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1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
По инициатива на Съюза на учените в България за пореден път 1 ноември се чества като Ден
на народните будители и българските учени. Традиционното Тържествено събрание се проведе
на 30 октомври 2017 г. в Големия салон на БАН.
Академично слово на тема: „Планинските езера като палеоархив на промени в растителността, климата и околната среда“ изнесе проф. д.б.н. Спасимир Тонков от Биологическия факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“, носител на наградата на СУБ за високи научни постижения през
2016 г. Получените резултати от представеното комплексно проучване на езера в Рила планина с
използването на различни изследователски методи – поленов анализ, растителни макроостанки,
радиовъглеродно датиране, палеогеоморфоложки анализи, съдържание на тежки метали, позволяват да се възстанови динамиката в състава на флората и измененията в растителната покривка
за последните 18 000 години, да се установят основните климатични флуктуации за този период от
време и тяхното влияние върху палеоекологичната обстановка, да се изясни произхода и еволюцията на езерата, както и да се проследи хилядолетното антропогенно въздействие върху околната
среда.
Приветственото слово за празника произнесе дългогодишният председател на СУБ и понастоящем член на Управителния съвет на Съюза акад. Дамян Дамянов.
По време на тържеството бяха връчени традиционните ежегодни награди в Конкурса на СУБ за
високи научни постижения, който се провежда от 70-те години на миналия век, както и в конкурса за
докторанти, учреден преди 20 години (информация за отличията, както и словото на акад. Дамянов
поместваме по-долу – бел. ред.).
Музикалният поздрав към българските учени: „Прелюд и фуга ре минор от Йохан Себастиан Бах“; „Мелодия“ от Сергей Рахманинов и „Приказка“ от Андрей Стоянов, бе от 16-годишната
Ния-Сирма Мариян Петрова – ученичка на Силвия Манева, носител на награди при участията си в
международни, национални и регионални конкурси.

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ СА НЕОБХОДИМИ И ДНЕС*
Дамян Дамянов,
член на УС на СУБ
Уважаеми колеги,
Честит 1 ноември – Ден на народните будители. Хубав празник, с който СУБ е органично
свързан. Защото целта на празника е да се буди
българският народ към национално самосъзнание
и свобода, но и към знание, учене, можене. Преди
27 години СУБ бе сред организациите и личностите, които възстановиха честването на тази дата,
като сред инициаторите не мога да не припомня
впечатляващата фигура на Петър Константинов –
голям българин и наш съвременник.
Отбелязването на 1 ноември съчетахме и съчетаваме с връчването на награди на Съюза за
високи научни постижения. Блазни ни мисълта,
че българските учени в нашето съвремие стоят
най-близо в редиците на хората, които и днес се
опитват да бъдат будители, наред с интелектуалните сили и мощ на много дейци на културата.
Кои са народните будители? В търсенето на
пълнежа на това понятие първоначално се включ*

ваха първосъздателите на българската държава,
на българската азбука и писменост, църковни деятели и други. Фактически ерата на будителството
настъпва по време на Възраждането, като обхваща
част от годините на турското робство, свързани
със събуждането на българския народ за свобода,
знание, обединение и съзидание. Безспорно, първият народен будител е Паисий Хилендарски с
неговата „История славянобългарска“, възкресила
българския дух и гордост – бавно, настъпателно,
мощно. Сред будителите се нареждат д-р Петър
Берон с неговия „Рибен буквар“, Добри Войников
с първата театрална постановка, Любен Каравелов
и Христо Ботев с техния писателски талант, наред
с Васил Друмев, Петко и Пенчо Славейкови, Иван
Вазов и десетки други малки и големи първосъздатели на българското творчество и изкуство, наследило и развило таланта на безименни народни
певци и творци. Безброй са народните читалища,
сами по себе си огнища на будителството. Да

