са създадени по повод на големи исторически събития или са възложени за изпълнение за исторически годишнини и същите постъпват в държавните художествени колекции, акцентът пада на най-
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близките големи исторически периоди като Българското възраждане и партизанското движение и
главни в тях са темите за възхода на българската
нация и революционните борби.
Сред графиците, които работят по темата за историческото минало на Средновековието, е Стоян
Стоянов, чиито литографии от 70-те години на ХХ
в. представят модерната за времето иконографска
схема на битката. Тя може да бъде схваната като
битка на духа, негово могъщо тържество по време на Разпятието и негова сила на християнския
кръст. Подобна образна знаковост е едно от изразните начала, които се утвърждават в българската живопис през 70-те години на ХХ в.
Другият стилов прийом е приказното начало,
което личи в творбите на Борислав Стоев (Фотос
3) и Кеазим Исинов. В тяхната основа е българската традиция, която се опира на средновековната книжна миниатюра. Общото в творбите на двамата автори, единият от които работи на попрището на графиката, а другият – на живописта, са стилизацията, въздействието на чистия тон, линията и
специфичната пропорция при фигурите.
Фотос 3. Борислав
Стоев. Старобългарски воин, цикъл
Средновековие, 1964,
цветна литография,
65/50; 52/36, НМБИИ

На основата на
декоративната живопис е решена и
творбата на Григор
Спиридонов (1965).
В нея на преден план
излиза търсеното
иконно начало с
плоскостно решение и въздействие на яркото цветно петно. Противоположно на него е поставянето на историческата дистанция и на „сфуматото“ на времето, които
откриваме в творбата на Веса Василева „Древнобългарска летопис“ (ок. 1978). В нея тя експериментира с различни техники и материали, което е
характерна за нейното творчество особеност.
(Всички разгледани творби са от колекцията на
НМБИИ.) Една от експериментаторските работи от
80-те години на ХХ в. е и забележителната малка
пластика от шамот на скулптора Спас Дочев (ХГ
– Ловеч) (Фотос 4). Нейната композиция е изградена върху търсенето на сложния ритъм и хармонията във фигурите, чиято последователност показва измъчените тела на войниците в движение
напред. Сред най-късно създадените и най-близки до нас във времето са двете малки пластики от
керамика и бронз на Кирил Матеев (Фотос 5). Усе-

щането от двата материала създава различното внушение на образа на средновековния войн на кон
преди и след битката. (Те бяха любезно предоставени от неговото ателие.)

Фотос 4. Спас Дочев.
Година 1014, 1981, шамот, 43/40/18, ХГ – Ловеч
Фотос 5. Кирил Матеев. Царят. (преди битката), 1014 г., керамика, 50/50/20, собственост на автора

Творбите на авторите от предшестващия исторически период, този на Новото
време, са свързани
основно с реализма. Едно от малкото графични
произведения с образа на цар Самуил е дело на
известния български художник Панайот Панайотов (ок. 1941 г.). В него, както и в бронзовия релеф (1934 г. и двете от НВИМ) на Михаил Михайлов, се чете образът на достойния, суров и достолепен български войн с шлем и ризница. Гамата
на изразните средства, с която работят българските художници по това време, е широка. Тя варира
в различни техники и жанрове – от моливни рисунки на композиции през пейзажи до живописни фигурални композиции с пейзажи. Един от акцентите в изложбата е камерната творба с монументално въздействие на Стефан Иванов „Цар Самуил“ (НМБИИ) (Фотос 6), чиято горна хронологическа граница на създаване е 1914 г. – времето,
когато България понася ред военни сътресения. В
нея цар Самуил е изобразен на фона на пълнолунен нощен пейзаж сам пред входа на своята крепост, облечен във военни доспехи и с прибран меч.
Цветовата тоналност от стоманено сиви и гаснещо розови нюанси напомня за страшния изход от
последната битка на неговата войска. Самата порта към крепоста е в сянка и напомня руина. Това
иносказателно решение е в унисон с историческите събития по време на Балканските и Първата
световна война, а монументалната фигура на царя
издава волята на владетеля, който не прекланя глава. Произведението отразява епохата на тежки социални сътресения и противоречия. С тази еднофигурна композиция с панорамен пейзаж корес-
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Национално възпоминание за българския цар Самуил (997 – 1014)
пондират и многофигурната композиция със Самуиловата крепост на Борис Денев от 1916 г., изпълнена с молив. Борис Денев е потърсил и още
една гледна точка в моливния пейзаж на крепостта като военен художник по време на Първата световна война. (И двете от НВИМ).

Фотос 6. Стефан Иванов. Самуил, до 1914, маслени
бои, дъска, 24,5/25 см, НМБИИ

През същата година Петър Морозов рисува Самуиловата крепост. Създадената от него композиция носи отенъка на символично-метафоричното
изразяване във връзка с историческите събития
по време на Първата световна война. Над построената в строги редици българска армия като в мъгла в небето се явява образът на цар Самуил на
кон, а зад него са издигнати големи сгради – символи на неговия възход. Желязко Сербезов също
през 1915–1918 г. създава етюд на Самуиловата
крепост, огряна от слънчеви лъчи. Разгледаните
композиции са рисувани от натура, което издава
силната връзка на нашите художници с Охрид.
(Творбите са собственост на НВИМ).

Фотос 7. Евгений Поптошев. Цар Самуил разбива византийците при Траянови врата, маслени бои, шперплат, 80/100, Градска художествена галерия, Пловдив

В творческите търсения по темата за цар Самуил доминира трагизмът. Единственото живописно
произведение, в което жизнеутвърждаващо е победното начало на войската в битка е създадено
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от Евгени Поптошев (до 1951 г., ГХГ – Пловдив)
(Фотос 7).
В изложбата прави впечатление моливната рисунка от неизвестен автор от края на ХІХ–началото на ХХ в. от колекцията на НВИМ. Смята се, че
тя е копие на известната творба на чешкия художник Емил Холарек. На картината „Връщането на
българските пленници, ослепени от византийския
император Василий ІІ в 1014 г.“, изпълнена с маслени бои върху платно, с размери 294 х 486 см,
подписана Емил Холарек, Прага, 1891 г., е представено „заснежено поле, по което идат от десния
втори план към левия преден план ослепените самуилови войници, отбелязани в най-разнообразни облекла в най-оживени движения на отчаянност и изнуреност, водени от гологлав старец с
тояга“ (инвентарна книга на Народния музей).
Откупена е от Министерството на Народното просвещение от Пловдивското изложение през 1892 г.
Записана е в инвентарната книга на Народния музей в София през 1894 г. и е една от първите откупки на Министерството, което има правомощия
да прави подбор за колекцията на музея. Картината е предадена на Националния исторически музей през 1981 г. Открита е от Божидар Димитров
в депото на музея през пролетта на 2014 г. и е
обявена от него за неочаквана находка. Двете произведения могат да бъдат определени като най-ранното връщане към трагичния край на българската
армия на цар Самуил, рисувани като романтичен
поглед към далечното минало. Романтизмът през
ХІХ в. е една от тенденците в европейската живопис, която залива цяла Европа като спомен към
изминалите величави времена на нации и народи
в контекста на отстояване на национални тенденции и възкресяване на величавото минало.
От откритите художествени произведения по темата надделява изводът, че в трагизма художниците виждат кулминационен момент в управлението на българския владетел цар Самуил. Трагизмът в изкуството има множество измерения и те
са проследени като червена нишка в показаните
творби.
Изложбата, макар и камерна по броя на представените произведения, е събитие в българската
култура. (Придружена е с каталог.) Тя създава
представа за гледните точки на няколко поколения
художници към трагичността, възхода, неуспеха
и жертвоготовността. Преди всичко тя е израз на
почит към миналото. Идеята за създаването й е
дело на Организационния комитет по честването.
Съорганизатори са Институтът за изследване на
изкуствата при БАН, Националният музей на българското изобразително изкуство, Националният
военноисторически музей (НВИМ), Художествената галерия в Пловдив, Регионалният исторически музей в Благоевград и Художествената галерия (ХГ) в Ловеч.
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МЛАДИ СИЛИ В КРЕПОСТТА НА НАУКАТА
Човек може да открие нови земи
само ако има смелостта да изгуби за дълго
брега от погледа си…
Андре Жид
УчиБАН – че това новина ли е?
Един забележителен френски мислител, Андре
Жид, който e носител на Нобелова награда за литература, обръща внимание на това, колко отговорни трябва да сме, когато посягаме към микрофона или писалката (образно казано): Това, което други биха казали като вас, не го казвайте.
Това, което други биха написали като вас, не го
пишете… („Като“ може би трябва да се замени с
„не по-зле от“).
А за Ученическия институт към БАН (Учи
БАН) вече се появиха доста писания и се чуха
изказвания на участниците в различни медии… Тогава ще се опитам да споделя някои впечатления,
които биха могли да хвърлят допълнителна (не подобра) светлина върху едно явление, което е знаменателно в контекста на Българската академия
на науките – изявата на млади хора (не докторанти, не дори студенти, а ученици) на сцената и във
фоайето на Големия салон на БАН, традиционно
илюстриран във вестниците като средище на побелели професори и академици. Естествено, като
лично споделяне то няма претенциите за научна
обосновка на необходимостта от такъв институт, а
по-скоро изразява надеждата ми за положителен
резонанс от страна на представителите на няколко
поколения българи – ученици, родители, учени и
политици на науката и образованието, и не на последно място, журналисти, свързани с тези сфери
на живота. И очаквам този резонанс да бъде найвече не в гордо изброяване на златни медали и
точки на тестове с избираем отговор, а удовлетворение от това, че сме подготвили младо поколение, готово за предизвикателствата на динамичното бъдеще. (Както обичаше да се шегува акад.
Стефан Додунеков, цитирайки максимата на Пол
Валери: „Бъдещето вече не е такова, каквото беше!“). Става дума за развиване на компетентности, наричани напоследък „ключови“, като: умението да учиш (и то цял живот), да изследваш, да
забелязваш закономерности, да формулираш хипотези, да изказваш и представяш идеи пред различна публика, да работиш по проект, да си сътрудничиш в творчески контекст, да правиш връзка между различни сфери на науката и труда, да
гледаш на предизвикателствата и проблемните ситуация с вяра, че имат решение, ако не жалиш усилия и време.
Развиването на такива компетентности е в ос-

Доц. д-р Евгения Сендова,
ИМИ – БАН
новата на редица европейски проекти, свързани с
модернизацията на образованието, особено по природни науки, математика, информатика (KeyCoNet,
KeyCoMat, Scientix, Mascil, Fibonacci. Math2Earth,
DynaMat). Става дума за настройка на мисленето,
при която движещите фактори са не външните отличия – точките, грамотите, медалите, свидетелството, че минаваш по-нагоре, а по-скоро самочувствието да приемаш предизвикателства, за които няма алгоритъм, да не се страхуваш от възможен неуспех, защото знаеш, че усилията ти не са
напразни и ще бъдат оценени по достойнство.
Първата сесия на УчиБАН
На 17 октомври 2014 г. получих неочакван подарък за 70-годишния си юбилей – честта да бъда
член на журито по информатика на първата (в рамките на УчиБАН) Ученическа научна сесия по математика, информатика и информационни технологии, посветена на 145-годишнината от основаването на Академията.
На тържественото откриване говориха акад.
Стефан Воденичаров – председател на БАН, акад.
Петър Кендеров – председател на Управителния
съвет на СМБ и основен двигател на идеята за
УчиБАН, представители на Министерството на образованието и науката. Всички те изразиха удовлетворението си, че виждат толкова запалени младежи, готови да представят и защитят новаторските
си идеи и знанията си пред специалисти, учители,
родители, приятели и заинтересувана публика. Присъстваха и представители на фондациите, които в
продължение на години подкрепят младите хора с
изявен интерес в науката: Еврика, Св. Св. Кирил
и Методий, Америка за България, Американска
фондация за България.
Влизайки в този храм на науката, учениците като
че ли усетиха не само отговорността да се наречеш „учен“, но и искрения интерес и доброжелателство на вече утвърдени професионалисти от областите, които са ги грабнали – математиката, информатиката и дигиталните технологии (умишлено избягвам „информационни“, защото такова название доста ограничава спектъра на приложение
на новите технологии). Естествено, по-голямата
част от тях бяха „стреляни зайци“ от Ученическия
институт по математика и информатика
(УчИМИ - http://www.math.bas.bg/hssi/), вече навършил 15 години.
Но те също се вълнуваха заедно с „новобран-
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ците“ да представят творческите си постижения
от сцената на Големия салон или в тържествено
украсеното му предверие на постер-сесия.
След задълбочени събеседвания с авторите на
проектите по информатика и информационни
технологии членовете на журито с председател
Емил Келеведжиев отличиха с първа награда
следните пет:
! Марин Шаламанов, Васил Василев,
НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София, 12
клас. Генетични алгоритми за технически анализ на фондовата борса. Ръководител: Стоян Михайлов, финансов
анализатор в Делтасток.
! Паолина Гаджулова, ОМГ „Акад. Кирил Попов“ , гр. Пловдив, 10 клас.
Онлайн алгоритми. Нов алгоритъм по
проблема за най-добрия избор. Ръководител: Калина Петрова, студентка,
Princeton University.
! Петър Киряков, Юлиян Георгиев,
МГ „Баба Тонка“, Русе. Smart Image
Resizer. Ръководител: Сюзан Феимова,
учител по информатика и ИТ.
! Станислав Арнаудов, ПМГ „Добри
Чинтулов“, Сливен, 12 клас. Дъгови вектори и тяхното класифициране. Ръководител: Светослав Колев, асистентизследовател, University of Washington.
! Христо Стайков, МГ „Д-р П. Берон“,
Варна, 11 клас. Разписване и решаване
на алгебрични изрази чрез таблет. Ръководител: Елеонора Павлова, учител
по информатика.
Тези проекти направиха силно впечатление, от
една страна, с разнообразната си и съвременна
научна тематика, а от друга – с научните им ръководители, сред които има изявени учители и професионалисти във финансовата сфера, а вече и
млади студенти (випускници на УчИМИ), предаващи щафетата по-нататък! Ето какво сподели Марин Шаламанов, дългогодишен участник в изявите на УчИМИ (запазила съм свежестта на изказа му):
Най-силно впечатление в първата сесия на
УчиБАН ми направи това, че имаше по-малки
ученици, подтикнати от по-големите си приятели – участници, които бяха дошли с цел да
гледат и да черпят опит, за да участват на
УчИМИ... Също така беше готино, че имаше
презентационна част. Хубавото на научните
панаири е, че там можеш да срещнеш хора извън твоята наука - химици, физици, биолози, социолози и пр. В тази връзка щеше да е много
яко, ако всички в УчиБАН представяха в един
ден. Все пак това не беше загубено, тъй като
част от представителите на другите науки ни
посетиха и се случиха интересни интердисцип-
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линарни разговори…
Сред проектите по математика журито с председател чл.-кор. Олег Мушкаров открои следните разработки:
! Специална награда: Петър Гайдаров,
ОМГ„Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 12
клас. Вектор паркиращи функции и
инверсия в дърво. Ръководител: Самюел Хопкинс, Mathematics Department,
MIT, USA.
! Първа награда: Мирослав Маринов,
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 11
клас. Кумулативна функция върху
хвърляне на монета. Ръководител: Петър Копанов, Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“.
! Първа награда Иван Герганов, СОУ
„Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджали, 12 клас. Пораждащи функции и
дървета в равнината. Ръководител:
Вълчо Милчев, учител по математика.
Наградата на Петър Гайдаров не случайно е определена като „специална“, защото е плод на 6седмичен изключително усилен труд в рамките на
международната лятна изследователска школа
RSI’14 (Research Science Institute. http://
www.cee.org/research-science-institute), която вече
30 години традиционно се провежда в MIT (Масачузетския технологичен институт) с над 80 ученици от около 30 страни. За цялостното представяне на българските участници в RSI’14 може да
прочетете в колонката ми на сайта: http://
vivacognita.org/forums/index.php/blogs/, а тук ще
се спра само на това колко е важно за авторите на
теоретични разработки да намерят подходяща метафора за по-абстрактни понятия. (Понякога проектите могат да се сравнят с плуването, което погледнато отстрани не можеш го разбра, а погледнато отвътре – не е лесно да го обясниш.)
Ето например как Петър обяснява понятието „паркираща функция“, което е предмет на неговото изследване:
„Имаме гараж на n етажа с различен брой
места за паркиране на всеки етаж и m коли,
които искат да паркират. Всяка кола има
предпочитание за паркиране на конкретен
етаж, който да е все още празен. Тя ще се
изкачва по етажите, докато стигне своя етаж.
Ако на етажа има дори една кола, колата продължава нагоре по етажите, докато стигне
празен етаж и паркира там. Ако етажът е празен, колата просто паркира. Редицата от
предпочитанията на колите е паркираща
функция.“
Истинската подготовка към финалните презентации както в RSI, така и в УчИМИ, минават през
многобройни етапи – представяне на проектите „на
пръсти“, само с лист хартия, на който е написано
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заглавието на проекта; представяне на части от проекта – увод, методи, резултати, дискусия, докато
се стигне до цялостно 10-минутно представяне.
Всеки детайл (слайдове, интонация, език, яснота
на изказа, език на тялото и т.н.) се обсъжда от
тютора, от останалите участници в програмата, от
научните ръководители, в резултат на което презентацията се усъвършенства, докато се превърне
в споделяне на един творчески процес.
Да припомним, че кандидатстването за RSI от
страна на български ученици е свързано с участие
в Ученическия институт по математика и информатика, създаден по модел на тази програма:
кандидатите трябва да имат проект, получил отлична грамота на Ученическата сесия на УчИМИ, и да
не са в последния клас на гимназията. Този институт, ръководен от чл.-кор. Олег Мушкаров, е специализиран засега в областите, приоритетни за
ИМИ–БАН, но сътрудничеството с УчиБАН ще разшири тематиката и ще благоприятства разработката на интердисциплинарни проекти. Впрочем Олег
Мушкаров смята, че името УчиБАН не отразява
достатъчно добре факта, че става дума за един вид
проекция на БАН, и че по-достоверно би звучало
Ученическа академия към БАН.
Наистина, по време на Първата ученическа сесия в БАН бяха представени и впечатляващи ученически разработки по физика, инженерни науки,
биология и екология, хуманитарни и обществени
науки. Нека видим избора на съответните журита:
По физика две първи награди бяха присъдени на:
! Антон Узунов, НПМГ, София. В заешката дупка. Информационният парадокс
на черните дупки. Войната на големите
умове. Ръководител – Жана Кюркчиева, консултант – Никола Каравасилев.
! Виктория Мирчева, Байрям Байрямали. H-алфа и нашето Слънце. Ръководител: Йоанна Кокотанекова,
Астрономическа обсерватория при ОП,
„Младежки център”, гр. Хасково
Сред проектите по инженерни науки следните три проекта бяха отличени с първа награда:
! Мария Василева, Константин Ковачев, Виктор Чавдаров, СМГ и Ле Хуанг Лан, Първа Английска гимназия, гр.
София. Разпознаване на жестове с ръце и виртуалното им симулиране за целите на роботиката. Ръководител:
проф. д-р Сия Лозанова.
! Петър Костов, ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен. Alarm-o-boot. Ръководител: Цветан Йорданов.
! Владимир Мутафов, ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен. Домашна автоматизация чрез Raspberry Pi. Ръководител: Христина Ангелова, учител по ин-