Приветствено слово за Деня на народните будители и българските учени.
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добавим дейците, воювали за самостоятелност
на българската църква. И да потънем в редиците
на хайдути, войводи, революционери, организирали борбата за свобода на отечеството и често
дали живота си в тази борба като Васил Левски
и Христо Ботев, безспорни величини в българската история и самосъзнание. Априлското въстание,
една именна и безименна хекатомба пред олтара
на свободата, става причина България да достигне
до лелеяната десетилетия и столетия мечта за свобода.
Основно тази многочислена група от българи има предвид Стоян Омарчевски, когато на
13.12.1922 г. като министър на народното просвещение предлага специален закон, прогласяващ
1 ноември за Ден на народните будители. Предложение в тази насока има още от 1909 г., а Захари Стоянов и Иван Вазов надигат глас за тази
идея преди края на ХІХ в. През 1883 г. Иван Вазов пише: „Прочие, добре е да се позамислим над
недалечното минало… може би и от смътните
спомени на една страшна и славна епоха да извлечем нещо, което да ни науми за някаква забравена
длъжност…“.
Върнах се отново към историята и възникването на Деня на народните будители с двояка цел.
Първата – да изясним съдържанието на празника
и безспорната му значимост за българската история, за българския дух, за закърмянето на младите българи с българщината още от детска възраст.
Втората – да отбележа, че с достигането на Освобождението необходимостта от народни будители
не е отпаднала. Вярно е, че образите на будителите от периода до Руско-турската освободителна война са идеализирани, облечени със слава,
закриваща някои техни простъпки и криввания.
Но и до днес има необходимост от народни будители. Признанието на съвременните будители е
по-трудно, защото те със сигурност се сблъскват
със своите съвременници – критици и завистници.
Всеки, който се вписва в националната ни история
с постижения в културата и изкуството, писатели
и поети, артисти и учени, изобретатели и стопански дейци, може да получи статус на народен будител, ако постигне признанието на историята и
на своите сънародници – приживе или посмъртно.
Празникът на народните будители вече 27 години се използва от СУБ и за още една важна обществена цел – да насочи вниманието на държавното управление, на Парламента, на медиите, на
хората към проблемите на образованието и науката. Над 20 години пиша доклади за тази дата и говоря пред аудиторията 30-40 минути. От тези до-
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клади се получи книга, но не се получи принос за
полезни промени. Безспорно, промени настъпиха.
Обучението в началното и средното образование
се преобразува няколкократно по съвременни модели и като резултат достигна едно от най-ниските нива, които е имало от създаването си. Унищожихме техникумите и професионалните училища,
успоредно с предприятията, за които бяха необходими съответните кадри – модел, възхитил Маргарет Тачър още в далечната 1973 г. Сега се мъчим
да възродим този модел по чужд опит и препоръки. Създадоха се над 50 университета, висши училища и колежи, без да се прецизират изискванията
за висше училище, както и необходимостта от толкова структури. Започна самоцелно размножаване
на нови специалности и производство на много
ненужни специалисти, които не могат да намерят
своето място в стопанската дейност и в живота. С
това образователната система даде своя принос за
миграцията и емиграцията на българските младежи – без и с висше образование, задълбочавайки
демографските проблеми, пред които държавното
управление стои общо взето безпомощно.
Науката в България бе системно потискана,
недофинансирана, оставена да се бори със собствени сили и възможности. Ако в САЩ и Китай
дават за наука милиарди, ако в страните от ЕС дават стотици милиони, у нас средствата за наука са
сведени до 15 – 20 милиона, отпускани за Фонд
„Научни изследвания“. Има трайно неразбиране
за мястото на фундаменталните изследвания, за
дългосрочността на инвестициите в наука, в научни изследвания, нови технологии и материали.
Има напълно нереалистична представа за приноса на научните изследвания в ежедневието, за
стопанския живот, за промишлеността и селското
стопанство. Налице е тотално разминаване между
схващанията на управници и учени за институционалното и проектното финансиране на научните изследвания. Впрочем, брутният вътрешен
продукт на България е само около 90 млрд. лева.
Наистина трябва да си добър жонгльор, за да заситиш едновременно здравната система, отбраната, полицията, образованието, без да засягаш администрацията и бюрокрацията. Затова и новият
бюджет за 2018 г., в който за науката в страната
се заделят допълнително едва 65 млн. лв., може
да предизвика у нас само тъжни усмивки и старо
разочарование.
В днешното слово не искам да съм многословен. Затова ще дам само два примера. Първият
очертава експедитивността на държавното управление в области, от които може да извлече не да-
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лечни, а близки приходи. През 2017 г. МС обяви
период на свръхактивност за намаляване на бюрокрацията по всички фронтове. През м. юни с
решение № 338 приоритет се отдава на хазартния
бизнес, където се премахнаха годишните финансови отчети, справки за актуално състояние, удостоверенията за чисти сметки; няма да бъде нужно
да се носят в Държавната хазартна комисия документи за собственост на сгради и помещения или
справки за валиден лиценз за лотарии, лото игри,
бинго зали, казина или просто за „едноръки“ бандити. Това са близо 400 фирми. Освен това рекламата на хазарта е забранена, но не и на подобни
„нехазартни“ игри и затова върви ежедневното
им рекламиране по телевизия, радио и всякакви
хартиени носители. Областта на образованието и
науката би се радвала на подобна експедитивност,
заинтересовано внимание и целенасочени облекчения.
Вторият пример показва бавното възвръщане
на инвестициите в науката, но в огромен размер.
През 1968 г. български колектив в СУ и БАН започва проучвания върху светодиодите и прави
няколко много успешни изследвания. Тяхната
публичност е ограничена от държавата, а финансирането е недостатъчно. Приблизително по същото
време такива проучвания започва проф. Акасаки в
Япония. Същият професор става учител и научен
ръководител на Хироши Амано, продължител на
неговите изследвания. Изследователската работа
продължава повече от 45 години, като само за 4
години (1987 – 1990) Японската държавна агенция
за наука и технология субсидира този проект с 4,6
млн. евро. Като резултат са създадени светодиоди,
излъчващи синя светлина, на базата на които бяха
произведени енергоспестяващи източници на
бяла светлина, т.нар. LED осветителни тела (Light
Emitting Diodes). Петима българи стават съавтори
в проучванията. През 2014 г. проф. Хироши Ама-