форматика и ИТ.
В категорията биология и екология специалистите присъдиха първа награда на:
! Лъчезар Станчев, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. Екологичен мониторинг на река Струма и влияние на някои нейни притоци върxу замърсяването й на територията на общините Кюстендил и Невестино. Ръководители: Антон Сотиров – Български икономически форум, София – клон
Кюстендил и Росица Везенкова – учител в ПМГ.
А в категорията хуманитарни и обществени
науки пет проекта заслужиха първа награда:
! Георги Митов, НГДЕК „Константин Кирил Философ“, гр. София. Небесните
покровители на Търновград: Св. Димитър Солунски и Св. Петка Епиватска.
Ръководител: д-р Веселина Вачкова.
! Ивелина Темелкова, Гергана Иванова, Марина Стоилова, Златин Стоянов, Емил Неделчев, Дамян Димитров, НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна. Живата памет в Аспарухово. Ръководител: Елеонора Николова.
! Илия Калоджеро Курто Пелле,
НГДЕК „Константин Кирил Философ“,
гр. София. Капела Палатина в Палермо. Симбиоза на култури и религии. Ръководител: д-р Веселина Вачкова.
! Анна Мария Канджова, ЧЕГ „Проф.
Васил Златарски“, гр. София. Балони на
Капиталовите пазари и други пазарни
аномалии. Исторически преглед. Втори
проект: Медиацията в училище. Ръководител: ас. Любен Иванов.
Малко „сухи данни“
Данните на всички 27 отличени ученически
проекти в Първата сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките може
да се намерят на адрес: http://bas.bg/images/
NEWS2014/nagradeni_tablica_2014%20-1.pdf.
Оттам се вижда, че с наградите наистина се отчита спецификата на интересите на авторите на отличените разработки – общо 42-ма ученици от цялата страна ще получат подкрепата на учените
от БАН в бъдещото развитие на своята дейност
чрез осигуряване на стаж в постоянно научно
звено на Академията, ползване на библиотеки,
лаборатории, изчислителни ресурси, консултации, участие в семинари и конференции, включване в работата по европейски и национални проекти, помощ при оформяне на публикации или
по друг подходящ и съвместим с ученическата
им програма начин. Подобна научна подкрепа ще
бъде осигурена и за авторите на останалите про-
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екти при заявено желание от тяхна страна и възможност от страна на организаторите на Ученическия институт на БАН.
Да припомним още, че от 6 юни т.г., когато беше обявено началото на приема на ученическите
проекти, до 15 септември постъпиха 43 разработки
на 66 ученици с интерес към научната дейност.
Сигурни сме, че следващата година броят и качеството им ще нарасне значително. А понеже това зависи в не малка степен от готовността и уменията на учители, студенти, професионалисти от
различни области и учени от БАН и висши учебни
заведения да се включат като ментори и научни
ръководители, ще приведа напътствията, които един
ментор от RSI‘14 изпрати до ученика си в труден
за момчето момент.
За успеха и неуспехите – мисли на един
ментор
Трябва да имаш повече вяра в себе си. Ако се
трудиш здраво, с малко адекватна помощ може
да завършиш проекта си в срок. Ако все пак не
завършиш каквото сме предначертали, това също
е нормално. Моите очаквания са, че ще дадеш найдоброто от себе си, ще търсиш помощ при нужда
и ще си отворен към съвети, предложения и коментари относно работата си. Ако правиш всичко
това, ще получиш много от програмата, независимо от конкретните резултати по проекта. В училище научаваме доста вредни навици по отношение на неуспешните опити. Ако искаш да станеш
учен или предприемач, трябва да очакваш, че ще
претърпиш неуспех в повечето си опити за нещо
новаторско. А в училище можеш да получаваш
най-високите оценки, като даваш верни отговори
на известни въпроси. Няма полза да направиш нещо изключително… Дори равнището на проекта
ти по физика да е достойно за Hобелова награда,
пак повече от 6 няма да получиш… А ако в резултат на посвещението си на този проект не завършиш подобаващо 3 други проекта, общият ти
успех може да спадне значително… За разлика
от училище, реалният живот се характеризира повече с успехите ти, отколкото с неуспехите. Ако
си се провалил в три изследователски проекта,
но си взел Hобелова награда с четвъртия, това е
много повече от 4 успешни проекта с по-скромен
принос. Същото е и в бизнеса – няколко неуспеха
и един голям успех са си успех!
Всяко новаторско начинание (в бизнеса или науката), което си струва да бъде експериментирано, има шансове за успех съответно около 10% и
25%. Пътят към успеха се характеризира с много
грешни стартове и междинни провали – много пъти посвещаваш месеци на даден подход, преди да
преосмислиш проблема и тръгнеш по съвсем друг
път. Личностното израстване е свързано и със способността да поемаш рискове. Ще израснеш мно-
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го по-бързо, ако работиш по проекти на ръба на
възможностите си. Тук трикът е да се залавяш с
проекти, чиито шансове за успех са 25-90 %. Като цялостен резултат ще напреднеш много повече, отколкото ако се посветиш на по-консервативни неща. Но за учениците не е лесно да направят
такъв избор. Аз ти дадох доста амбициозен проект умишлено – ако работиш упорито и не постигнеш набелязаната първоначално цел, ще постигнеш това, което и повечето участници в програмата, и ще разбереш по-добре каква е работата
на учените, каква е структурата на научния живот
и т.н. А ако успееш, има вероятност да поставиш
основата на съвместна публикация в тази област.
А това вече е относително голям успех…
Когато благодарих на ментора за навременните съвети, които обикновено са задача на тюторите (в каквато роля бях аз), той отговори, че вижда
най-важната си задача в такъв тип споделяне, защото учениците идват в повечето случаи с доста
нереалистични очаквания – да решат математически
проблем, който е стоял отворен десетилетия; да
поставят свой експеримент в лаборатория, в която се работи по проект за милиони долари; да направят изобретение, с което ще смаят света… И то
– в рамките на фиксиран срок от няколко седмици. А както е известно успехите идват при онези,
които са прекалено заети да мислят за самите
успехи… И именно преживените неуспехи може
да са материалът, от който да бъде съграден много голям успех…
За мотивацията и успеха – съвети на
един психолог към учителите
Точно за такива психологически проблеми при
работата с ученици с изявени способности и интереси към науката говори Карол Дуек (Carol
Dweck), професор по психология от Станфордския
университет в интервю за сп. Education World,
озаглавено How can teachers develop students’ motivation and success? http://www.educationworld.
com/a_issues/chat/chat010.shtml).
В резултат от редица изследвания членовете на
нейния екип заключават, че няма зависимост между интелигентността на учениците и способността
им да се изправят пред нови интелектуални предизвикателства. Някои от най-интелигентните ученици избягват предизвикателствата, гледат отвисоко на усилията (като че ли те са само за неспособните). В същото време ученици с по-скромни
интелектуални способности смело пристъпват към
проблеми, за които нямат рецепта, проявяват настойчивост и постигат много над очакванията към
тях. Това според Дуек означава, че в дългосрочен план правилната (насочена към майсторство) настройка на ума е по-важна за развиване
на компетентностите от интелигентността на учениците. Смисълът на „правилна“ тук е, че учени-
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ците мислят повече какво научават, а не колко са
умни. Когато срещнат спънки, те се концентрират
върху усилията и стратегиите, вместо да се тревожат, че ще бъдат сметнати за некомпетентни.
Ето защо учителите могат да култивират у учениците си правилна умствена настройка, като ги
хвалят за вложените усилия и разнообразието на
стратегии при решаването на даден проблем, а не
за интелигентността им. В проведените от психоложката експерименти учениците, които получавали похвали за своя талант и интелигентност, се
държали плахо и пасивно пред нови предизвикателства, защото били прекалено чувствителни към
това, да не загубят „имиджа“ си. В крайна сметка
тя препоръчва на учителите да работят за равновесие между стремежа на учениците им към учене и
преодоляване на предизвикателства, от една страна, и към високи бележки, от друга. Но високият
успех да бъде възприеман само като мерило на
изпълнението на текуща задача, а не на интелигентността или потенциала на ученика. При неуспех учителите би трябвало също да дадат съвет –
какво би могло да се направи по-добре, как да се
действа оттук нататък. Този тип съвети са съществени за изграждането на компетентности, които
съвременното общество определя като ключови.
Внимание, журналисти!
Тук ми се ще внимателно да се вгледаме в многобройните медийни издания, в които с лека ръка
се тръби за „млади гении“, за „таланти, които разбиват света“, за „деца, които са най-добрите математици“ и т.н. Това може повече да навреди на
героите на тези репортажи, отколкото да ги окуражи да поемат по трудния път на науката и творчес-

ките предизвикателства. Според проф. Дуек етикетът „талантлив“ кара носителите му да смятат,
че притежават някакво магическо качество, което
ги прави по-специални и по-ценни от останалите.
За някои ученици това може да е с много лоши
последици – те може да се концентрират основно
около запазването на това определение и в резултат да загубят любовта си към предизвикателствата
и ученето. Може да започнат да правят само неща, с които се справят лесно и отлично, като по
този начин ограничават интелектуалния си растеж
и потенциалните си творчески приноси. А това би
било наистина жалко…
Психолозите, които изследват хора с изключителни научни постижения, изтъкват, че най-важният фактор за такива постижения е волята да влагаш огромни усилия и постоянство, когато срещаш препятствия.
Значи ли това, че като преподаватели трябва да
забравим думата „талантлив“ по отношение на учениците си. Не, разбира се, стига да им обясним
какво разбираме под това - че ако работят упорито, учат и усъвършенстват компетентностите си,
могат да постигнат резултати, с които и те, и ние
ще се гордеем.
При изследователския подход в образованието, който е в основата на изброените в началото
европейски проекти, от учителите се очаква да бъдат партньори на учениците си в изследователски
екип, да събудят у тях радостта от сблъсъка с реалистични проблеми, от търсенето и намирането
на работещи стратегии – все неща, които вече наблюдаваме в първите изяви на УчиБАН и очакваме
в още по-голяма степен в бъдещите му дейности.
На слука!

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
Секция „Физика“ и Клуб на младите учени
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА:

„СВЕТЛИНАТА В НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО“,
ПОСВЕТЕНА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА
12 март 2015 г., Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6, Пловдив)
Срок за подаване на заявки за участие: 22 февруари 2015 г.
За кореспонденция:
Дом на Съюза на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6, 4000 Пловдив
Тел: 032 628654; електроннен адрес: sub_plov@mail.bg
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ТАКАВА ГЛАВА СЕ РАЖДА ВЕДНЪЖ НА СТОЛЕТИЕ
(220 ГОДИНИ ОТ ГИЛОТИНИРАНЕТО НА А. Л. ЛАВОАЗИЕ)
Започнала с превземането на Бастилията, смъкването на монархията и провъзгласяването на републиката, през 1793 г. Великата френска революция навлиза в своя последен етап, справедливо назван „Терора“. Това е време на войни: с външни и вътрешни врагове, войни между съсловията, между монархисти и републиканци, между
якобинци и жирондисти, между дантонисти и робеспиеристи...
В Париж настъпват злокобни нощи, градът се
превръща в „котел на смъртта“. Една след друга
падат главите на краля Луи ХVI, на неговата съпруга Мария-Антоанета, на вождовете на якобинската диктатура – най-напред на Дантон (който,
воден към ешафода, с поглед към небето, се провиква: „ Чакам те, Робеспиер!“), накрая – на самия Робеспиер. Улиците на Париж се пълнят с
кръв, избиват се хора, понякога единствено по подозрение, без съд или по бързата процедура.
На 8 май 1794 г. е обезглавен един известен в
цяла Европа учен, член на Парижката академия на
науките. На другия ден, узнал за екзекуцията, великият Лагранж с негодувание изкрещял: „ Само
миг им е бил необходим, за да отсекат тази глава, а и за сто години не ще се появи друга такава!“
Отсечена е главата на един от създателите на
новата химия:
Антоан Лоран Лавоазие
Ученият е роден на 26 август 1743 г. в Париж в
семейството на прокурор и богат комерсиант. Баща му, натрупал големи богатства от търговия, забелязал блестящите способности на сина си и решил да вложи средствата си в насърчаването му
към научни занимания. Младият Лавоазие завършил колежа „Мазарини“, където са се учили децата на аристокрацията, а преподаватели са били
видни френски учени. Въпреки че след това завършил Юридическия факултет на Сорбоната, увлеченията по природните науки, заложени още в
колежа, го ориентирали към изследвания в областта на химията и физиката.
Характерно за големите учени, е че още в младостта си те открояват своите забележителни качества на изследователи. Такъв е и случаят с Лавоазие. През 1765 г., едва 22-годишен, той се заел с решаването на проблем, предложен от Академията, в конкурса за ново осветление на публичните места в столицата. Започвайки изследванията, Лавоазие установил, че зрението му е лишено от достатъчна чувствителност, за да прави
сравнителни измервания с пламъците. Затова наредил да покрият с тъмна материя стаята, в която
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Проф. дфн Никола Балабанов,
ПУ „Паисий Хилендарски“
работел и, затворен в нея, прекарал месец и половина в пълна тъмнина. Когато излязъл от „тъмницата“ зрението му можело да забележи и най-малки разлики в интензитета на осветлението. Разработеният от него проект бил първият в историята
сериозен опит за научно конструиране на осветителни тела. Академията му присъдила златен медал.
Лавоазие започнал да твори в епоха, в която
представите за възможностите на алхимията, наследени от древността, още господствали. Една от
заблудите, характерни за нея, е, че водата може
да се превръща в земя. За да докаже несъстоятелността на тази заблуда, ученият извършил експерименти с многократно редестилиране на вода,
продължило 100 дни. Своите резултати и заключения той представил в мемоар „За мнимото превръщане на водата в земя“ (1768).
Младият учен така се увлякъл в изследванията, че за да не губи време, прекъснал всякакви
връзки с обществото. Увлеченията му навредили
и на здравето, заради което се наложило известно
време да се поддържа само с млечна диета.
За осъществяване на големите си планове за
изследователска дейност Лавоазие се нуждаел от
средства, с които да оборудва лаборатория. Увлечен от тази идея, през 1768 г. той се включил в
състава на едно акционерно дружество „ Генерален откуп“ (Fermiergeneral), на което правителството представило правото да събира данъците
от населението. Благодарение на своето участие
като данъчен арендатор, Лавоазие си осигурил изключително висок доход и успял да осъществи
мечтите си. От друга страна, включването му в
това дружество се оказало фатална за живота му
постъпка.
През XVIII столетие силно развитие получили
металургията, стъкларското производство, изготвянето на керамични изделия, на бои и други приложни направления. В резултат на това, като актуален проблем пред науката възникнало изясняването на процеса горене. Лавоазие се заел с решаването на този проблем.
Доминираща гледна точка за същността на горенето през онези години била идеята за флогистона. Възникнала в края на XVII столетие, към
средата на XVIII-то тя била изцяло възприета. Според нея, всички тела, които могат да горят, съдържат някакво хипотетично вещество – флогистон,
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което те губят в процеса на горене. Колкото повече флогистон съдържат телата, толкова по-добре
ще горят – твърдяла „теорията“ за флогистона.
През 1774 г. английският учен Джоузеф Пристли (Priestley) открил кислорода. Това откритие
значително подпомогнало по-нататъшните изследвания на Лавоазие. През следващите години той
разработил основните положения на кислородната теория, доказвайки сложния състав на въздуха
и заедно с това, обяснявайки процеса горене.
Още в началото на 70-те години на XVIII век
Лавоазие провел голям брой опити, придружени
с изключително точни измервания. Опитите били
направени с оригинална физическа апаратура и с
използване на прецизни методи за измерване. Ученият разработил сложна уредба за получаване на
високи температури. Уредбата се състояла от огромна двойно изпъкнала леща (с диамертър 1,5
м), съставена от две тънки вдлъбнато-изпъкнали
лещи, пространството между които запълвали с
алкохол.
Лавоазие провел точни измервания на теглото
на телата, които изгарял – преди и след горенето.
Още при първите опити той установил, че някои
от тях при изгарянето увеличават теглото си. За
този факт, който противоречи на теорията за флогистона, той съобщил в Академията на 1 ноември
1772 г.
Продължавайки изследванията по горенето, Лавоазие установил:
· Първо, че общото тегло на стъкленицата, в която се извършва горенето, и металът в нея не се изменя.
· Второ, увеличението в теглото на метала
след горенето е равно на теглото, с което
въздухът в стъкленицата е намалял.
Историците определят тези изследвания на Лавоазие като
„дворцов преврат“ в науката,
преврат, който направил флогистона излишен. Въз
основа на тези измервания по-късно Лавоазие
формулирал Закона за запазване на масите при химичните реакции, разглеждайки го като израз на
принципа за запазване на материята.
Лавоазие бил велик теоретик, заслугите му не
са само в установяване на факти, но и в тяхното
правилно тълкуване. Той стигнал до заключението, че при нажежаване на металите с тях се свързва някакъв газ, който се съдържа във въздуха.
Необходимо било да се установи природата на този газ. Така той стигнал, самостоятелно и независимо, до откриването на кислорода.
В своя знаменит труд „ За природата на елемента, който се съединява с металите по време
на нажежаване“ (1774) Лавоазие показал, че този газ представлява съставка на въздуха и че само той е способен да поддържа дишането при животните. Затова го нарекъл „оживяващ газ“. С то-