но и проф. Шуджи Накамура от Университета в
Нагоя получиха Нобелова награда по физика за
изобретението си. До момента то създава 32 хил.
работни места, донесло е повече от 30 млрд. евро
от продажби, подобрява качеството на живота на
около 1,5 млрд. души от развитите страни. Към
2030 г. се очаква изобретението да се отблагодари
с 8 млрд. евро икономически ефект за Япония и
100 млрд. евро – в световен мащаб.
Вторият пример потвърждава известния факт,
че научните изследвания стават печеливши след
дългогодишни, често десетилетни проучвания; че
в разумните държави субсидирането на науката в
държавата не се счита за неолиберален грях, а за
разумна стопанска инвестиция; и че японските и
други учени, имайки подкрепата и грижата на държавата си, се приземяват в центъра на печелившото откритие, а българските учени могат само да
прелетят като метеорити край него. Защото постиженията на науката и образованието са резултат
от дългосрочна политика и разумни консенсусни
цели.
Но коя ли област на човешкото познание и
развитие не изисква дългосрочно мислене. И е
учудващо, че когато колектив от учени и интелектуалци от научни и учебни заведения и културни
институции по инициатива на акад. Стефан Воденичаров сътвориха „Възгледи за национални цели
и приоритети за устойчиво развитие на България
до 2030 г.“, политически партии и управленци ги
подминават, пренебрегвайки един труд и управленски продукт, създаден на ползу роду и в полза
на България.
България е бедна държава. Ако ни управляват
умно и държавнически, би трябвало да инвестират мъдро, а не разсипнически. Ние можем само
да си го пожелаем.
Честит празник на народните будители!

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НИЕ*

Акад. Георги Марков

Историята нито е започнала с нас, нито ще
свърши с нас, сиреч добре е да знаем и помним
онова, което са ни оставили като духовно наследство мъдреците от предходни епохи. Това, че нашите поколения са се появили много години след
тях не е някаква лична заслуга, нито е съществе*

но предимство, дадено ни от високите технологии.
Натрупването на информация изисква осмисляне,
което не става мигновено с натискане на клавиша
на компютъра. Ето защо ще си позволя да напомня
за видните възрожденски будители, чиито завети
сме призвани да съхраним в паметта си заради