ва откритие не се оспорва приоритетът на Пристли в откриването на кислорода. Заслугата на Лавоазие безспорно е в това, че благодарение на щателните изследвания на неговите свойства, той
достигнал до цял ред блестящи открития. Ученият
показал каква изключителна важност за бъдещата химия представлява кислородът, който участва
в почти всички реакции, извършващи се със земните тела. По-късно, когато Лавоазие построил
своя химическа система, поставил кислорода на
първо място в нея.
В края на 70-те години на XVII век Лавоазие
извършил удивителен анализ на въздуха – една
образцова работа, която свидетелства за неговата
гениалност. В изящни опити той успял да определи състава на въздъха, като получи двете му съставки – кислород и азот, а след това отново ги
съединил и възстановил първоначално разделения
въздух с неговите познати свойства.
Узнавайки свойствата на въздуха, Лавоазие започнал да изучава явлението дишане при животните. Изисквало се голяма смелост на ума, за да
се заеме човек с такъв сложен въпрос. Лавоазие
доказал, че при дишането се поглъща кислород
от атмосферата, който в организмите се превръща
във въглероден диоксид. В опитите му било показано, че при дишането протичат процеси, аналогични на обикновеното горене. При това, за „гориво“ служи храната, погълната от организма, а
кислородът постъпва в него от въздуха при вдишването.
Разкриването на химическата същност на процеса дишане поставило начало на проникването на физиката и химията в биологията и медицината. По инициатива на Лавоазие била осъществена широка програма за изследване на влиянието на процесите дишане върху храносмилането, механичната работа, дори и вълненията. Възхищение предизвикват мислите на учения за възможностите на физическите методи при изясняването на тези процеси: „Може да се определи на
колко фунта тегло съответстват усилията на
човек, произнасящ реч, или на музиканта, свирещ на инструмент. Даже би могло да се оцени
онова, което съставя механичната част в труда на размишляващия учен, на пишещия литератор, на композитора, съчиняващ музика...“
Не е случайно, че един от учениците на Лавоазие – химикът А. Ф. Фуркруа (Fourcroy), по-късно започнал да издава списание „ Медицината в
светлината на физическата наука“, в което се
пропагандирал лозунгът: „Не можеш да бъдеш
медик, без да си физик.“.
Следващ важен етап в изследванията на Лавоазие бил определянето на състава на водата, резултатите от което били публикувани през 1783 г.
Тези изследвания се оценяват като своеобразен
венец на всичките му трудове. Ученият доказал,
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че водата се състои от водород и кислород и определил съотношението, в което се намират тези
два газа при образуването на водата.
В своите изследвания Лавоазие използвал
физически методи.
Още през 1780 г. той заедно с Лаплас създал
т.нар. леден калориметър. Принципът на неговото действие се основавал на измерването на количеството лед, което се разтопява при охлаждане
на образеца от някаква зададена температура до
0°. С помощта на ледения калориметър двамата
учени определили специфичната топлоемност на
много твърди и течни тела, които публикували в
споменатия „ Мемоар за топлината“ (1783).
Използването на физични методи от Лавоазие
и неговите сътрудници довело до радиакално преустройство на химията в края на XVIII век. Появило се ново специфично научно направление –
химическа физика.
Всички експерименти – физически и химически, Лавоазие провеждал изключително прецизно,
благодарение на което получавал сигурни и верни резултати. На свой ред те давали основание за
правилни тълкувания. Затова някои съвременни
учени сравняват изследванията на Лавоазие с изкуството на виртуозен цигулар, чиято цигулка била химическият баланс.
Направил впечатление с таланта си, Лавоазие
бил приет в Парижката академия на науките още
през 1768 г. – най-напред като адюнкт, а през 1772
г. – като редовен член. В Академията той се сближил и общувал с някои от най-знаменитите учени
на времето. През неделните дни в неговия дом се
събирали: Ж. Л. Лагранж (Lagrange), Г. Монж
(Monge), К. Л. Бертоле (Bertholet), П. С. Лаплас
(Laplace) и др. В този „кръжок“ били обсъждани
новите опити и открития, както и нови идеи, някои
от които веднага били проверявани в лабораториите.
За да затвърдят основите на новата химия и скъсат с миналото, група френски химици, с участието на Лавоазие, решили да преобразят
езика на химията
и да установят номенклатура на съединенията, съгласувано с новите постижения и идеи. Всички
стари химически термини, носещи мистичния отпечатък на алхимията, били изхвърлени. С въвеждането на различни представки („ окс“, „ сулф“ и
др.) и наставки („ ид“, „ ен“ и др.) било поставено
начало на категоризирането на безбройните химични съединения.
Класическата творба „ Методи на химическата номенклатура“ била публикувана през 1788
г. и впоследствие преведена на всички европейски езици. Заради дейното участие на Лавоазие в
тази работа, както и заради общите му заслуги в
развитието на новата химия, Лавоазие е наричан
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„ Нютон на химията“.
Друг резултат от дейността на Лавоазие е участието му в издаването на първия научен журнал
по химия – „ Анали на химията“ (1789). През същата година той публикувал и учебник, който специалистите сочат като крайъгълен камък на новата химическа наука. През следващите години учебникът бил преведен и публикуван в много
страни от Европа и Америка.
Благодарение на трудовете и постиженията на
Лавоазие и неговите последователи, в края на
XVIII-то столетие химията се превърнала в наука,
която по точност заемала място, непосредствено
след математиката, астрономията и физиката.
Бурните събития във Франция през 90-те години на XVIII век до известна степен отклонявали
вниманието на Лавоазие – той бил привърженик
на революцията, но изследванията му не прекъснали. През 1793 г. в един свой ръкопис той споделил намеренията си да се заеме с проблеми на
органичната химия. „ Впоследствие ще се върна
към тази тема“ – написал ученият. Уви, не било
съдено това да се случи.
Събитията през следващите месеци – времето
на якобинската диктатура, се развивали с неконтролирана скорост и жестокост. На 2 май 1794 г. в
Конвента постъпил рапорт от бивш служител на
„ Компанията на арендаторите“, в който се посочвали злоупотреби в нейната работа. Такива наистина е имало, без Лавоазие да е бил съпричастен към тях. Не били проведени никакви подробни разследвания за уточняване вината на участниците в дружеството. Още на 6 май революционният трибунал разгледал делото на „арендаторите“
и осъдил на смърт всички 28 участници в дружеството.
На 8 май присъдата била изпълнена.
Молбата на Лавоазие да бъде отсрочено изпълнението на присъдата, за да довърши и свои изследвания, не била приета. На ходатайството от
членове на Академията до Конвента да оправдае
Лавоазие, неговият президент отговорил:
„Републиката не се нуждае от химици!“
Излишно е да коментираме тази чудовищна
фраза. Тя не противопоставя републиката на монархията. Тя е пример за глупаво изкаване на човек, който представя държавата. Такива примери
е имало по всяко време и във всички страни, в
това число и в нашата. Историята познава и мъдри, и глупави крале, президенти и премиери. Подобни екзекуции, сега вече морални, спрямо признати учени и подобно безотговорно отношение към
науката от невежи политици познава и нашето поколение.
Лавоазие е реабилитиран още през 1796 г. А
името му стои наред с имената на най-светлите
личности в историята на НАУКАТА.
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ЕВОЛЮЦИОННАТА БИОЛОГИЯ НА ХХ ВЕК
С ИДЕИТЕ НА ЕРНСТ МАЙР
Проф. дбн Нина Бакърджиева,
Еволюционната биология на миналия век се характеризира с бурно и творческо развитие. Теорията за еволюцията на живота, чиито основи постави Ч. Дарвин, се обогати с нови концепции и
допринесе за един по-задълбочен поглед към явлението живот, самата наука биология получи нови измерения. В това отношение значителен е приносът на американския учен Ернст Майр.
Ернст Майр е роден през 1904 г. в Кемптен,
Германия и тази година се отбелязват 110 години
от рождението му. Умира в началото на 2005 г. в
Бедфорд, Масачузетс, САЩ. Образованието си получава в Германия и защитава докторска степен
по орнитология през 1926 г. в Берлинския университет. Веднага след това участва в научни експедиции в Нова Гвинея и Соломоновите острови
и отбелязва значението на географското разпределение на животинските видове. Цялата му творческа научна дейност след това протича в Съединените щати и в средите на учените е известен като американски биолог. В периода 1932-1953 г. е
ръководител на Орнитологичния отдел към Американския музей по естествена история в Ню Йорк.
Изследва таксономията на птиците и публикува над
100 научни статии. От 1953 г. е професор по зоология към Харвардския университет и почти десет години е директор на Университетския музей
по сравнителна зоология. След 1975 г. е професор емеритус и продължава творческата си и публикационна активност почти до края на дните си.
Основни направления в неговата изследователска дейност, освен таксономията на птиците, са
проблемите на еволюцията на живота и видообразуването, в които области прави значителни приноси и с които оставя името си в еволюционната
биология. Наричан е „Дарвин на ХХ век“. Той не
само внася новаторски идеи в еволюционната теория, но и внася нови елементи в теорията на биологията, философията на биологията. Автор е на
голям брой научни статии и 25 монографии, в които развива своите идеи и виждания.
Към общоприетото определение на вида добавя и репродукционната способност, което дава отражение върху концепциите за вида. Неговите виждания са отразени в значимия му труд „Систематика и произход на видовете“ (Systematics and the
Origin of Species), публикуван през 1942 г. и преиздаван и по-късно от Harvard University Press [1].
Това допълване на дефиницията на видовете спомага да се отговори по-добре на въпроса как различните видове произлизат от общ предшественик. Според Майр видовете са основно стъпало и

секция „Теоретична и еволюционна
биология“ към СУБ
звено в еволюционния процес, и от тази гледна
точка учените могат по-леко да разберат механизмите и прогресивното развитие в еволюцията.
Съществен негов принос е доразвитието на
Дарвиновата теория на еволюцията на базата на
свързването й с генетиката и нейните модерни интерпретации през миналия век. Той е един от учените, поставили основите на модерната синтетична теория на еволюцията на живота. Поставяйки
си въпроса на какво ниво в йерархията на живите
организми е най-съществено влиянието на еволюционния натиск, той е на мнение, че то е най-добре изразено върху цялостния организъм и генома.
Не споделя идеята, че отделните гени са обект на
естествения отбор, както например предполагат
Доукинс, а също и някои молекулярни биолози.
Счита, че съществен фактор в еволюционния процес е генетичната изолация на популациите. Майр
изтъква, че от изключително значение е да разберем как си взаимодействат видовете в една сложна, комплексна екосистема така, че да се постигне равновесие и промяна.
Познаването на еволюционния процес, както и
изучаването на неговите концепции и закономерности, има според Е. Майр огромно научно и философско значение. Ето какво казва той в книгата си „Какво е еволюцията” („What Evolution is“):
„Еволюцията е най-значимата концепция в биологията. Няма и един въпрос „ Защо?“ в биологията,
на който може да се отговори адекватно без разглеждане на еволюцията. Но значението на тази
концепция отива далеч извън рамките на биологията. Мисленето на модерните хора, независимо дали разбираме това или не, е дълбоко повлияно –
винаги се изкушаваме да кажем определяно – от
еволюционното мислене.“ [2, предговор]. В изложението той обсъжда и историята на основните
биологични идеи.
В своите забележителни трудове Е. Майр обширно дискутира ролята на биологичното мислене и разбирането на еволюционния процес в съвременната система на знанията както за живия свят,
така и за света наоколо. [3, 4, 5, 6]. Именно тази
широта на мисленето е най-ценното наследство,
което големият учен оставя на поколенията. Tо има
голямо значение, като се вземе предвид доминиращото специализирано мислене на голяма част
от съвременните изследователи.

НАУКА – кн. 6/2014, том XXIV
Издание на Съюза на учените в България

65

Личности
Майр обсъжда и мястото на биологията с всички нейни дисциплини и направления в общата система на науките. Той отхвърля съществуващата
тенденция в научното мислене, според която закономерностите и принципите на живота могат да се
обяснят и сведат с тези на физичните науки. Това
е така, защото явленията на живота, които са предмет на биологията, се реализират в сложни комплексни системи и техните компоненти функционират на йерархични нива, стоящи над тези, изучавани от физичните науки. Това означава, че биологията има свое автономно място в системата
на науките и в известен смисъл има уникален характер. В книгата си, посветена на биологията и
синтезирала тези въпроси, Майр отбелязва: „Аз
намирам, че биологията, въпреки че е една истинска и неподправена наука, притежава някои характеристики, които не са намерени при други науки, ...което означава, че биологията е автономна
наука.“ [7] Майр предлага да се потърси и изгради нова по- широка концепция за науката, която
да е годна да обсъжда проблемите както на физичните науки, така и на науките за живота. Една
своеобразна научна философия.
Приносите на Ернст Майр в областта на еволюционната биология са високо оценени и той е носител на множество награди. Между тях следва да се
отбележат: престижния Дарвин-Уолас медал, с който
е удостоен през 1958 г., наградата от Националната
академия на науките на САЩ (1967) и др. През 1995
г. му е присъден високо цененият Бенджамин
Франклин медал за забележителни постижения в
науката. Много високо признание е присъдената
му през 1999 г. Крафордова премия (Craford
Prize)* в областта на биологичните науки. Тази награда се дава за постижения в области на науката,
които не са предвидени за удостояване с Нобелова

премия, но е също толкова престижна.
Биологията на XX век получи значимо творческо развитие. Натрупаха се много данни, родиха се нови идеи и концепции, които са основата на
по-доброто разбиране на живота и живите организми. В този процес на обогатяване на знанията
определено значимо място има американският биолог Ернст Майр. Той остави ценни приноси както в областта на зоологията, така и особено в еволюционната теория и философията на науката. Но
неговите идеи и новаторски виждания не остават
само в рамките на миналото столетие. Те са отправна точка и основа за разработките на учените
от нашия XXI век.
Някои трудове на Е. Майр:
1. Mayr, E. Systematics and The Origin of Species:
Trom the viewpoint of a Zoologist. Harvard University Press, 1942, 1999, 334 p.
2. Mayr, E. What Evolution is? Basic Books, 2001,
318 p.
3. Mayr, E. Towards a new Philosophy of Biology:
Observations of an Evolutionist. Harvard University Press, 1989, 575 p.
4. Mayr E. This is Biology. The Science of the Living World. Harvard University Press, 1997, 2001,
323 p.
5. Mayr, E., William, P. (editors). The Evolutionary
Synthesis. Perspectives of the Unification 0f Biology. Harvard University Press, 1998, 487 p.
6. Mayr, E. The Grouth of Biological Thought.
Harvard University Press, 1982, 274 p.
7. Mayr, E. What makes Biology Unique? Considerations on on the Autonomy of a Scientific Discipline. Cambridge University Press, 2004, 232 p.
8. Mayr, E. Populations, Species and Evolution.
Harvard University Press, 1971, 453 p.

* Крафордовата премия е основана през 1980 година от шведския индустриалец Х. Крафорд и неговата съпруга. Администрира се от Кралската Шведска академия на науките. Целта е да се отбелязват и поощряват основни международни
научни постижения в областите: астрономия и математика, науки за Земята, биологични науки със специално внимание към
екологията. Тези дисциплини са подбрани с оглед да се допълнят научни области, в които не е предвидено да се присъжда
Нобелова премия. С нея се разширява обхвата на значимите научни постижения. Крафордовата премия също се връчва от
Краля на Швеция ежегодно на тържествена церемония.