Слово по повод Деня на народните будители на Тържествено събрание в Големия салон на БАН (1 ноември 2017 г.).
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собственото си възвисяване.
Васил Априлов (1789 – 1847) е под завладяващото влияние на гръкоманията до 1831 г., когато
прочита книгата на руския историк Юрий Венелин „Древние и нынешние болгаре“ и неговото
национално самосъзнание се изостря, за да служи
за просвещаването на своя народ чрез отваряне
на български училища „от европейска система“.
Той основава през 1835 г. Габровското училище,
прераснало по-късно в гимназията, добила името
„Априловска“. Ето един завет от неговото писмовно наследство с оглед съвременното отношение
към науката и образованието: „Царете, министрите, генералите и всички големци почитат и уважават учените и даскалите, защото те са, които се
стараят за доброто и учението на децата им. Ако
не са те, децата им ще останат неучени, невежи
и непотребни да управляват народа“. Априлов се
позовава на преданието за Александър Велики,
който бил повече благодарен на философа Аристотел, отколкото на баща си Филип ІІ, защото ако
баща му е дал живот, то учителят го е научил как
да живее и да управлява държавата.
Според Априлов невежеството задълбочава бедите на българския народ, защото гръцкото
духовенство се възползва от неговите гибелни
последици: „Ако българите учеха децата си и ги
посвещаваха на науките, както на своя, така и на
гръцкия и другите езици, тогава чадата им, като
учени, можеха да станат и свещеници, и владици.
Но те и да имат всеки способ да учат чедата си,
всякога яко необразовани, предпочитат светското
житие и така първите светски места държат всякога гърците. Тези несмислени българи често си
отговарят, какво кога оставят парите си на чадата
си, учените ще им слугуват и силните ще ги имат
за почест. Те не гледат богатите, които бяха неучени и се случи да обеднеят, в какво жалко положение прекарват последния си живот. Така че трябва
здравомислещият да предпочита учението от всяка друга работа“.
Отец Неофит Рилски (1793 – 1881) създава
„разсадници на новобългарското образование“
и се изявява като учен енциклопедист, професор
по черковно-славянски в Богословското училище
на остров Халки при Цариград. Той често осъмва
в размишления над необходимостта от доближаването на науката до хората и от обща образованост на българския народ. Духовникът и учителят
скромно признава, че не е „светило на науката“,
но без такива първопроходци няма да има движение напред. Той преодолява предразсъдъците,
бори се с преградите и чупи веригите, предавайки
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на своето Отечество „в наследство жажда за знание и потребност от умствено развитие“.  
Неофит също изобличава вредите от невежеството като причина за множество нещастия: „За
благоденствието на един новосъбуден народ нищо
друго не е потребно от просвещение и съгласие,
но за жалост у нашия народ рядко се намерват
тия две добродетели. Невежеството се цери с образование! Кои са средствата за образованието
на народа ни? Училищата!“. А те според него са
„по-потребни и по-необходими и от черквите, защото богослужение може в нужда и на поляна, и
в пустиня, и в къща, и на всяко друго място да се
извърши“. Отецът е против заучаването наизуст,
а „в разбиране на смисъла, защото и папагалите
произнасят някои речи, които научават от хората,
но нищо не разбират от тях“. Игуменът на Рилския манастир вече не признава килийните училища, които са изживели времето си: „По-напред да
се напечатат на нашия език потребните за учение
книги, че тогава Вехтия и Новия завет“.
Един друг Неофит, но Бозвели или Хилендарски (1783 – 1848), се бори за Българска независима църква и умира заточен или по-точно затворен на Света гора, без да види тържеството на
справедливото дело. Неговите книжовни трудове
са посветени на училищната педагогика. Той не
се отчайва, че трудно намира последователи сред
заможните сънародници, които гледат да трупат
богатства и да оставят „тлъсто наследство“ на децата си: „Всички трябва да помагат. Този, който
предава своето Отечество, е предател, но по-велик
предател е този, който не работи в негова полза. И
млади, които не желаят наука, и стари, които не
спомагат народната просвета, са предатели. Този,
който не иска да носи това позорно име, нека работи в полза на своя народ. Да склони народа към
просвета и пожертвование!“.
Неофит Бозвели е загрижен за младите българи, които са „бъдещи граждани“ и трябва да заместят достойно по-възрастното поколение: „Затова са нужни науките за нас, да бъдем способни
и да се препоръчаме по-добре. Добрият и способният ще бъде всякога приет, а невежият и никаквият – презрян и прогонен. Не пропущайте време,
о, златно време ваше, което никога не ще се за вас
върне, не пропущайте за вам залудо да преминува,
но гледайте защо сте и размишлявайте за щастието си!“. Най-добрите нравствени качества са „чистата съвест, твърдата вяра и добрата надежда“: „Те
са три сестри добродетели. Първата е огледало на
душата, Втората е стена неразрушима, зад която
потулени, бихме се опазили от всяка стрела, на-
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сочена срещу нас. Третата ни сърцето със сладко
упование храни“.
Бозвели изтъква, че науката не трябва „да гони
само цел развитие на ума, а трябва да спомага за
облагородяването на сърцето“: „Науката е благо
душевно и вечно – благо, чрез което и временните
добрини най-лесно може да намери човек“. Една
от причините, поради която хората избягват науката, „е силният труд, който се изисква за усвояването ѝ“: „На оногова се вижда науката тежка,
който не е усърден към нея. А който е усърден към
нея, не му е тежко, но твърде леко и охотно му се
иска да учи. Нашият дух в нея такава приятност,
такава сладост намерва, както телесните чувства
в добровкусните ястия и питиета“. Съветите на
възрожденеца важат и за нас: „За науката е нужно
търпение, външна тишина и добро разположение
на духа – вътрешна тишина“. Когато човек се занимава с наука, той трябва „да не се вълнува от
никаква страст, да не е жалостен, да не трепери
от страх и при това да е здрав“. За да се извлече
„всичката полза от четенето, четецът трябва да не
граби, но полекичка и със строго разсъждение да
върви напред“.
През 1842 г. Константин Фотинов (1790 – 1858)
издава първото българско списание „Любословие“, за да превъзмогне „окаяното положение на
своя народ чрез просвещението, като единствено
средство за повдигането му“: „Болгари, благочестиви и православни, докога ще спавате на той дълбок сън без учения же и в неведения?“. Умственото, нравственото и материалното въздигане на
българите според видния възрожденец е възможно: „Най-първо просвещение и добро познание на
един народ человечески са училищата и четенето
на много различни книги, които могат да просветят вашия ум и разум, да познаете първо сами себе
си и от сами себе си да познаете Всесоздателя Бога
с неговото создание и после да наставите вашата
челяд на един живот светъл и славен и вашето име
да оставите славно и безсмъртно на този свят!“.
В епохата на всеядната глобализация обществото ни е болно с разрушена имунна система и
трябва да бъде излекувано от преклонението пред
„Златния телец“. Корпорациите са против нациите, защото те им пречат с границите на националните държави. За тях свръхпечалбата е над всичко,
а техните богати фондации твърдят, че „за човека
Отечеството е там, където се живее добре“. Следователно са необходими не родолюбци, а „граждани на света“ с пълни стомаси, но празни глави.
Някогашната идеологическа цензура е заместена
от финансова, а събитийната история умишлено