150 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА АКАД. ВИЛХЕЛМ
СТРУВЕ (1793-1864)
През 2014 г. се навършиха 150 години от смъртта на световноизвестния астроном и геодезист
акад. Вилхелм Струве. С решение на Генералната
асамблея на Международната федерация на геодезистите (МФГ – FIG) 2014 година беше официално посветена на акад. Вилхелм Струве за огромните му научни и научно-практически прино-
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Доц. д-р инж. Венета Коцева,
секция „Технически науки“ към СУБ
си в областта на висшата геодезия и за интегрирането на геодезистите от отделните държави в изучаването на фигурата на Земята като планета.
Фридрих Георг Вилхелм Струве, известен в на-
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учния свят с краткото си име като Вилхелм Струве или с руското си име като Василий Яковлевич
Струве, е роден на 15 (4) април 1793 г. в гр. Алтон,
Германия. Баща му Яков Струве е бил учител, известен филолог и математик, автор на сериозни
трудове по математика, директор на известната
гимназия „Христианеум“, наричана още Академическа гимназия, в Алтон. Най-големият брат на
Вилхелм Струве – Карл Струве, е бил известен
педагог и директор на Алщедтската гимназия в
Кьонигсберг (сега Калининград), по-късно доцент
в Дерптския университет. Самият Вилхелм Струве завършва средното си образование на 15 години
в гимназията „Христианеум“. Той израства интелектуално и научно съвсем млад, още юноша, в
здрава и строга семейна среда.
През 1808 г. В. Струве постъпва студент в Дерптския университет. По време на следването работи за самоиздръжката си като домашен учител
в семейството на лифляндския дворянин Берг, чийто най-голям син по-късно става граф и наместник в Полша. През 1811 г. завършва филологически науки. Известно е, че В. Струве на млади
години е предпочитал филологията пред математиката и естествознанието. Животът в Балтийските провинции в края на ХVІІІ и началото на ХІХ
век е бил доста неуреден в отношенията на отделните народности и класи, но това не е засягало
университета и научното съсловие в него. В края
на 1811 г. В. Струве се отдава на астрономията и
геодезията. Като домашен учител в семейство Берг
В. Струве често се е разхождал в околностите на
Валк. Още тогава той е разглеждал местностите
от гледна точка на геодезист и с подчертано усърдие, което е било забелязано от местните хора, които дори го набедили, че е френски шпионин. През
1813 г. В. Струве става доктор по философия след
успешна защита на дисертацията „Относно географското положение на Дерптската обсерватория“.
Дисертацията включва неговите първи астрономически наблюдения, от които той е извел географската ширина и дължина на Дерптската обсерватория много по-точно, отколкото те са били известни преди това. В края на 1813 г. става извънреден професор и наблюдател (т.нар. обсерватор)
в университетската обсерватория. В продължение
на много години той е бил директор на Университетската градина, намираща се на Домската гора
(т.нар. Domgarten) в края на гр. Дерпт. Обичайки
силно природата, той е изработил план-проект на
градината, трасирал е цветните площи и сам е посадил много от дърветата в нея. За 20 години работа в Дерптската обсерватория Струве я привежда в цветущо състояние по отношение на снабдяването й с модерни за времето си астрономически инструменти и с издигането й в научно отношение. През 1814 г. Дерптската обсерватория е
разполагала с голям пасажен инструмент Долонд

и 5-футова ахроматична тръба Троутон, които са
били запазени дълги години след употребата им.
В. Струве проявява нов и силен интерес към сложните звезди и започва да изследва някои от найярките двойни звезди. Резултатите от неговите изследвания са отпечатани в „Летописи на Дерптската
обсерватория“, които самият той започва да издава през 1814 г.
През 1816 г. обстоятелствата са заставили В.
Струве да свали погледа си от звездите и да го
насочи към земята. Предоставена му е работа, която повлиява на научната му дейност и променя
до известна степен и личната му съдба. Икономическото общество на Лифляндия има нужда от топографска карта на губернията и му предлага за
тази цел да проведе астрономо-тригонометрично
измерване на територията й. Оказва се на практика, че тази работа е много трудна – главно поради
липсата на подготвени кадри и на добри геодезически инструменти. В. Струве обаче изпълнил първата си геодезическа поръчка и задача с високо
майсторство и отговорност, и с нова научна любов – към приложната (практическата) астрономия. При измерванията на Лифляндия забелязал,
че Остзейските провинции са с по-големи удобства за измерване на дъгата от меридиана на протежението от 3,5 градуса. В. Струве прави разчети, че ако разполага с такива инструменти, каквито има в Института Райхенбах в Мюнхен, той би
могъл да измери дъгата от меридиана с по-голяма
точност, а заедно с това да изучи важния въпрос
за фигурата и големината на планетата Земя. През
1819 г. Струве представя на правителството подробен план за това научно мероприятие. По това
време попечител на Дерптския университет е бил
княз Ливен, сам той високообразован и голям радетел на науките. Той съдейства на В. Струве да
получи материална и финансова подкрепа за реализацията на този план. Отпуснати са финансови
средства за закупуване на нови астрономически
инструменти и за усъвършенстване на старите инструменти. През 1820 г. В. Струве пътува много в
чужбина, по Балтийско море, до родния гр. Алтон,
посещавайки най-добрите тогава обсерватории,
както и в Кьонигсберг за среща с Бесел. Най-после в Дерптската обсерватория е доставен меридианен кръг на Райхенбах, за който В. Струве е мечтаел отдавна, за да определи с него положенията
на звездите в следващите години, до лятото на
1822 г., през която става член-кореспондент на Петербургската академия на науките.
В. Струве е бил уникален учен, умеещ добре
да планира времето си. Летните месеци, които поради кратките нощи са неблагоприятни за астрономически наблюдения, той е използвал за измерване на дъгата от меридиана, а през останалото
време е наблюдавал звездите с образцовите методи на Бесел. С възторг е казвал: „Аз съм ученик
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на великия Бесел, но не бих могъл робски да следвам неговите методи, имайки предвид особеностите на новия инструмент за наблюдение и особеностите на Дерптската обсерватория.“ Самият В.
Струве се отдава изцяло на геодезията и завършва успешно измерването на дъгата от меридиана през 1827 г. Негов деен помощник в тази трудна работа е барон Вилхелм фон Врангел. Резултатите от тяхната съвместна геодезическа работа, заедно с приложенията от направените от тях изчисления, са публикувани през 1831 г. През 1826 г.
В. Струве е избран за почетен член на Руската академия на науките. С успешните си изяви в областта на геодезията той привлича вниманието на правителството, което започва да му изпраща повече
студенти и офицери от флота и Генералния щаб.
На тържественото честване на 25-та годишнина на
Дерптския университет В. Струве представя своите геодезически трудове, свързани с измерването на дъгата на меридиана в Остзейските провинции.
През 1830 г., пътувайки в чужбина с цел търсене на добри практики в други обсерватории, 37годишният В. Струве, в пълния разцвет на своите
умствени и физически сили, се представя на руския император Николай I. В откровен разговор с
него му посочва всички слаби места на Петербургската обсерватория. Нещо повече, В. Струве
убеждава императора в необходимостта от построяването на нова обсерватория. След 9 години неговият план и мечта за новата Пулковска обсерватория се реализира. Но В. Струве остава в Дерпт,
където неговите ученици се отнасят с любов и уважение към него заради привлекателния начин на
излагане на научните дисциплини и голямото му
старание да ги застави да усвояват новите знания.
Много негови студенти са взели лично участие в
работите по измерването на дъгата от меридиана,
получавайки възможност на практика да се докоснат до проблемите на висшата геодезия. Цялата дейност на В. Струве е била в рамките на науката и преподаването. Никаква административна
власт не го е привличала. Той никога не е бил
декан или ректор. Счита Дерпт като свой роден
град. В него той прекарва 31 години от живота си,
преди да се премести в Пулково.
В. Струве се оженва, когато е 22-годишен, за
Емилия Вал. С нея той живее щастливо 19 години
до смъртта й, която е жесток удар за него. От брака им се раждат и остават 8 деца. Първите им две
момчета умират твърде малки. През 1835 г. В. Струве сключва брак с Йохана Бартелс. Тя е приятелка на покойната му съпруга и дъщеря на известния математик проф. Бартелс, който на младини
е бил учител на Гаус. От брака им се раждат още
4 деца. Всички те, заедно с непълнолетните племенници сираци на В. Струве, са расли заедно в
един дом и при еднакви родителски грижи. На
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всичките си деца той създава огромен интерес към
астрономията и по-късно те стават негови помощници и продължители на делото му.
В. Струве е първият директор на Пулковската
обсерватория. Той е дал идеята за нея, следил е
нейното строителство при пълното покровителство
и финансовата подкрепа на императора на Русия.
Зданието на Пулковската обсерватория е проектирано от арх. Брюлов. Той е пожертвал архитектурния стил на фасадите и вътрешното разпределение за сметка на удобствата за научна и наблюдателна работа. Обсерваторията е открита на
17.08.1839 г. в личното присъствие на императора на Русия Николай I. Отто Струве, синът на В.
Струве, е един от първите му научни помощници
в Пулково. В труд на френски език, озаглавен
„Description de l’observatoire central de Poulkova“
par W. Struve, е описана подробната история на
Пулковската обсерватория. През 1865 г. в библиотеката на Пулковската обсерватория са събрани
над 9200 книги и 9600 дисертации!
След първото геодезическо измерване в Лифляндия подобни геодезически работи са изпълнени във Финландия и в Литовските провинции. През
1844 г. проф. Теннер стига до Днепър. По същото
време към него се присъединява акад. В. Струве
и те двамата заедно, преминавайки през Бесарабия, достигат до Дунава. След това Струве заминава за Стокхолм, за да вдъхнови шведските и
норвежските учени да продължат геодезическите
измервания на север, между Торнео и Ледовития
океан. Пулковската обсерватория също е участвала
в тези дейности.
Всички геодезически наблюдения заедно с изводите от тях В. Струве е събрал в два тома. Започнал е подготовката на третия том, но влошеното му здраве е попречило той да бъде завършен.
Продължението на този грандиозен 40-годишен
труд, известен под името „Скандинаво-руско измерване на дъгата от меридиана“, В. Струве е принуден да предостави на своите помощници. Тук е
мястото да се отбележи друго забележително постижение на В. Струве: сравнението на различните
еталони на единиците за измерване, използвани в
отделните държави в геодезията. Това е абсолютно необходимо, за да се направят верни общи изводи от различните геодезически измервания в отделните държави по отношение на измерванията
на дъгите от меридианите и паралелите. В този труд
са участвали всички работещи по това време в
Пулково.
Поради тежкото заболяване, въпреки лечението му във Висбаден и Алжир, В. Струве подава
молба за уволнение от всички служебни заетости
през 1861 г. През 1863 г. празнува 25-я юбилей на
Пулковската обсерватория заедно с руските астрономи. Умира на 11.11.1864 г. Узнавайки за
смъртта му, император Александър II поема гри-
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жите за част от семейството му. Така, В. Струве
работи и твори под покровителството на трима руски императори: Александър I, Николай I и Александър II. Големият му син Отто Струве е пряк
научен наследник на своя баща. Двама от синовете на Отто Струве – Герман и Людвиг Оттовичи,
са също астрономи: първият от тях в Пулковската
обсерватория, а вторият – в Дерптската обсерватория. Отто Струве е бил 25 години директор на
Пулковската обсерватория. Общо 50 години Пулковската обсерватория е била в ръцете на фамилията Струве. Както се отбелязва в [1]: „За този
половин век влиянието на Струве в историята на
практическата астрономия и на висшата геодезия
в Русия е завоювало завинаги определено и важно място.“
В годината на смъртта на В. Струве – 1864, в
Берлин се провежда Международна конференция,
на която присъстват предимно астрономи и геодезисти, които са упълномощени от своите държави
да учредят Постоянна комисия и Централно управление по въпросите на средноевропейските геодезически измервания за съвместен труд на на-

циите и за централизация на изследванията за фигурата на Земята като планета. Точно в духа на
идеите на великия акад. Вилхелм Струве!
Накрая, но не последно място, следва да се отбележи, че от 17 до 21 май 2015 г. в София ще се
проведе Работна среща на геодезистите от целия
свят съгласно решение на Генералната асамблея
на МФГ (FIG). Събитието е под патронажа на Министъра на инвестиционното проектиране и на Кмета на София. Съорганизатори на срещата са: Камарата на инженерите по геодезия, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, УАСГ,
Агенцията по геодезия, картография и кадастър и
Асоциацията на геодезическите фирми. Провеждането на Геодезическата работна седмица на МФГ
в България е признание за приносите на българските инженери и учени за развитието на геодезията в национален и международен мащаб.
Литература
1. Литвинова Е. Ф., В. Я. Струве. Его жизнь и
ученая деятельность. Биографический очерк,
(1893 г.), Санкт-Петербург, Реверс, 1993, с. 84.
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Рубриката „Трибуна на младите“
се осъществява с финансовата
подкрепа на фондация „Еврика“

АНАЛИЗ НА УСПЕХИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
УЧЕНИЦИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ НАУЧНИ
КОНКУРСИ
В последните две-три години стана традиция да
се пише за успехите на български ученици в международни научни конкурси и летни школи. RSI,
EUCYS и Intel ISEF донесоха много поводи за радост. Особено успешна беше 2014 г., когато след
трите награди на състезанието в Лос Анджелис и
двамата ни участници в RSI бяха отличени – единият за презентация, другият за разработка. Добрата серия продължи повече от феноменално на
Европейския конкурс за млади учени във Варшава, където участниците ни спечелиха четири приза, след като за цялата история на българското участие бяхме спечелили общо пет. Опитът по-долу за
анализ на това постижение и за причините, които
правят един проект успешен, има за цел да мотивира още хора да копират добрите практики на българските лауреати.
Двадесет и шестият Европейски конкурс
за млади учени (EUCYS) се проведе по традиция
в последната седмица на месец септември, този
път в столицата на Полша, Варшава. Първият конкурс след четвъртвековния юбилей на организираното от Европейската комисия състезание беляза и много нови елементи. За пръв път от повече
от десетилетие на награждаването присъстваше
лично комисарят по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката (тогава още
Мойра Гейгън-Куин), за първи път конкурсът беше под егидата на Хоризонт 2020, а от догодина
са планирани и още промени. Именно на този конкурс ние постигнахме най-големите български успехи. Българската делегация се състоеше от Петър Гайдаров, вече познат на читателите на сп. „Наука“ * , младият физик Григори Матеин и двамата
информатици Васил Василев и Марин Шаламанов.
Петър Гайдаров се представи не с разработката си от RSI, а с предната си работа „ Разстояние на Хеминг от полиноми над GF(2)“, което
доведе до това, че единият от авторите (Константин Делчев – бел. ред.), се оказа до него в комбинацията и на научен ръководител, и на ръководи-

Константин Делчев,
Михаела Николова,
Клуб Млади Таланти
тел на българската делегация. Това даде и един
нов поглед над интензивността на състезанието за
самите участници, особено за това колко е важно
човек да може да се адаптира към поставени към
него въпроси извън сферата на самия проект и
какво значение има за крайния успех общата научна култура. Втората награда, заедно с наградата
на Стокхолмския младежки научен панаир, които
Петър получи, бяха до голяма степен именно заради цялостното му представяне като млад математик, с вече изграден опит и интереси.
Григори Матеин е своеобразно изключение
сред останалите ни представители, като единственият, който не е минавал през структурите на Ученическия институт по математика и информатика
при ИМИ на БАН, както и единственият, който започва да се занимава с извънкласна дейност доста
късно – чак в десети клас. Въпреки това, той постигна невероятни успехи само за година и половина, благодарение на хора като Никола Каравасилев и неговия научен ръководител, проф. Асен
Пашов от Физическия факултет на Софийския университет. Възможността да работи в сериозна лаборатория върху един действително неизследван
въпрос – доколко специфичен е за състава на една течност звукът, който тя издава при загряване,
го е направила самостоятелен и систематичен при
провеждането на експерименти до ниво, обикновено очаквано от студенти поне пет години по-стари
от него. Тези му качества, както и обещаващите
резултати му донесоха наградата на EUROFUSION
(JET), един от водещите центрове в областта на
плазмената физика, което пък го мотивира да продължи разработката си с редица нови експерименти.
Марин Шаламанов и Васил Василев имат изключително разностранни интереси. Социални и

* Евгения Сендова. Расте прекрасно поколение („изтичане на мозъци“ или вливане на надежда). //Наука, бр. 4, 2014, с. 53.

70

НАУКА – кн. 6/2014, том XXIV
Издание на Съюза на учените в България

Трибуна на младите
политически активисти, състезатели по математика, информатика и роботика, те се представиха с
проект за приложенията на математиката в икономиката. Алгоритмичната търговия е метод, чието
значение нараства от самото му появяване и за
двама ученици да направят публикуем резултат в
тази област е изключително трудно. Множеството
от резултатите всъщност изобщо не стигат до публикация, а биват държани като търговска тайна на
различни борсови играчи. Техният алгоритъм за
търговия на форекс пазара беше високо оценен в
една много голяма конкуренция на силни приложни информатични проекти (теоретична информатика на EUCYS имаше само една, в категория „математика“). Двамата получиха наградата на Intel
ISEF и така станаха първите българи, класирани
за провеждането на конкурса през 2015 г. в Питсбърг.
На Intel ISEF, най-мащабния научен конкурс
на предуниверситетско ниво в света, България
участва от 2013 г. За двете години участие и общо
шест проекта, вече имаме пет награди. Участниците ни, ако не спечелят специфичната награда на
EUCYS, се избират от Панаира на науката и иновациите (Innofair), който Клуб Млади Таланти организира вече за седма поредна година. Тази година за първи път той се проведе самостоятелно,
извън рамките на Европейска нощ на учените, което позволи по-голяма гъвкавост в избора на време
на провеждане и съпътстващи прояви. Заедно с
Innofair беше проведен и конкурсът за студенти
YES, както и дискусия, озаглавена „Бизнесът в
подкрепа на младите учени. Защо?“, на която се
срещнаха представители на бизнеса, висшите училища и държавни експерти. Така изборът на българските представители в Intel ISEF се превърна
в движещата част на по-мащабно събитие, да се
надяваме – успешно за развитието на младите учени у нас.
Журито изобщо нямаше лесна задача при определянето на победителите, макар че в крайна
сметка носителите на голямата награда бяха добре известни лица. Петър (вече с работата си от
RSI) и Григори, които ще продължат да ни представят на международно ниво, както и вторият ни
участник на тазгодишното издание на RSI, Христо Стоянов, разглеждащ един криптографски
проблем, свързан с RPKI (Resource Public Key
Infrastructure), чиято важност все повече ще нараства.
Причините за това са няколко и това всъщност
са основните фактори за успешен ученически проект. Организирана научна среда, подходящ проблем, върху който може да бъде постигнат смислен напредък, систематична работа и добри комуникационни умения.
И тримата млади учени, които се присъедини-

ха към Марин Шаламанов и Васил Василев, са
разработвали проектите си в научна обстановка,
независимо дали в САЩ или у нас. Самите Марин
и Васко бяха работили с ръководител от сферата
на финансите. Това е голям мотивиращ фактор за
учениците, които имат възможност не само да усетят реалната работна среда, но и да се почувстват
част от нея, слагайки по-високи критерии към самите себе си. Това, макар по-трудно, може да бъде постигнато и на училищно ниво, ако на учениците, занимаващи се с извънкласна дейност им
бъде предоставена възможността да участват в
достатъчен брой научни форуми, където да могат
да създадат контакти и със свои връстници и с
утвърдени имена в науката. Такава е ролята на Ученическия институт по математика и информатика
(УчИМИ) в България, да се надяваме че същото
ще съумее да постигне и новосъздаденият Ученически институт към БАН, целящ да стимулира учениците от пълния спектър точни и хуманитарни науки.
Изборът на тематика е от също толкова голяма
важност. Един ученик действително може да се
справи с нерешен проблем или да проведе смислено изследване, стига да е налична подходящата
комбинация от човек и научна област. Поради младата си възраст, учениците имат малък теоретически обем от знания, който се опитват да наваксват с иновативно мислене и последователна работа. Респективно, области, които изискват много тежка теория за навлизането в тях (математически анализ, топология, физиката на елементарните частици и т.н.), както и области, в които учениците не могат да провеждат експерименти по
финансови, законови или здравословни съображения (множество дялове на медицината, ядрена
физика и т.н.), са изначално неподходящи за ученическа работа, колкото и съответните ученици да
желаят това. Да, има отделни изключения, но те
са крайно специфични или върху реалното участие на учениците падат известни съмнения.
Обратното, лесните, обзорни теми, в области,
където всичко отдавна е известно, също дават малка сфера за развитие. Там учениците са способни
да научат много, но поставени на един кантар с
техни връстници, които имат материал за реферирана публикация и действителен резултат, имат доста по-ниски шансове за успех. Трудно успяват и
разработки, свързани с учебни материали, защото учениците рядко успяват да изтъкнат техните
предимства и принос. По някаква „рекурсивна“
причина учениците трудно се справят с представянето на разработки, чиито достойнства са основно педагогически и методически. Едно приятно изключение на тазгодишния Innofair бяха Станислав Чобанов, Станислав Димитров и Любен
Личев, чиято разработка върху една от нестандартните книги на Акопян вече е с размерите и за-
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вършеността на сборник. Но пак става въпрос за
изключение...
Не на последно място по важност, следва да
отбележим и необходимостта от комуникационни
умения като ключова за представянето на участниците в научни конкурси. Насоченото развитие
на комуникационните умения по принцип би трябвало да намира някакво място за изучаване, в часовете по логика, етика, психология, свят и личност и т.н., но известен факт е, че това не се случва. Ето защо, тази тежест обикновено се оказва,
че трябва да падне върху плещите на научните ръководители, а презентирането е нещо, което за тях
поради натрупания опит е много по-лесно и естествено, отколкото за възпитаниците им. И не винаги се досещат да обърнат внимание върху това.
А добрата презентация е важна не само защото
оставя по-добри впечатления у журито, но и за-

щото дава самочувствие на участниците, намалява стреса и им позволява по-лесно да се фокусират върху ядрото на тяхната разработка. От голямо значение е не да се тръгва с подготвен съвършено научен монолог, а да се развие способността да се говори за наука пред различни видове
публика – като брой, квалификация и формат. Това бе и причината към каузата на научните конкурси за ученици в България да се присъедини и
психолог (Михаела Николова – бел. ред.). Дейност, която е колкото работа за ученици, толкова и
с ученици.
И в крайна сметка, именно комплексната подготовка на много високо целенасочени и зрели
ученици е това, което осигурява успехът на международно ниво. Който пък не е самоцелен, той
просто служи на каузата за осигуряване на следващото поколение млади български учени.

EURAXESS – Researchers in Motion е една от единствените по рода си инициативи, създадена за вас от EИП, осигурявайки на европейски и неевропейски изследователи цялостна информация и услуги в подкрепа на тяхната международна изследователска кариера – в рамките на Европа и извън нея. От достъп до предложенията за работа и работодатели до съвети и съдействие преместване, EURAXESS предлага всичко това и повече.
www.EURAXESS.org
EURAXESS Roadshow посети 29 града в 22 страни.
Пътуващото изложение осигури на студенти и млади
учени от цяла Европа възможност да „мобилизират“
своята научноизследователска кариера чрез контакта си с
EURAXESS.
В Пловдивски университет и в Софийски университет беше осигурен директен достъп до
информационни терминали и EURAXESS професионалисти, готови да покажат услугите
ни и как да бъдат използвани, за да „мобилизирате“ вашата кариера.
Какво EURAXESS може да направи за вас:
• Намиране на работа ! Публикувайте вашата автобиография НА МЯСТО на портала
EURAXESS Jobs, така над 7 500 изследователски организации, финансиращи
организации и фирми могат да го видят.
• Получете съдействие! Има повече от 260 EURAXESS центрове в 40 страни, които
знаят всичко, което ви е необходимо за данъци, социално осигуряване, намиране
на жилище и достъп до местните здравни грижи.
• Междувременно EURAXESS права подпомага подобряването на условията на труд
на изследователите, където и да работят в Европа. Проверете за „HR Excellence in
Research“ лого, когато си търсите работа !
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ПРОФЕСОР Д-Р МАРИЯ МАНОЛОВА – ЮБИЛЯР
Проф. д-р Мария Манолова е изтъкнат наш
учен по история на държавата и правото, получил
международно признание. Проф. Манолова е родена на 5 август 1934 г. в гр. София. След завършване на висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет защитава
успешно дисертация и през 1969 г. получава научната степен „Кандидат на юридическите науки“
(сега „доктор по право“). През 1971 г. е назначена
за научен сътрудник II степен в Института за правни науки при БАН. От 1979 г. е старши научен
сътрудник II степен, а от 1990 г. – старши научен
сътрудник I степен (сега професор) в същия институт.
Тя е автор на около 200 научни публикации, в
т.ч. на четиринадесет монографии и един учебник
за студенти-юристи: „История на държавата и правото. Третата българска държава 1878-1944 г.“,
който има две издания – през 1994 и 2001 г. Найважните й изследвания са посветени на институциите на Третата българска държава, на Търновската конституция, на конституционното устройство на Източна Румелия, на парламентаризма в
България, на международноправното положение
на българската държава и обявяването на независимостта през 1908 г., на обичайното право и пр.
Монографията на проф. Манолова „Парламентаризмът в България – 1879– 1894“ (Изд. на БАН,
С., 1989, 235 с.) беше удостоена с наградата за
обществени науки за 1990 г. на Президиума на БАН
и Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ като първо и оригинално монографично изследване на генезиса и развитието на парламентаризма в България от конституционноправна гледна точка. С грамота за високи научни постижения
в областта на обществените науки в конкурса на
Съюза на учените в България за 2002 г. е удостоена и монографията й „Парламентарното управление в България 1894–1912” (Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“ и изд. къща „СИЕЛА“, С., 2000, 213
с.). Този труд с право определя проф. Манолова
като първия изследовател-юрист на българския
парламентаризъм на един продължителен период
(1879–1912) с безспорен принос за теорията и
практиката на парламентарната демокрация. Сред
най-новите трудове на проф. Манолова се нареждат: „Импийчмънт при парламентарния принцип на
министерската отговорност според Търновската
конституция“ (изд. къща „СИЕЛА“, С., 1999, 52
с.); „Нормотворческата дейност на Временното
руско управление в България (1877–1879)“ (изд.
къща „СИЕЛА“, София 2003, 208 с.), „Законодателство и реформи в общинското самоуправление – 1878-1944-1991“ (39-то Народно събрание

Гл. ас. д-р Цветанка Лозанова,
секция „Правни науки” към СУБ
на РБ, С., 2005, 87 с.), „Европеизация на Третата
българска държава. Конституционноправни аспекти“ (изд. Фенея, С., 2007, 87 с.), „Търновската
конституция. Увод, коментар, анализ на измененията и научна редакция от проф. д-р Мария Манолова“ (изд. Фенея, С., 2009, 122 с.) и юбилейното издание „Създаване на Търновската конституция“ (изд. СИБИ, С., 2014, 287 с.), по случай
135-ата годишнина от създаването на първата българска конституция.
Освен със задълбочен правен анализ, научната стойност на трудовете на проф. Манолова се
подсилва и от актуалността им за нашето съвременно правно развитие, като например: значението за правовата държава на конституционния принцип за разделението на властите и на министерската отговорност, на самата парламентарна институция, на приемствеността в правото, на демократичните начала в общинското самоуправление.
Въпроси, които правят миналото, с неговите поуки и възможности за преценки, анализи и съпоставки, по-близко и по-действено за настоящето и
бъдещето. Изследванията на проф. Манолова се
характеризират също така с обективност и добросъвестност на извършвания анализ, което придава научна обоснованост и достоверност на крайните теоретични изводи и обобщения. Тези изследвания имат важна научна и приложна значимост
за държавноправната ни теория и практика. Със
своите идеи, преценки и изводи те надхвърлят рамките на правната история и имат значение за общата история на България.
Заедно с научноизследователската си работа
проф. Мария Манолова осъществява преподавателска дейност, която започва през 1967 г. През
1980 г. й се възлага лекционния курс по История
на българската държава и право в Юридическия
факултет на Софийския университет. Същият лекционен курс тя подготвя и изнася във ВИПОНД,
в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство и в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград, като един
от неговите учредители и дейни преподаватели.
Проф. Мария Манолова е била член на Научния съвет на Института за правни науки при БАН и
на Специализирания съвет по правни науки при
Висшата атестационна комисия. В периода 1991–
1995 г. тя ръководи Секцията по история и теория
на правото в Института за правни науки при БАН.
Била е член на Общото събрание на БАН, на На-
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учната комисия по обществени науки при ВАК и
на Научно-експертна комисия на Националния
фонд за „Научни изследвания“, както и член на
Главната редакция на Българска енциклопедия
А-Я.
Следва да се подчертае активното участие на
проф. Манолова в дейността на Съюза на учените
в България, чийто член е от 1975 г. Тя е била член
на ръководството на секция „Правни науки“ при
СУБ, а след 1990 г. е нейн председател в продължение на два последователни мандата. От 1990 до
1998 г. проф. Манолова е член на Изпълнителното бюро и на Управителния съвет на СУБ, а в периода 1998– 2002 г. е председател на Комисията
по етика на СУБ. През 1996 г. проф. Мария Манолова е наградена с почетния знак на СУБ, а през
2008 г. е удостоена със званието „Почетен член на

СУБ“ за дългогодишна ползотворна съюзна дейност и значими научни постижения. Носител е и
на почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност през 2012 г.
Научните качества на проф. Манолова са получили и международно признание. Тя е член на
Международното дружество „Жан Боден“ за сравнителна история на институциите и правото, на Румънската асоциация по сравнителна история на правото, на Международната комисия за история на
националните събрания (парламентите).
Честит юбилей, проф. Манолова! Пожелаваме
Ви крепко здраве, бодър дух и нови творчески
успехи!

ПРОФ. ДХН ХРИСТО БАЛАРЕВ
НАВЪРШИ 80 ГОДИНИ
Проф. дхн Христо Баларев е известен наш ученхимик, получил международно признание. Роден
е на 23 юни 1934 год. в София. Завършва химия
във Физико-математическия факултет на Софийски университет през 1957 год. Работи 2 години
като гимназиален учител в София, а от 1959 г. постъпва като един от първите специалисти в новосъздадения Химически институт на БАН. Две години по-късно е научен сътрудник в Института по
обща и неорганична химия. През 1967 г. става доцент във ВХТИ – Бургас. През 1969 г. защитава
докторската си степен в Германия, Минната академия на Фрайберг. По-късно, през 1976-1978 год.,
е стипендиант на фондация „Александър фон Хумболдт“. От 1972 г. е ст.н.с. II ст. в Института по
обща и неорганична химия на БАН, където през
1983 г. става „доктор на химическите науки“. През
1988 год. е избран за професор и ръководител на
Лаборатория по неорганични соли, където и до
ден днешен участва активно в научния живот. Автор
е на над 200 научни труда, 5 книги и монографии,
над 20 научно-популярни статии, 7 от които в чужбина и има над 1200 цитата. Научните му идеи са
станали основа, върху която е ръководил научното развитие и израстване на 12 успешно защитили
докторанти.
Научните приноси на проф. Баларев са в областта на получаване на нови вещества и материали от многокомпонентни водно-солеви системи.
Въз основа на разработена от него концепция за
определяне на най-вероятните йонни групировки
както в разтворите, така и в кристалните фази, той
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Доц. д-р Стефка Тепавичарова,
ръководител на Лаборатория
„Солеви системи и природни ресурси“,
ИОНХ – БАН
предложи процедура за прогнозиране на вида и
състава на кристализиращите от разтвора фази, а
също така и за кинетиката на кристализацията им.
На тази база, структурно подобие между йонните
групировки в разтвора и определени структурни
мотиви в кристалната фаза, бе обяснена и причината за кристализация на метастабилни фази, предшестващи в много случаи кристализацията на стабилните фази. Разкрити бяха редица закономерности за получаването на чисти соли, на двойни
соли, на основни соли и на смесени кристали, въз
основа на които той създаде теорията за изоморфната и изодиморфна съкристализация, позволяваща изчисляване коефициентите на разпределение на примесите при кристализация и на свободната енергия при полимофни фазови преходи. Тези резултати представляват теоретична основа за
получаването на нови материали чрез кристализация от разтвори, където са и основните му научни приноси.
Използвайки резултатите от тези фундаментални научни изследвания, проф. Баларев, заедно със
сътрудниците си, разработиха няколко десетки технологии за получаване на химикали с реактивна
чистота, за синтез на нови материали, за извличане по хидрометалургичен път на полезни компоненти от природни суровини и от промишлени от-
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ïàäíè ìàòåðèàëè.
Ìåæäóíàðîäíîòî ïðèçíàíèå íà ó÷åíèÿ ïðîô.
Áàëàðåâ ñå áàçèðà íå ñàìî íà ïîçíàâàíåòî íà íàó÷íèòå ìó òðóäîâå, ïóáëèêóâàíè â ðåíîìèðàíè
ìåæäóíàðîäíè ñïèñàíèÿ, íî è íà åðóäèöèÿòà è àâòîðèòåòà ìó, çàâîþâàëè ìó äîñòîéíî ìÿñòî ñðåä
ìåæäóíàðîäíàòà õèìè÷åñêà îáùíîñò. Â ãîäèíèòå
1980–1987 òîé å íàöèîíàëåí ïðåäñòàâèòåë, à îò
1991 ã. è ÷ëåí íà Êîìèñèÿòà ïî ðàçòâîðèìîñò íà
IUPAC. Îò 2002 ã. å ïðåäñåäàòåë íà Íàöèîíàëíèÿ
êîìèòåò íà IUPAC. ×ëåí å íà ðåäàêöèîííèòå êîëåãèè íà ïðåñòèæíè íàó÷íè ñïèñàíèÿ ó íàñ è â ÷óæáèíà, íà íàó÷íè ñúâåòè, íà îðãàíèçàöèîííè êîìèòåòè íà ðåäèöà íàøè è ÷óæäåñòðàííè íàó÷íè ôîðóìè, áèë å ãîñò-ïðîôåñîð â ÷óæäåñòðàííè óíèâåðñèòåòè.
Áóäíàòà ìó ãðàæäàíñêà ñúâåñò íå ìó ïîçâîëÿâà äà ñå „çàòâîðè“ â íàóêàòà, à ìó îòðåæäà äîñòîéíî ìÿñòî â àäìèíèñòðàòèâíèÿ è îáùåñòâåí íàó÷åí æèâîò. Òîé å ðúêîâîäèòåë íà êàòåäðà „Íåîð-

ãàíè÷íà õèìèÿ“ âúâ ÂÕÒÈ – Áóðãàñ (1967–1974),
íàó÷åí ñåêðåòàð íà ÈÎÍÕ (1989–1992), çàìåñòíèêäèðåêòîð íà ÈÎÍÕ (1992–1993), ïðåäñåäàòåë íà
Íàöèîíàëíèÿ îêåàíîãðàôñêè êîìèòåò (1993–2000),
ðúêîâîäèòåë íà Ëàáîðàòîðèÿòà ïî íåîðãàíè÷íè ñîëè ñ Îïèòíî-ïðîèçâîäñòâåíà áàçà (1989–2005),
÷ëåí íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò çà íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ (1998–2002), ÷ëåí íà
Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ÁÀÍ (1994–1996), çàìåñòíèê-ìèíèñòúð íà íàóêàòà â Ìèíèñòåðñòâî íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà ïðè äâå ïðàâèòåëñòâà (1997–
2001).
Çà ïîñòèæåíèÿòà ñè â îáëàñòòà íà íàóêàòà ïðîô.
Áàëàðåâ å ìíîãîêðàòíî íàãðàæäàâàí ñ ïðåñòèæíè
áúëãàðñêè è ÷óæäåñòðàííè îòëè÷èÿ.
Îò èìåòî íà ìíîãîáðîéíèòå Âè ó÷åíèöè, ïðúñíàòè ïî øèðîêèÿ ñâÿò – ÷åñòèò þáèëåé, ñêúïè ó÷èòåëþ! Æåëàåì Âè îò ñúðöå îùå ìíîãî òâîð÷åñêè
óñïåõè! Áúäåòå íàøèÿò ïðèìåð çà ÷îâå÷íîñò, ïðîôåñèîíàëèçúì è íåïðèìèðèìîñò!
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Научни изяви в СУБ
СУБ – Пловдив организира на 31 октомври – 1 ноември в Дома на учените – Пловдив, ул. Митрополит
Паисий № 6, Старинен Пловдив, ЕЖЕГОДНА НАУЧНА СЕСИЯ, по следните научни направления:
Техника и технологии; Естествени и аграрни науки; Хуманитарни и обществени науки; Медицина,
фармация, организация на здравеопазването и дентална медицина.