се измества от „микроисторията“ – всекидневната
история.
Материалното обаче не трябва да убива духовното! Нужни са нови народни будители, които
да съхраняват и проповядват духовните ценности
сред отрудените хора. Разбира се трябва да се внимава и да се улови мига, кога и как сме необходими, защото понякога за удобство човекът и дори
народът си затварят очите и се правят, че спят. Не
е възможно да събудиш буден човек, така че тогава се налага „да свирим тревога“ някому да не се
прави на заспал, защото се губи безценно и невъзвратимо време.
Преди 105 години целият български народ се
втурва „като на сватба“ да освобождава „поробените братя отвъд Странджа, Родопите и Рила“.
Българите от далечна Америка бързат да се включат в осъществяването на Националния идеал и
се страхуват само да не закъснеят и да не свърши
войната, преди да достигнат бойното поле. Според
едно международно социологическо изследване
едва 25 на сто от българските младежи са готови
да защитят Отечеството с оръжие в ръка! Подобно
е положението и в другите държави от Европейския съюз, но това не е никаква утеха. Явно „нещо
куца“ не само в образованието, но и във възпитанието на „интернет поколението“, за което сме
виновни преди всичко ние от по-възрастното поколение. Преди 1989 г. България бе съветски сателит, но тогава ние слушахме „Битълсите“, а днес
сме в НАТО, но на Студентския празник друсат
кючеци и чалгазацията на обществото се шири от
чалготеките до политиката, защото „прост народ
по-лесно се мами и управлява“.
Българската академия на науките е вкоренена
във Възраждането, развивала се е при Царството
и Народната република, за да просъществува и
в днешната Република. Тя е основният научен и
експертен, но и духовен център в Отечеството и
има за дълг да опази националната идентичност
и да съхрани културно-историческото наследство
на българите. Защото ние първо сме българи, а
после европейци. Това, че сме „добри българи“,
не означава, че сме „лоши европейци“. Едното не
противоречи на другото, а и те се допълват, защото няма „изобщо европейци“, нито „Съединени
европейски щати“!
Някои се оправдават, че „времената са други“.
Така е, нека будителите бъдат съвременни и различни от възрожденските примери, но върховната
цел е същата – един просветен и единен във всеобщата си кауза народ, който да пребъде чрез Ново
духовно възраждане! Потокът на времето не може
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да отмие националната памет, в която са изсечени
като в гранит имената на нашите будители, а без
тях нямаше да ни има като народ със собствено
име, лик и история. И нека не забравяме, че този
светъл празник е обявен за всенароден през 1922 г.
тъкмо след националното крушение в Първата
световна война. Неосъществяването на национал-

ното обединение намира своето спасение в другата му форма – духовното единение на българите.
Честит общобългарски празник на народните
будители!
Да живее Българската академия на науките!
Да живее България!

НАГРАДЕНИ УЧЕНИ В КОНКУРСА НА СУБ ЗА ВИСОКИ
НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2017 г.
ДИПЛОМ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ
Доц. д-р ЙОРДАНКА ПАНЕВА-КОНОВСКА от Факултета по приложна математика и информатика на ТУ– София и Института по математика и информатика на БАН, член на секция „Математика“ към СУБ, за монографията: „From Bessel to Multi-Index Mittag Leffler Functions: Enumerable
Families, Series in them and Convergence“. Представената монография от 205 страници е публикувана
от авторитетното международно издателство „World Scientific Publishing“, London. Тя принадлежи към
една „вечна област“ на класическия едномерен комплексен анализ – теорията на специалните функции,
в която и до днес съществува международна конкуренция. Накратко казано, в нея се изучават фамилии
от функции на Бесел и техни обобщения с повече индекси, а също функции на Митаг-Лефлер и техни
обобщения с 3 индекса и мултииндексните функции на Митаг-Лефлер, с редове по които (или интеграли или редове от интеграли) се изразяват решенията на различни моделни диференциални уравнения с
практическо приложение. Това провокира интерес както към намиране на различни свойства на такива
фамилии, така и към изследване сходимостта на редове по такива функции. Получените от автора нови
и оригинални научни резултати са свързани с намиране на асимптотики, производни и интеграли от
произволен ред (не обезателно цял), а също и с редове по такива функции, като последните са аналогични на широко известните класически резултати за степенни редове. Тези резултати не са плод на
самоцелни изследвания, а са част от работните програми по национални и международни проекти и са
докладвани на многобройни международни специализирани конференции у нас и в чужбина. Всичко
това, а също и големият брой цитирания на резултатите, включително на съвсем наскоро публикуваната
монография, свидетелства безспорно за международна апробация и признание за автора.
ПРОФ. Д.М.Н. НИКОЛАЙ КОЛЕВ ВИТАНОВ от Института по механика – БАН, член на секция „Механика“ към СУБ, за книгата „Science Dynamics and Research Production. Indicators, Indexes,
Statistical Laws and Mathematical Models“, 285 с., издадена от „Springer International“ през 2016 г. Научните изследвания на проф. Витанов, представени в авторитетни научни списания на световни научни
издателства, са в областта на математическото моделиране на сложни природни и обществени системи.
Откриването на закономерности и тенденцията на развитието е с голяма научна значимост. Същественият му принос е развитието на модифициран модел на най-простото уравнение и приложението му за
намиране на точни решения на нелинейни частни диференциални уравнения. Зад чистата математика
на Витанов стоят многобройни приложения: анализ на човешката миграция между държавите, изследване на поведението на взаимодействащи популации, анализ на риска в икономиката, проблеми на наукометрията и оценката на персоналната и институционалната научна дейност, анализ на риска от приемането на наночастици в човешкия организъм. Монографията за динамика на науката „From Bessel to
Multi-Index Mittag Leffler Functions: Enumerable Families, Series in them and Convergence“ затвърди
репутацията на проф. Витанов като международно признат специалист в областта на организацията на
научните изследвания и оценка на научната продукция. Монографията е със съществен принос в областта на математическото моделиране на сложни природни и обществени системи, които са изградени
от малък брой елементи, често с дисипативен характер и не се поддават на анализ със стандартните
методи на статистическата механика.
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ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ
Доц. д-р АНА ЯНАКИЕВА ЯНАКИЕВА от Института по механика – БАН, член на секция „Механика“ към СУБ, за 9 научни статии, публикувани в международни специализирани списания в областта на механиката и конструктивните наноматериали. В трудовете са формулирани новаторски изводи