* * *
Секция „Филологически науки“ към СУБ проведе на 11 ноември 2014 г. в Огледалната зала на
Софийския университет научна сбирка, на която Недка Капралова от Института за литература при
БАН представи книгата си
„И ще господарува мъжът ти над тебе“.

* * *
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ проведе на 17 ноември 2014 г. в Заседателна зала
№ 1 на СУ „Св. Климент Охридски“ научна сбирка с дневен ред:
" Слово за цар Самуил – докл. Васил Божинов.
" „Петър Дънов за развитието и здравето на личността“ (по случай 150 години от рождението
му) – докл. проф. Любомир Георгиев, д.п.н.

* * *

Секция „Лесотехнически науки– към СУБ проведе на 10 декември 2014 г. в зала 4 на
Лесотехническия университет – София, събрание с лекция от семинара „Новости в науката за гората и
практиката“ на тема:
„МЕБЕЛНИЯТ ДИЗАЙН В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК“
Лектор: доц. д-р Янчо Генчев – ЛТУ

* * *
Катедра „Практическо богословие– при Богословския факултет на Софийския университет
в съорганизаторство със секция „Богословски науки“ към СУБ, Кирило-Методиевски научен
център при БАН и УНИБИТ във връзка с Климентовите дни за отбелязване на Патронния празник на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и по повод академичното приключване на Проект
„Светите братя Кирил и Методий – духовни просветители и покровители на Европа“ при катедра
„Практическо богословие“, организира на 25 ноември 2014 г. в сградата на Богословския факултет,
пл. „Света Неделя“ № 19:
# Семинар - „Светите братя Кирил и Методий – духовни просветители и покровители на
Европа“.
# Изложба – „В началото бе буквата“ (24 – 27 ноември 2014 г.)

СЪВМЕСТНИ НАУЧНИ ИЗЯВИ НА ПЛЕВЕНСКИЯ
КЛОН НА СУБ И ОБЩИНА ПЛЕВЕН
СУБ – клон Плевен и Община Плевен проведоха на 29 октомври 2014 г. в зала „Катя Попова“
Тържествено събрание, посветено на Деня на народните будители, церемония по връчване на наградата по хуманитаристика на името на академик
Юрдан Трифонов и честване на 70 години от създаването на Съюза на учените в България.
Увлекателно слово за 1 ноември – Деня на народните будители, поднесе доц. Искра Петкова.
Тазгодишният носител на престижното отличие,
което се връчва за особен принос в обществения
и културен живот на града, бе математикът Илия
Петров. Той е автор на неповторимата идея за нов
метод на смятане, различен от общоприетия. За
пръв път в света написва произведенията на петцифрени числа в един ред, с код ги превръща в
цифри от 1 до 9 и ги записва в произведения. Спо-
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ред автора, тази бройна система превръща човешкия мозък в калкулатор и компютър. Посветил е
„Новото смятане – Таблицата на нулите“ на децата
от цялата планета. За него той е получил награди и
признания на световни изложения за иновации в
България, Испания, Южна Корея, Белгия, Швейцария, САЩ, Румъния.
„Моят принос в областта на науката мога да
изразя с три думи: открих нова аритметика, разработих новото смятане, като го превръщам в една игра с цифри и най-главното е да научим нашите деца да мислят“, заяви Илия Петров на церемонията и не пропусна да благодари на своите учители през годината. Наградата се дава от Съюза на
учените – клон Плевен и Община Плевен за VІ
поредна година.
2014 е юбилейна за Съюза на учените в Бълга-
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рия. Кратко слово поднесе проф. Атанас Кирилов
– председател на клона. По този повод централното ръководство на Съюза е наградило с юбилейни грамоти четирима плевенски съюзни дейци:
проф. д-р Евгения Йорданова, проф. д-р Любомир Ковачев, доц. д-р Борис Пеловски и доц. Теодора Вълова. От името на ръководството на Плевенския клон на СУБ бяха отличени заслужили
членове от 8-те секции.

Общинският хор „Гена Димитрова“ поздрави
наградените и присъстващите с кратка музикална
програма.
Проф. дсн Атанас Кирилов –
председател,
д-р Райна Гиндева –
секретар на Плевенския клон на СУБ

КНИГОПИС
145 години
българска
академична
книга.
Съставители:
Силвия Найденова,
Никола Казански,
Радина Иванова.
Акад. изд. „Проф. М.
Дринов“, С., 2014, 544 с.
Поредният юбилей
на Българската академия на науките е добър
повод да се обърне внимание на нейната издателска дейност, като основен способ за разпостранение на научната мисъл
и изследователските постижения. Книжовната продукция на Академията започва с основаването на
Българското книжовно дружество в румънския град
Браила през далечната 1869 г. Още в своя първи
устав БКД вписва като главна задача разпространяването на знания чрез издаване на научни книги
и списания „като няма кой да ги издаде, Дружеството, ще гледа само да ги издаде; или, като не
му бъде възможно, ще спомогне материално за
изданието им, или ще способства морално за него...“. Първото печатно издание е именно уставът
на Дружеството, а негов официален орган е Периодическото списание, което започва да излиза през
1870 г. Като приложение към това списание излиза
и първата академична библиография – „Книгопис
на новобългарската книжнина 1806-1870“ от Константин Иречек. Едва след Освобождението издателската дейност се развива и обогатява с нови заглавия като „Българска библиотека” (1884), „Летопис на БКД“ (1901), „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“ (1903) и „Сборник на БАН“
(1913). Започва издаването на ценни книжни поредици като „Български старини“ (1914) и „Документи
за българската история” (1931). Нараства значително броят на монографичните издания от началото
на ХХ век. До края на Втората световна война в трудни политически и икономически условия са публикувани над 350 отделни заглавия с най-значителните научни трудове на българските учени. След като
през 1949 г. се основава Академично издателство
„Проф. Марин Дринов“, то научната книжовна про-

дукция нараства с бързи темпове и достига внушителни количествени и качествени показатели. Изданията на БАН са най-разнообразни и включват монографии и сборници; речници, справочници и енциклопедии; списания и годишници; научнопопулярна литература и учебници от всички области на знанието, а така също биографични и библиографски
трудове. Общият брой на издадените и отпечатани
заглавия е над 5500, като само през последната
2013 година са излезли 92 монографии, сборници,
речници и справочници, и 45 книжки от различни
научни списания. Изчерпателно аналитично представяне на издателската дейност на БАН се съдържа в библиографиите „Опис на изданията на БАН
1869-1953“ и „Опис на изданията на БАН 1954-1970.
Обществени науки“.
Изданието „145 години българска академична
книга“ е своеобразно продължение на двата юбилейни каталога на изданията на Българската академия на науките от 1969 и 1981 г., както и на ежегодно издаваните такива от 1969 до 2009 г. Включени са съкратени библиографски описания на всички монографични издания на Академията от 1900 г.
до днес. Подредени са хронологично по години и
по азбучен ред на автори и заглавия. При многотомните издания информацията е поднесена синтетично – посочени са данни само за първия том.
Чуждоезиковите издания са след тези на кирилица. Придобива се пълна представа за разнообразната тематика на многодишната изследователска
дейност на първата, най-голяма и най-авторитетна
научна организация в България. Централната библиотека на Българската академия на науките съхранява цялата тази ценна научна продукция във
фонд „Академика“ и чрез книгообмена си разпространява изданията на БАН в страната и чужбина.
Съставителският екип, в лицето на Силвия Найденова, Никола Казански и Радина Иванова, с помощта на сътрудници от Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ – редакторът Мария Герчева, художникът Константин Жеков и графичният
дизайнер Марина Марковска, поднасят на публиката полиграфическо и библиофилско издание, което
е ценен справочник за всички учени и специалисти.
Компактно, елегантно, но богато информационно
наситено, изданието се посвещава на 145-годишнината на Българската академия на науките.
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КНИГОПИС
Йорданка Гешева.

Фамилия графове
Пеячевич между
легендите и
реалността
(втората половина
на ХVII-ХХ век).
Историкогенеалогично
изследване.
С., Издателска къща
Diomira, 2012, 342 с. с
ил. и схеми.
Монографията получи отличие в направление
„Културно-историческо наследство и национална
идентичност“ в Конкурса за високи научни постижения, посветен на 145-годишнината на Българската академия на науките. Тя е мащабно родоведско изследване върху историята на фамилията Пеячевич. Авторката тръгва от българската принадлежност и присъствие на Пеячевичи и разгръща родовата им история в една презентация на
тяхното участие в обществения, политическия, стопанския и културния живот на Хабсбургската монархия и на Хърватия в рамките на няколко века.
Извършена е мащабна, прецизна реконструкция
на една продължителна и много богата на събития и прояви семейна история, поднесена при това по един много увлекателен начин.
В тематично и фактографско отношение това е
разработка, която е изцяло приносна. Изследването следва и доразвива традициите при просопографски и генеалогични проучвания, като същевременно съчетава и един необичаен за българската практика (бих го определил като културноисторически) подход. Един от основните акценти в
работата пада върху културно-историческите измерения, които фамилията Пеячевич има в Югоизточна Европа.
Изложението е много добре онагледено с родословни схеми, факсимилета на документи, фотографии на лица, местности, обекти.
Цялостното впечатление от труда се подсилва и
от отличната полиграфическа изработка.
Книгата на Йорданка Гешева е изследване, което отразява високия потенциал както на авторката, така и на българската историческа наука в областта на родовата история.
Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

Мария Диамандиева.

Архитектурата като комуникация.
Институт за изследване на изкуствата –
БАН, Акад. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2014, 422 с.
Водещо начало в книгата на д-р арх. Мария Диамандиева, гл. ас. в сектор „Архитектура“ в Института за изследване на изкуствата – БАН, е архитектурата като комуникация – много рядко използвана
гледна точка от автори архитекти. Става дума за