основно в три направления: формиране на неконвенционални метални структури, олекотени конструктивни биметални елементи и уякчаване на греди с композитни слоеве.
ГРАМОТА ЗА СОЦИАЛНОЗНАЧИМ ПРИНОС
Проф. д.г.н. РУМЯНА ВАСИЛЕВА ВАЦЕВА от Националния институт по геофизика, геодезия и
география – БАН, член на секция „Геолого-географски науки“ към СУБ, за монографията: „Динамика
на урбанизираните територии на Черноморската крайбрежна зона в България за периода 1977 –
2011 г. по данни от дистанционни изследвания“, изд. Direct Services Ltd, С., НИГГГ – БАН, 2015 г.,
334 с. Монографията е посветена на актуални проблеми, свързани с урбанизацията на крайбрежните
територии, която оказва съществено влияние върху опазването на екосистемите и е свързана с антропогенното въздействие върху околната среда. Актуалността на труда в национален план е свързана с
научно изследване на пространствената структура на Черноморската крайбрежна зона на България, а
в международен план – систематизиране и обогатяване познанията за развитието на урбанизираните
територии на Черноморското крайбрежие.
ГРАМОТА ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС
Доц. д-р ГЕОРГИ СВЕТЛОЗАРОВ ПЕТРУНОВ от УНСС, член на секция „Социологически науки“ към СУБ, за монографията: „Изпиране на пари: мащаб, ефекти, публични политики“, изд.
комплекс – УНСС, 2016 г., 202 с. Монографията е посветена на две от най-големите злини на нашия век
– прането на пари и престъпността от финансовите институции в света и у нас, след прехода към пазарно ориентирания модел на развитие на страната. Проблемът е изследван при използването на диалектическия подход като явление на определен исторически етап на развитието на обществото. Авторът
е използвал и борави точно и прецизно с богат научен апарат. Събран е, обработен и представен богат
цифров материал и друга информация за мащаба на изпирането на пари на глобално ниво и в България.
НАГРАДЕНИ УЧЕНИ В КОНКУРСА ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДИСЕРТАЦИИ ЗА 2017 г.
ДИПЛОМ ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДИСЕРТАЦИИ
Д-р РОЗАЛИНА ПЕНКОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА от Факултета по химия и фармация към СУ „Св.
Климент Охридски“ за дисертация на тема: „Синтез на йонни течности. Екстракция на природни
съединения с йонни течности“ с научен ръководител доц. д-р Милен Богданов. Дисертационният
труд е посветен на извличането на индустриално значимия алкалоид глауцин от растителна суровина с
помощта на йонни течности като алтернатива на конвекционалните органични разтворители и е свързан с едно изключително актуално направление в развитието на съвременната химична наука – „Зелена
химия“. Дисертацията предлага дизайн на цялостен процес, включващ разработване на систематична
методика за получаване на растителни екстракти с йонни течности като екстрагенти, следващо изолиране на целевите приподни съединения и рециклиране на вложената йонна течност. Резултатите от
дисертацията са публикувани в четири научни статии, три от които са в международни списания с IF и
една в българско специализирано списание. Забелязани са 24 цитирания в престижни научни списания.
ГРАМОТА ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДИСЕРТАЦИИ
Д-р РАДОСЛАВА ИВАНОВА БЕКОВА от Института по океанология „Фр. Нансен“ – БАН,
гр. Варна, за дисертация на тема: „Биология и състояние на популациите на черноморски кефалови
риби (сем. Mugilidae) от българските акватории“ с научен ръководител доц. д-р Галерида Райкова. В дисертацията се установяват особеностите и закономерностите в популационно-биологичните
характеристики на три вида кефалови риби (морски кефал, платерина и илария) от акваториите на Българското Черноморско крайбрежие. Ясно и точно формулираните цели и използваните методологични
подходи допринасят за получаването на актуални и значими резултати с безспорна научна стойност и
практическо приложение. Резултатите са публикувани в две статии, една от които в списание с IF.
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НАУЧНА ПОЛИТИКА