78

книга най-вече за архитектура – „архитектурата
задава въпросите“, в
търсене на адекватни
аналитични аналогии.
Забележителното е, че
две големи сфери на визуалното – архитектура и
комуникация, са обединени чрез моделите на
комуникацията. Времето, в което живеем, е осмислено от комуникациите, те са неговия стил и
колективен консенсус. И
затова изборът на този
архитектурен по своята тематика научен труд изглежда толкова естествен.
Съдържанието е структурирано на основата на
модела Шенън-Уивър, като на всеки от отделните
елементи на комуникация е отделена отделна глава. В труда е формулирано понятието „архитектурна комуникация“, което е новост. Цялата книга стои
зад тази формулировка, нейното различаване,
обосноваване и извличане на научната полезност,
която всъщност е целта на аналитичния проект –
да подскаже, че архитектурата е общ „колективен
ритуал“, в който решаваща роля е отредена на възприятията на неограничената й аудитория. Не напразно на адресатите в архитектурната комуникация е отделена най-голяма част.
Неизбежно търсенето на отговори, които са
свързани с представата за стойност и качество на
художествените произведения, винаги се оказва
амбициозна задача, която засяга сфери като културология, психология на изкуството, семиотика,
дори естествените науки, извън обичайното поле
на естетиката и в случая, теория и история на архитектурата.
Предложена е една възможна интерпретационна позиция с голям научен потенциал. Виждам едно от основните достойнства на тази книга в нейната отвореност, в това, че всяко от засегнатите
тематични полета позволява или дори провокира
научна „археология“ в още по-голяма дълбочина.
Наред с научноизследователския фокус, като резултат е представен един значителен обем от архитектурни работи (илюстрациите са почти 500,
много от които авторски), основно в сферата на
съвременната архитектурна продукция. Това отговаря на същинското практическо намерение на авторката – търсенето на надежден ориентир в сложната плуралистична среда на съвременните изкуства въобще.
Тази книга е значителен принос за архитектурното знание и надхвърля регионалните ограничения. Като филолог оценявам и финия изказ и стил
на книгата, която е много важна както за архитектите, така и за специалистите от много други области на научното познание. Книгата представлява интерес и за широк кръг на читателска аудитория, за хора, които се интересуват от динамиките в
сферата на визуалното.
Проф. дфн Христо Кафтанджиев,
Факултет по журналистика и масови
комуникации, СУ „Св. Климент Охридски“
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Съдържание на сп. „Наука“, ХХIV годишнина, бр. 1-6, 2014 г.
Автор и заглавие
Брой/стр.
Арсенова, Искра: Библиометрично изследване на сп. „Наука“ – печатан орган на СУБ
3/16
Арсенова, Искра: Позицията на СУБ за науката (Съюзни документи 1956-2014)
6/22
Атанасова, Даниела: Дарителството – основа на книжовното богатство на Българската академия на
3/6
науките
Атанасова, Даниела: Един европеец за България
5/10
6/65
Бакърджиева, Нина: Еволюционната биология на ХХ век с идеите на Ернст Майр
Балабанов, Никола: Галилей ни предупреждава
3/3
Балабанов, Никола: Такава глава се ражда веднъж на столетие
6/62
Баркалова, Петя, Казашка, Весела, Сарафян, Виктория: Акцентите на Европейската нощ на учените в
5/23
Пловдив: Човешкият мозък и кристалографията
Белоев, Христо, Попова, Юлиана: В Русенския университет „Ангел Кънчев“:„Подгответе се да
5/27
бъдете изумени“
Борисова, Тошка: Форум за развитие на науката
4/68
Бояджиев, Камен: Българска археология 2013
2/16
Бънов, Петър: Съкровища от Плевенско
1/62
Бърлиева, Славия: Изложба „Църквата в Самуилова България – корени и наследство“
6/346
Бъчварова, Невяна: Половин век Съюз на учените в България – клон Велико Търново
4/31
Вапцарова, Габриела, Илиева, Дарина: Архивът на д-р Петър Дертлиев в Научния архив на БАН
2/13
Величкова, Цветана: Дарителската традиция в Българската академия на науките
2/7
Велчева, Дарина, Куртева, Ани: Нощ на учените 2014 във Варна
5/28
Ветов, Чавдар: Фотографските документи като извор за изследване на миналото
3/73
Виана, Борислав, Желева-Мартинс, Добрина: Софийското метро – „подземният град“
3/34
Воденичаров, Стефан: Българската академия на науките – храм на знанието и българския дух
6/27
Вълков, Младен: Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност
4/63
Вълова, Теодора, Гиндева, Райна: Плевенските учени тържествено отбелязват Деня на българската
4/76
просвета и култура и на славянската писменост
Вълчева, Евгения: Сините диоди и разработване на бели светлинни източници по фундаментално нов
6/6
начин
Гамза, Владимир: Приносът на Сергей Цветко в украинската българистика
3/59
Георгиева, Албена: 110 години от рождението на Евгений К. Теодоров
1/73
Георгиева, Весела: Телескопът на Галилео срещу заплахите на инквизицията
5/67
Герджиков, Анастас: Общественият договор и правото на съпротива
1/4
Гешева, Йорданка: Графовете Пеячевич
3/54
Гешева, Йорданка: Иван Евстратиев Гешов и Българското книжовно дружество: от дописен член до
6/30
председател (1881-1911)
Господинов, Борислав, Илиев, Стоил, Гецова, Иванка: Определяне на слънчевата константа и
5/56
изчисляване температурата и мощността на излъчване на Слънцето
Градев, Гради: Лаборатория за слава – легендата продължава
4/48
Гюзелев, Васил: Опит за похвално слово в чест на проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова
2/24
Дакова, Анелия: Трета национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии
1/65
Дамянов, Дамян: 2014 – юбилейна година за Съюза на учените в България
1/3
Дамянов, Дамян: Проблеми от приложението на ЗРАСРБ – три години по-късно
1/9
Дамянов, Дамян: Размисли пред празника на Светите братя Кирил и Методий
4/3
Дамянов, Дамян: Слово, произнесено на Тържественото събрание, посветено на 1 ноември – Ден на
6/17
народните будители и на българските учени и 70 години от основаването на СУБ
Даракчи, Шабан: Социологически изследвания на брака и сексуалността
2/66
Делчев, Константин, Николова, Михаела: Анализ на успехите на българските ученици в
6/70
международните научни конкурси
Диана Кюркчиева и др.: Менхирите около с. Златна нива, Шуменска област
5/30
Димитров, Божидар: Изложба „Българската автокефална архиепископия в Охрид (1018-1767)“
6/49
Димитров, Димитър: Националната академична мрежа се развива динамично
4/22
Димчев, Александър: Библиотеките в глобализиращия се свят
5/34
Дойчева, Виктория, Ангелова, Светла, Митова, Йорданка, Единакова, Емилия: Молекулярната
3/47
епидемиология – ново предизвикателство при контрола и надзора на инфекциозните болести
Дойчева, Виктория, Митова-Минева, Йорданка, Чумак-Цанева, Наталия, Вълчева, Милена:
2/50
Исторически поглед върху борбата с инфекциозните болести
Драганов, Иво: Европейска нощ на учените в България за девета поредна година
5/17
Екснер, Гинка: Първа Национална олимпийска конференция по природни науки и иновации
2/64
Елдъров, Светлозар: От Пий ІХ до Франциск: Светият престол в българската история 1846 – 2014
3/26
Енчев, Венелин: Подпомагане на научните изследвания в България
4/13
Енчев, Венелин: Теоретичните модели в химията и Нобеловата награда за химия за 2013 година
2/3
Желязкова – Тея, Таня: Информално образование или самостоятелно учене?
1/68
Зидарова, Богдана: 100 години от рождението на световно известния учен акад. Иван Костов
1/34
Златков, Методи, Грозданова, Галина: „Цар Самуил († 1014) в битка за България“
6/44
Иванова, Благовеста: Изложбата „Цар-Самуиловият век в творчеството на българските художници“
6/54
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Автор и заглавие
Брой/стр.
Иванова, Таня: Учените от БАН проправят пътя на човека в Космоса
3/10
Илиев, Илия: Първите години на българската църква
4/43
Илиева, Павлина: Вълчитрънско златно съкровище
4/39
Исса, Катя: Отражение на софийския жаргон върху речевата ситуация в България
3/47
Йовчев, Борис, Младенова, Росица: Li -Fi – нова технология за безпроводно високоскоростно
1/49
предаване на данни посредством видимата светлина
Йовчев, Борис: 100 години от рождението на проф. Стоян Попов, д.т.н. – емблематична личност за СУБ
2/29
Йовчев, Борис: Национална конференция „ЕЛЕКТРОНИКА 2014“
4/71
Йовчев, Борис: Проф. Васил Халачев – основател на специалността „Съобщителна техника“ у нас
5/72
Йовчев, Борис: ТЕЛЕКОМ 2013 и развитието на ИКТ в България
1/76
Каравасилев, Никола: Национален конкурс „Млади таланти“ 2014
4/55
Кирилов, Атанас, Гиндева, Райна: Съвместни научни изяви на Плевенския клон на СУБ и Община
6/76
Плевен
Китанова, Стефка: 25-та Международна олимпиада по биология
5/55
Кожухарова, Галя: Нощ на учените за девета поредна година в Стара Загора
5/25
Коленцов, Крум: Роберт Попиц навърши 80 години
1/74
Косев, Константин: Доклад на Д. А. Милютин относно мотивите на цар Александър Втори за
2/53
Освободителната война през 1877-1878 г.
Косев, Константин: Честването на 24 май през епохата на Възраждането
4/4
Костов, Александър: Архиепископ Анджело Джузепе Ронкали – папа Йоан ХХІІІ и България
3/32
Костов, Иван: Полувековният ръст на естествените науки във Физико-математическия факултет (18911/37
1939)
Коцева, Венета: 150 години от смъртта на акад. Вилхелм Струве (1793-1864)
6/66
Лазарова, Пенка: В Българската академия на науките: фокус на юбилея на Академията и
5/18
Международната година на кристалографията
Лазарова, Пенка: Годишните награди „Питагор“ за съществен принос в науката за периода 2011–2013
4/65
Лазарова, Пенка: Успешните проекти на фондация „Еврика“
2/59
Лозанова, Цветанка: Проф. д-р Мария Манолова – юбиляр
6/73
Лозанова, Цветанка: Чл.-кор. Александър Янков – виден международноправник: учен, дипломат и
5/15
общественик
Маврудчиев, Божидар: Акад. Илия Гавраилов Бручев на 80 години
2/73
Марков, Георги: Академик Любомир Милетич като историк и общественик
1/29
Матвеев, Михаил: Доайенът на биомедицинското инженерство в България проф. дтн Иван Доцински на
2/74
80 години
Митрева, Яна: „И Земята все пак се върти“
5/65
Михаил Виденов: Неутрализация на източнобългарското речево високомерие в столицата
3/40
Младенова, Галя: Младите учени в света на полимерите
4/55
Мухамадеев, Алмаз Р.: Разединението на волжкобългарската общност: една хипотеза за хазаро3/50
суварски заговор (първата половина на Х в.)
Найденов, Найден: Академик Димитър Клисурски на 80 години
2/75
Найденски, Христо: 50-годишен юбилей на акад. Ангел С. Гълъбов като учен вирусолог
4/73
Наков, Светослав: Математиката – моята бъдеща професия
4/61
Нанкинов, Димитър: Павел Патев и неговите проучвания върху българската орнитофауна
5/69
Николов, Георги Н.: Някои събития, свързани с отбелязване на 1000-годишнината от смъртта на
3/76
българския цар Самуил († 6 октомври 1014) през есента на 2014 г.
Николова, Росица, Шивачев, Борис, Петров, Огнян: Българските изследвания в областта на
5/3
кристалографията
Павлова, Наталия, Радева, Веселка, Марчев, Драгомир, Кюркчиева, Диана, Борисов, Борислав:
2/38
Научни образователни стратегии
Петкова, Красимира: Професор дтн Николай Йосифов на 80 години
1/73
Петров, Александър Г., Камбурова, Радостина: Работният кабинет на академик Георги Наджаков
4/24
Петров, Красимир, Гиндева, Райна: Юбилейна научна сесия в Плевен
5/77
Попова, Маргарита: Слово на колегиум на направление „Литература на Българското възраждане“,
6/25
посветен на 145 години от създаването на Българската академия на науките
Попова, Маргарита: Слово на тържествена научна конференция на тема „България и Ватикана: срещи
3/25
на кръстопътя на народите и времето XIX – XXI век“
Попова, Маргарита: Слово на Тържественото отбелязване на 150-годишнината от рождението на
1/27
академик Любомир Милетич
Поппетров, Николай: Вера Златарева – амбициозен изследовател и активен общественик: бележки за
1/41
нейната изява до основаването на СНРБ
Поппетров, Николай: Никола Агънски – многолик и нееднозначен
5/13
Поппетров, Николай: Никола Долапчиев – „забравеният“ съосновател на СНРБ
3/22
Поппетрова, Маргарет: За изданията на Софрониевото съчинение “Житие и страдания“
4/58
Пърличев, Григор: Слово на Св. Св. Кирила и Методия, държано в Солун
4/6
Пърличева, Олга: Григор Пърличев и Кирило-Методиевските традиции
4/7
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Автор и заглавие
Брой/стр.
Радева, Веселка: Български ученици създават космическото бъдеще на планетата
3/70
Сендова, Евгения: Млади сили в крепостта на науката
6/57
Сендова, Евгения: Расте прекрасно поколение: („изтичане на мозъци“ или вливане на надежда)
4/53
Славов, Ивайло: Нощ на учените в Британския съвет България
5/21
Славов, Ивайло: Четвърти Софийски фестивал на науката
4/45
Спасов, Николай, Тошева, Силвия: Националният природонаучен музей при БАН на 125 години
5/8
Спасов, Тони: Академик Евгени Головински – една многостранна личност
2/72
Стойчев, Георги: Популяризаторът на науката трябва да бъде и добър учен
4/51
Стоянов, Красимир: Европейската идея и националният език
1/44
Стоянова, Валентина: Година с юбилейни празници за СУБ – клон Велико Търново
4/30
Стоянова, Гиргина: За съвременните тенденции при предракови заболявания на хранопровода
5/51
Сурчев, Кирил: Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност
1/66
Тарасова, Наталия, Мустафин, Дмитрий: Неизвестният Менделеев
5/43
Теофилов, Теофил: „Къщата с маймунката“ – 35 години Дом на търновските учени
4/35
Тепавичарова, Стефка: Проф. дхн Христо Баларев навърши 80 години
6/74
Тодев, Илия: Тракия във възрожденските търсения на модерна българска идентичност
1/30
Тодоров, Тодор: България в европейската култура
4/38
Тодорова, Величка, Тодоров, Йордан: 100 години от рождението на проф. Стоян Христов
5/71
Тодорова, Цвета: Из изкуството на Крит, Микена, Требенище и Мезек в контекста на диапозитивната
1/55
колекция на проф. Богдан Филов
Тотев, Тотю: Белоглинена плочка с рисуван владетелски образ на Симеон от Кръглата (Златната)
3/64
Преславска църква
Тошев, Борислав В.: Състояние и преспективи на научните изследвания в България: проблеми и
4/13
слабости в научната политика
Тъпкова–Заимова, Василка: За дългия ми път в науката
2/26
Цаков, Христо: Научните възгледи на акад. Борис Стефанов за растителния свят
4/26
Чанкова, Стефка, Първанова, Петя: Семинар по екология – 2014
4/75
Ченгелова, Емилия: Толерантност и участие на населението в сиви икономически практики
1/15
Чобанова, Росица: Нобеловата награда за икономика 2013: за емпирични изследвания върху цените на
4/9
активите
Шенк, Йорг: Приветствие към участниците в Международната конференция „Състояние и перспективи
4/12
за научнитe изследвания в България“
Янева, Александрина, Садовска, Веселина, Гецова, Иванка: Проследяване на тенденции в развитието на
5/59
слънчевата активност по собствени наблюдения за периода октомври 2010 – януари 2014 г.
Академик Чудомир Големинов (1930 – 2013)
БАН предлага да се въведе нов подход в училищното образование
Български и чуждестранни учени отбелязват бележитата годишнина
Доц. Крум Коленцов на 85 години
Духовното развитие на единната българска нация – гаранция за личното достойнство на българския
гражданин
Изказване на президента Росен Плевнелиев на церемонията, на която удостои с орден „Стара планина“
– първа степен, акад. Стефан Воденичаров и връчи Почетния знак на държавния глава на Българската
академия на науките и на Съюза на учените в България
Контролен съвет, Комисия по етика и Комисия за високи научни постижения на СУБ
Конференция за програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
Наградени проекти по специфична програма „Капацитети“ на Седма Рамкова програма
Наградени учени и научни трудове в Конкурса на СУБ през 2014 г. за високи научни постижения
Нобеловата награда за физика за 2014 година
Поздравителен адрес към проф. Василка Тъпкова–Заимова от СУБ
Приветствен адрес от доц. Румяна Коларова – министър на образованието и науката
Проф. арх. Светла Августова Грънчарова, доктор на архитектурните науки (02.10.1942 – 21.08.2014)
Проф. д-р Василка Тъпкова–Заимова – юбиляр
Проф. д-р Стефан Асенов Манолов, дмн (1925–2014)
Слово на акад. Васил Гюзелев на Международната конференция „Европейският югоизток от средата на
Х до началото на ХІ век – история и култура“
Слово на министър-председателя проф. Георги Близнашки по повод 145 години от създаването на
Българската академия на науките
Становище на Съюза на учените в България по проекта на Стратегия за развитие на висшето
образование за периода 2014 – 2020 г.
Тържествено събрание, посветено на 1 ноември – Ден на народните будители и на българските учени и
на 70-годишнината на Съюза на учените в България
Управителен съвет на Съюза на учените в България
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Author and Title
Issue/Page
Arsenova, Iskra: Bibliometric Analysis of Nauka (Science magazine) – Edition of USB
3/16
Assenova, Iskra: The Position of the UBS concerning Research (Documents of the UBS 1956-2014)
6/22
Atanasova, Daniela: A European about Bulgaria
5/10
Atanasova, Daniela: The Donation – the Basis of the Literary Heritage of Bulgarian Academy of Sciences
3/6
Bachvarova, Neviana: Half a Century Union of Scientists in Bulgaria- branch Veliko Tirnovo
4/31
Bakardjieva, Nina: Evolutionary Biology of the 20th century and Ernst Mayr‘s Ideas
6/65
Balabanov, Nikola: A Brain like this can be born once in a Century
6/62
Balabanov, Nikola: Galileo warns us
3/3
Banov, Peter: Treasures of Pleven Region
1/62
Barkalova, Petja, Kazashka, Vessela, Sarafjan, Viktorija: Accents of the European Researchers Night in Plovdiv: The Human Brain and
5/23
Crystallography
Beloev, Hristo, Popova, Juliana: At the „Angel Kanchev“ University of Rousse: „Be Prepared to be astounded“
5/27
Borisova, Toshka: Science Development Forum
4/368
Boyadzhiev, Kamen: Bulgarian Archaeology 2013
2/16
Bozhidar Dimitrov: Exhibition „The Bulgarian Autocephalous Archdiocese in Ohrid (1018-1767)“
6/49
Bаrlieva, Slavia: Exhibition „Samuil’s Church in Bulgaria – Roots and Heritage“
6/46
Chankova, Stephka, Parvanova, Petya: Seminar of Ecology 2014
4/75
Chengelova, Emilia: People Tolerance and Involvement in Shadow Economy Practices
1/15
Chobanova, Rossitsa: Nobel Prizes in Economic Sciences 2013: For Empirical Analysis of Asset Prices
4/9
Dakova, Anelia: Third National Student Scientific Session on Physic and Engineer Technologies
1/65
Damyanov, Damyan: 2014 – A Year of Jubilee of the Union of Scientists in Bulgaria
1/3
Damyanov, Damyan: Problems of the Application of Law for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria
1/9
Damyanov, Damyan: Reflections before the Feast of Saints Cyril and Methodius
4/3
Damyanov, Damyan: Speech delivered at the Formal assembly dedicated to November 1st – Day of the Bulgarian revival leaders and the
6/17
Bulgarian scientists and to the 70th anniversary of the Union of Scientists in Bulgaria
Darakchi, Shaban: Sociological Studies about Marriage and Family
2/66
Delchev, Konstantin, Nikolova, Mihaela: An Analysis of the Success of Bulgarian Pupils at International Scientific Competitions
6/70
Dimchev, Alexander: Libraries in the Globalized World
5/34
Dimitrov, Dimitar: National academic Network evolves dynamically
4/22
Doycheva, Viktoriya, Angelova, Svetla, Mitova, Yordanka, Edinakova, Emilia: Molecular Epidemiology – New Challenge in Control and
3/47
Surveillance of Infectious Diseases
Doycheva, Viktoriya, Mitova-Mineva, Yordanka, Chumak, Nataliya, Valchevа,Milena: Historical perspective on the fight against infectious
2/50
diseases
Draganov, Ivo: European Researchers Night for the Ninth Consecutive Year
5/17
Eldarov, Svetlozar: From Pius IX till Francis: the Holy See in Bulgarian History 1846-2014
3/26
Enchev, Venelin: Support of R&D in Bulgaria
4/13
Enchev, Venelin: Theoretical models in Chemistry and Nobel Prize in Chemistry 2013
2/3
Exner, Ginka: First National Olympic Conference for Science and Innovations
2/64
Gamza, Vladimir: Sergey Tzvjatko Contribution to Ukraine Bulgaristics
3/59
Georgieva, Albena: 110 Years from the Birth of Evgenii K.Teodorov
1/73
Georgieva, Vessela: Galileo’s Telescope against the Threats of the Inquisition
5/67
Gerdjikov, Anastas: The Social Contract and the Right of Resistanc
1/4
Gesheva, Yordanka: Counts Pejachevich
3/54
Gesheva, Yordanka: Ivan Evstratiev Geshov and Bulgarian Literary Society: from Corresponding Member to Chairman (1881-1911)
6/30
Gospodinov, Borislav, Iliev, Stoil, Getsova, Ivanka: Solar Constant Determination and Calculation of Solar Radiation Power
5/56
Gradev, Gradi: Famelab – The Legend Continues
4/48
Gyuzelev, Vasil: An Effort to Make an Laudable Speech in Honour of Prof. Dr. Vasilka Tapkova–Zaimova
2/23
Iliev, Iliya: The first Years of Bulgarian Chirch
4/43
Ilieva, Pavlina: The Vulchitrun Gold Treasure
4/39
Issa, Katya: Reflection of Sofia Slang on Speech Situation in Bulgaria
3/44
Ivanova, Blagovesta: Exhibition „Tsar Samuil’s Age in the Works of Bulgarian artists“
6/54
Ivanova, Tania: The Scientists of Bulgarian Academy of Sciences paved the Way for Man in Space
3/10
Jovchev, Boris, Mladenova, Rositza: Li–Fi – a New Technology of Wireless High Speed Data Transmission through the Visible Light
1/49
Jovchev, Boris: 100 years from the Birth of Prof. Stoyan Popov, D.Sc. – An Emblematic Personality of USB
2/29
Jovchev, Boris: National Conference: ELECTRONICS 2014
4/71
Jovchev, Boris: TELEKOM 2013 and the Development of the Information and Communication Technologies in Bulgaria
1/76
Jovtchev, Boris: Prof. Vasil Halatchev – Founder of the Communication Engineering Speciality in Bulgaria
5/72
Karavasilev, Nikola: National Competition „Young Talants“ 2014
4/55
Kirilov, Atanas, Gindeva, Raina: Joint Scientific Events of the Pleven branch of the USB and the Municipality of Pleven
6/76
Kitanova, Stefka: The 25th International Biology Olympiad
5/55
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Kjurkchieva, Diana et all: The menhirs around the village Zlatna niva, Shumen region
5/30
Kolentzov, Kroum: Pobert Popitz – 80 Years Old
1/74
Kosev, Konstantin: Celebration on May 24 during the Renaissance
4/4
Kosev, Konstantin: Report of D. A. Miljutin exploring King Alexandre II’s motives regarding the War of Liberation 1877-1878
2/53
Kostov, Alexandre: Archbishop Angelo Giuseppe Roncalli – Pope Ioannes XXIII and Bulgaria
3/32
Kostov, Ivan: Half a Century Growth of Science in the Faculty of Mathematics and Physics
1/37
Kotzeva, Veneta: 150th Anniversary of the Death of Academician Wilhelm von Struve (1793-1864)
6/66
Kozhuharova, Galja: Researchers Night for the Ninth Consecutive Year in Stara Zagora
5/25
Lazarova, Penka: At the Bulgarian Academy of Sciences: a Focus of the Academy Anniversary and the International Year of Crystallography
5/17
Lazarova, Penka: The 2013 „Pythagoras“ Awards for Significant Contribution to Science
4/65
Lazarova, Penka: The Successful Projects of Evrika Foundation
2/59
Lozanova, Tsvetanka: Corresponding Member of the Bulgarian Academy of Sciences Alexander Yankov: A Prominent International Lawyer,
5/15
a Scientist, a Diplomat and a Public Figure
Lozanova, Tsvetanka: Prof. Dr. Maria Manolova – a Jubilee
6/73
Markov, Georgi: Academician Liubomor Miletich as Historian and Public Figure
1/29
Matveev, Michail: The Doyen of Biomedical Engineering in Bulgaria Prof. D.Sci. Ivan Dotsinsky –80 years old
2/74
Mavrudchiev, Bojidar: Academician Ilia Gavrilov Brutchev – 80 years old
2/73
Mitreva, Jana: „And the Earth yet Rotates“
5/65
Mladenova, Galia: Young Scientists in the World of Polymers
4/57
Muhamadeev, Аlmaz R.: The split in Society of Volga Bulgars: a Hypothesis of Khazar – Suvar Collusion (First half of 10th century)
3/50
Naidenov, Naiden: Academician Dimitar Klissurski – 80 Years Old
2/75
Najdenski, Hristo: 50 Jubilee of Academician Angel Galabov as Virologist
4/73
Nakov, Svetoslav: Mathematics – my future Profession
4/61
Nankinov, Dimitar: Pavel Patev and his Investigations of the Bulgarian Ornitofauna
5/69
Nikolov, Georgi N.: Some Events, Related to Ceremony of the 1000 Anniversary of the Death of Bulgarian Tsar Samuil († October 6th 1014)
3/76
in Autumn 2014
Nikolova, Rositsa, Shivachev, Boris, Petrov, Ognyan: Bulgarian Studies in Сrystallography
5/3
Parlichev, Grigor: Saints Cyril and Methodius Speech in Thessaloniki
4/6
Parlicheva, Olga: Grigor Parlichev and Cyrillo-Methodian traditions
4/7
Pavlova, Nataliya, Radeva, Veselka, Marchev, Dragomir, Kjurkchieva, Diana, Borisov, Borislav: Scientific Educational Strategies
2/38
Petkova, Krasimira: Professor Nikolay Yosifov, D.Sc – 80 Years Old
1/73
Petrov, Alexander G., Kamburova, Radostina: The Study of Academician Georgi Nadjakov
4/24
Petrov, Krasimir, Gindeva, Rajna: A Jubilee Scientific Session in Pleven
5/76
Popova, Margarita: Speech at a Collegium of subject area „Literature of the Bulgarian revival“, dedicated to the 145th anniversary of the
6/25
foundation of the Bulgarian Academy of Sciences
Popova, Margarita: Speech in the Ceremonial Scientific Conference „Bulgaria and Vatican: Reunion on the Cross road of the Peoples and
3/25
Time XIX – XXI Century“
Popova, Margarita: Speech on the Occasion of 150th Anniversary of Academician Liubomor Miletich
1/27
Poppetrov, Nikolay: Nicola Agunski – Multifaceted and Ambivalent
5/13
Poppetrov, Nikolay: Nikola Dolapchiev – „Forgotten“ Co-founder of Union of the Science Workers in Bulgaria
3/22
Poppetrov, Nikolay: Vera Zlatareva – an Ambitious Researcher and an Active Public Figure Notes on her Contribution prior to the
1/41
Establishment of the Foundation of Union of Scientific Workers in Bulgaria
Poppetrova, Margaret: About the Еditions of Sofronii Essay „Life and Suffering“
4/58
Radeva, Veselka: Bulgarian Students Create Cosmos Future of the Planet
3/70
Schenk, Jörg: Welcomed the Participants in International Conference „The State and Perspectives of Scientific Research in Bulgaria“
4/12
Sendova, Evgenia: Young Powers in the Fortress of Science
6/57
Sendova, Evgеnia: A grand Generation grows („Brain drain or brain gain“)
4/53
Slavov, Ivajlo: Researchers Night at the British Council Bulgaria
5/21
Slavov, Ivaylo: Fourth Sofia Science Festival
4/45
Spassov, Nikolai, Tosheva, Silvia: 125 Years National Museum of Natural History, BAS
5/8
Spassov, Toni: Academician Evgeni Golovinski – a Versatile Personality
2/72
Stoyanov, Krassimir: The European Idea and National Language
1/44
Stoyanova, Girgina: On some Contemporary Tendencies in Precancerous Diseases of the Esophagus
5/51
Stoyanova, Valentina: Year USB Anniversary Celebrations – Branch Veliko Tirnovo
4/30
Stoychev, Georgi: Science Communicator must be a Good Scientist
4/51
Surchev, Kiril: My Future as a Specialist – Dreams, Plans and Reality
1/66
Tapkova–Zaimova, Vasilka: My Long Way in Science
2/26
5/43
Tarasova, Natalija, Mustafin, Dmitrij: The Unknown Mendeleev
Teofilov, Teofil: „Monkey House“ – 35 years House of Tirnovo Scientists
4/35
Tepavicharova, Stefka: Prof. Dr. Hristo Balarev is 80 Years Old
6/74

НАУКА – кн. 6/2014, том XXIV
Издание на Съюза на учените в България

83

Contents of „Science“ Magazine, Year XХIV, Issues 1-6, 2014
Author and Title
Issue/Page
Todev, Ilia: Thrace in the Bulgarian National Revival Search for Modern Bulgarian Identity
1/30
Todorov, Todor: Bulagaria in the World Cultural Heritage
4/38
Todorova, Tzveta: Over the Art of Krit, Mikena, Trebenishte and Mezek in the Context of the Slides Collection of Professor Bogdan Filov
1/55
Todorova, Velichka, Todorov, Yordan: 100th Years of the Birth of Professor Stoyan Hristov
5/71
Toshev, Borislav V.: State and Perspectives of Research in Bulgaria: Problems and Weaknesses in Science Policy
4/17
Totev, Totju: Kaolin Tiles with Painted King Picture of Simeon in the Round (Gold) Preslav Church
3/64
Tsakov, Hristo: Acadеmician Boris Stefanov's Scientific View on Flora and Plant Life
4/26
Valcheva, Evgenia: The Blue LEDs and the Creation of White Light Sources in a Fundamentally New Way
6/6
Valkov, Mladen: My Future as Specialist: Dreams, Plans and Reality
4/63
Valova, Teodora, Gindeva, Raina: Pleven Scientists celebrated the Day of the Bulgarian Enlightenment and Culture of the Slavic Alphabet
4/78
Vaptzarova, Gabriela, Ilieva, Darina: Doctor Petar Dertliev’s Archives in Scientific Archives of BAS
2/13
Velcheva, Darina, Kurteva, Ani: Researchers Night in Varna
5/27
Velitchkova, Tzvetana: Donation Traditions in Bulgarian Academy of Sciences
2/7
Vetov, Chavdar: Photograph Documents as Sources for Past Studies
3/73
Viana, Borislav, Zheleva-Martins, Dobrina: „The Underground City“ – A Possible Brand for the Sofia
3/34
Videnov, Michail: Neutralization of Eastern Bulgarian Speech Arrogance in the Capital
3/40
Vodenicharov, Stefan: The Bulgarian Academy of Sciences – a Temple of Knowledge and the Bulgarian Spirit
6/27
Yaneva, Aleksandrina, Sadovska, Vesselina, Getsova, Ivanka: Sunspot Observations and Tracking of Trends in Solar Activity between
5/59
October 2010 and January 2014
Zhelyazkova-Teya, Tanya: Informal Education or Self-dependent Learning
1/68
Zidarova, Bogdana: 100th Anniversary of World-Renowned Scientist Academician Ivan Kostov
1/34
Zlatkov, Metodi, Grozdanova, Galina: „Tsar Samuil († 1014) in a Battle for Bulgaria“
6/44

2014 Nobel Prize in Physics
A Congratulatory Address to Prof. Dr. Vasilka Tapkova–Zaimova from USB
Academician Chudomir Goleminov (1930 – 2013)
Academician Vassil Gjuzelev’s Speech at the International Conference „The European South-East from the Middle of the 10th century until
the Beginning of the 11th century – History and Culture“
Assos. Prof. Krum Kolentcov – 85 Years Old
Awarded Projects in Specific Program „Capacity“ of 7 Framework Program
Bulgarian Academy of Sciences Proposes new Approach in School Education
Bulgarian and Foreign Scholars Celebrate the Noteworthy Anniversary
Conference for the EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020
Control Council, Ethic Commission and Scientific Achievements Commission of USB
Formal Assembly Dedicated to November 1st – Day of the Bulgarian Revival Leaders and the Bulgarian Scientists and to the 70th Anniversary
of the Union of Scientists in Bulgaria
Managing Committee of USB
Point of View of the Union of the Scientists of Bulgaria about the Strategy for Development of Higher Education in Republic of Bulgaria for the
Period 2014-2020
President Rosen Plevenliev’s speech at the ceremony where he awarded Academician Stefan Vodenicharov „Stara Planina“ First Degree
Order and Handed the Honorary Sign of the Head of State to the Bulgarian Academy of Sciences and the Union of Scientists in Bulgaria
Prime-Minister Prof. Georgi Bliznashki’s Speech on the Occasion of the 145th Anniversary of the Bulgarian Academy of Sciences
Prof. arch. Svetla Avgustova Grancharova, Doctor of Architectural Sciences (02.10.1942 – 21.08.2014)
Prof. Dr. Stefan Asenov Manolov, Doctor of Medical Sciences (1925–2014)
Prof. Vasilka Tapkova–Zaimova – a Jubilee
Scientists and Publications Awarded in the Competition of the USB for Outstanding Scholarly Achievements in 2014
The Spiritual Development of the Unified Bulgarian Nation – a Guarantee for the Personal Dignity of the Bulgarian Citizen
Welcome address by Assoc. Prof. Rumjana Kolarova – Minister of Education and Science

Списание „НАУКА“ се публикува от началото на 2011 г. в сайта на
НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ
на адрес: http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka
Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския
университет, на която редакцията изказва благодарност!
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ÔÎÍÄÀÖÈß

Ñîôèÿ 1000, áóë. „Ïàòðèàðõ Åâòèìèé“ ¹ 1

Ôîíäàöèÿ “Åâðèêà” å îñíîâàíà ïðåç 1990 ãîäèíà çà ïîäïîìàãàíå íà äàðîâèòè äåöà è
ìëàäè õîðà ïðè ðåàëèçèðàíåòî íà ïðîåêòè â îáëàñòòà íà íàóêàòà, òåõíèêàòà è
óïðàâëåíèåòî; ïîäêðåïà íà ìëàäèòå íîâàòîðè è ïðåäïðèåìà÷è, ðàçïðîñòðàíåíèå íà
íàó÷íè, òåõíè÷åñêè è èêîíîìè÷åñêè çíàíèÿ; óñúâúðøåíñòâàíå íà ìàòåðèàëíàòà áàçà çà
íàó÷íî è òåõíè÷åñêî òâîð÷åñòâî; ïîäïîìàãàíå íà îáó÷åíèåòî è ñïåöèàëèçàöèÿòà, íà
ìåæäóíàðîäíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòòà íà íàóêàòà è òåõíèêàòà.
Ôîíäàöèÿòà îñúùåñòâÿâà ïåò ïðîãðàìè:
Òàëàíòè
Ïðîãðàìàòà èìà çà öåë èçäèðâàíåòî è ðàçâèòèåòî íà íàäàðåíè ìëàäè õîðà â îáëàñòòà íà
íàóêàòà, òåõíèêàòà, òåõíîëîãèèòå è óïðàâëåíèåòî. ×ðåç íåÿ ñå ïîäïîìàãà îáó÷åíèåòî íà
òàëàíòëèâè ìëàäåæè, ïîäêðåïÿ ñå ó÷àñòèåòî èì â íàó÷íî-òåõíè÷åñêè èçÿâè, ñòèìóëèðà
ñå ïðîâåæäàíåòî íà ñïåöèàëèçèðàíè øêîëè è ëåòíè óíèâåðñèòåòè è äð.
Íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ
Ïðîãðàìàòà èìà çà öåë äà ïîäïîìàãà íàó÷íèòå èçñëåäâàíèÿ íà ìëàäèòå ó÷åíè âúâ
ôóíäàìåíòàëíèòå îáëàñòè íà íàóêàòà è ïî òîçè íà÷èí äà îñèãóðÿâà âúçìîæíîñò çà íàó÷íà
èçÿâà è ðàçâèòèå.
Èíôîðìàöèÿ, èçäàíèÿ, èçÿâè è ìåæäóíàðîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî
×ðåç ïðîãðàìà “Èíôîðìàöèÿ, èçäàíèÿ, èçÿâè è ìåæäóíàðîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî” ñå
îðãàíèçèðàò äåéíîñòèòå íà ôîíäàöèÿòà, ñâúðçàíè ñ èíôîðìàöèîííîòî îñèãóðÿâàíå è
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà íàó÷íî-òåõíè÷åñêè çíàíèÿ ñðåä ìëàäåæòà è äåöàòà, îðãàíèçèðàíåòî
íà èçÿâè çà íàóêà, òåõíèêà, òåõíîëîãèè è óïðàâëåíèå - êîíêóðñè, ñèìïîçèóìè, ñåìèíàðè,
êðúãëè ìàñè, øêîëè, íàó÷íî-òåõíè÷åñêè ñúñòåçàíèÿ, îëèìïèàäè, èçëîæáè, äà íàñúð÷àâà
ìåæäóíàðîäíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî íà ìëàäèòå õîðà è òåõíèòå îðãàíèçàöèè â îáëàñòòà íà
íàóêàòà, òåõíèêàòà, òåõíîëîãèèòå è óïðàâëåíèåòî, êàêòî è äà ïîäïîìàãà äåëîâèòå èì
êîíòàêòè ñúñ ñðîäíè îðãàíèçàöèè â äðóãè ñòðàíè.
Íàñúð÷àâàíå íà ñòîïàíñêè èíèöèàòèâè
×ðåç ïðîãðàìàòà “Íàñúð÷àâàíå íà ñòîïàíñêè èíèöèàòèâè” ñå íàñî÷âà è êîîðäèíèðà
äåéíîñòòà íà ôîíäàöèÿòà çà ñòèìóëèðàíå íà ñúçäàâàíåòî è âíåäðÿâàíåòî íà íàó÷íîòåõíè÷åñêè èäåè è ðàçðàáîòêè è äðóãè ñòîïàíñêè èíèöèàòèâè íà ìëàäåæêè êîëåêòèâè è
òúðãîâñêè äðóæåñòâà íà ìëàäè õîðà, êàêòî è íà îòäåëíè ìëàäåæè íà âúçðàñò äî 35 ãîäèíè.
Ðàçâèòèå
Ïðîãðàìàòà èìà çà öåë äà ïîäïîìàãà óñêîðåíîòî ðàçâèòèå íà ñúâìåñòíè äåéíîñòè íà
ïðîãðàìíà è ïðîåêòíà îñíîâà ñ ìåæäóíàðîäíè, ÷óæäåñòðàííè è íàöèîíàëíè îðãàíèçàöèè
è èíñòèòóöèè, â ðàìêèòå íà öåëèòå è ïðåäìåòà íà äåéíîñò íà ôîíäàöèÿòà.
Çà äåëîâè êîíòàêòè:

Ñîôèÿ 1000, áóë. „Ïàòðèàðõ Åâòèìèé“ ¹ 1
Òåë: 9815181; òåë/ôàêñ: 9815483
Å-mail:office@evrika.org

Ïúðâèÿò êîíãðåñåí öåíòúð â
Áúëãàðèÿ, ïîñòðîåí â êîìïëåêñà „Ñâ.
Ñâ. Êîíñòàíòèí è Åëåíà” ïðåç 1966 ã.
îò Ñúþçà íà ó÷åíèòå â Áúëãàðèÿ
çà ïðîâåæäàíå íà íàó÷íè ïðîÿâè,
à èìåííî
Ìåæäóíàðîäíèÿ äîì íà ó÷åíèòå
„Ôðåäåðèê Æîëèî-Êþðè”,
å ìÿñòîòî êîåòî òúðñèòå. Êîìïëåêñúò
ìîæå äà ïðèåìå ïðîÿâè ñ äî 300
ó÷àñòíèöè, èëè íÿêîëêî ïî-ìàëêè
ñèìóëòàííè ñðåùè.
Ïåòòå çàëè
ðàçïîëàãàò ñ ïúëíî
ñòàíäàðòíî
îáîðóäâàíå:
 îçâó÷èòåëíà
ñèñòåìà;
 âúçìîæíîñòè çà
çàïèñ è ïðîæåêöèè;
 óðåäáà çà
ñèìóëòàíåí ïðåâîä
è äð.
Õîòåëúò èìà
95 ñòàè,
à ðåñòîðàíòúò –
400 ìåñòà.
Èíôðàñòðóêòóðàòà
íà Êîíãðåñíèÿ
öåíòúð „Æ.-Êþðè”
ïîçâîëÿâà
ãúâêàâîñò è
ïðèãîäèìîñò êúì
âñÿêà ïðîÿâà.

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

Àäðåñúò å:
Ìåæäóíàðîäåí äîì íà ó÷åíèòå
„Ôðåäåðèê Æîëèî-Êþðè”,
ê.ê. „Ñâ. Ñâ. Êîíñòàíòèí è åëåíà”,
9006 Âàðíà
Òåë.: (052) 36 11 61; 36 11 62;
Ôàêñ: (052) 36 11 87;
e-mail: ihsvarna@mnet.bg

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

Çà êîíòàêòè â Ñîôèÿ:
„Íàóêà Èíâåñò” ÅÎÎÄ
1505 Ñîôèÿ, áóë. „Ìàäðèä” ¹39
Òåë.: (02) 943 01 28; 943 19 86
Ôàêñ: (02) 944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org

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