СИСТЕМЕН ПОДХОД В ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТТА И
ВЛИЯНИЕТО НА НАУЧНОТО ЗНАНИЕ НА
АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ КАТО КОМПОНЕНТ В
РЕЙТИНГА НА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Проф. д.н. Стойко Стойков – НВУ „В.Левски“
доц. д-р Румен Маринов – НВУ „В. Левски“
доц. д-р Петър Маринов – ВА „Г. С. Раковски“

Научното знание е не само оценка, но и признание за постигнатото от научно-образователната
организация в сферата на науката и нейните приложения. Както всяка друга оценка, и тази почива
на сравнение с „други подобни случаи“ и колкото
по-широка е базата за сравнение, толкова по-голяма стойност има дадената оценка. Всяка година се
прави проучване от експертната група, наречена
IREG (International Ranking Expert Group), от Евроцентъра на ЮНЕСКО за подреждане на висшите училища в света за присъствието и представянето им в интернет пространството. Класацията
не се съсредоточава върху качеството на образованието, предлагано от университетите, а по-скоро е
оценка на уеб присъствието в световната мрежа и
се основава на четири критерия при изготвянето:
1) пълнота и подробно представяне на информацията в сайтовете за висшите учебни заведения; 2)
линковете към научните дейности, свързани с търсен предмет на проучването; 3) наличие на данни
за продуктивност в уебстраниците за работата на
академичните общности и 4) броя на разработките и цитиранията за всяка научна област. Подробният анализ на IREG, публикуван на адрес www.
webmetrics.info [1], представлява според нас един
нагледен пример за това, по какъв начин една, пък
била тя и ведомствена, научно-образователна организация в системата за сигурност би трябвало
да се представи в световната мрежа.
Българското общество е заинтересовано лекторите във висшите учебни заведения и водещите
изследователи в научните институти да са утвърдени учени с висока квалификация в съответната
област на науката и техниката. За да се гарантира
това, е необходимо една независима национална
институция да проверява научните кадри и да издава документ (атестат) на годните и способните да изпълняват такива дейности. И двете думи
„годен“ и „способен“ съответстват на латинската
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дума „habilis“. Следователно става дума за „хабилитиране“ (преценка за годност, за способност) и
за „атестиране“ (издаване на документ) като резултат от проверката [2].
Според професора по физикохимия в Чикагския университет Стиф Бери – научен секретар на
Националната академия на науките на САЩ, „Науката е универсална област, чийто действителен
прогрес изисква взаимовръзки. Затова е изключително важно приоритетите да се приемат с участието на научната общност. Понякога развитието на
науката може да бъде затруднено от добре планирани, но зле избрани приоритети“.
И тук ние си поставяме въпроса: Кой трябва
да бъде водещият критерий за оценка на постиженията на отделните учени (автори), научната организация или научния форум (конференция, списание, web forum и др.)? Очевидно е, че става дума
за елементи на сложна система, която следва да
бъде анализирана чрез използването на системен
подход в нейната цялост и взаимосвързаност.
Създаването на една световна класация на
университетите съобразно техния престиж, който
несъмнено е мерило за качествено обучение, би
било от голямо значение за обществото, правителствата, ведомствата, студентите, индустрията
и другите потребители на кадри с висока квалификация. „Научното знание е оценка и признание
за постигнатото от научните и образователните
организации в областта на науката и нейните приложения.“ [3].
Частични опити за подреждане на първостепенните университети във Великобритания са
правени по методика на „Таймс“, като е търсена
моментната обществена оценка, за която не е необходимо ангажирането на специализирана изследователска структура. Първата професионална
класация на 500-те най-престижни университета
в света е факт след двегодишно изследване на Ин-
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ститута за висше образование на Китай (Shanghai
Таблица 1
Индикатор
Nobel
HiCi
N&S
SCI
Performance
per faculty

Juao Tong) (Таблица 1).

Критерии
Нобелови лауреати по физика, химия, медицина и икономика
Изследователи с много висока цитируемост в 21 широкообхватни
научни области
Статии в Nature и Science
Статии, представени в Science Citation Index – expanded и Social
Science Citation Index
Академични постижения, отнесени към един член на
академичната общност

За тези индикатори, достъпни и за българския
читател, източници на информация са сайта на Нобеловия комитет [4], HiCi (изследователи с много
висока цитируемост) [5], N & S (Nature и Science)
[6], SCI (Science Citation Index) [7]. Несъмнено,
особен интерес представлява индикаторът (HiCi),
защото маркира онези изследователски области,
които в момента са особено актуални и привличат вниманието на най-голям брой изследователи.
Затова тук се държи сметка за броя цитирания от
чужди автори в десетгодишен период.
Институциите на висшето образование се развиват чрез възпроизводство на успешните си форми през вековете. Успешни форми са тези, които
гарантират пълно съответствие между преподаване и научни изследвания, които още с възникването си са с глобален характер.
Убедено бихме могли да твърдим, че съвременните тенденции в развитието на науката и
по-специално, интердисциплинарният характер
на приложните научни изследвания и проникването във всички останали клонове на науката на
компютърните технологии за събиране, обработка, предаване и съхраняване на информацията,
ще бъде в основата на успешното управление на
знанието в научно-образователните организации в
системата за сигурност.
Пълното съответствие между преподаване и
научни изследвания означава, че образованието
и научните изследвания взаимно си принадлежат
(Education and research belong together). Тази фраза най-сбито изразява същността на университетската идея [8].
При това на висок престиж се радват институциите, които най-дълго и без прекъсване са
следвали тази максима и прекъсването по някакви
причини на научната традиция, даже и за не дълъг
период от време, се отразява пагубно на развитието на съответните научни области, защото природата на научното познание се отличава с после-

Тегло
0%
0%
0%
0%
0%

дователност, надеждност и очевидност, каквито
не притежава нито една друга форма на човешка
дейност.
Видно е, че личните качества и постижения на
изследователите са основен компонент при определянето на рейтинга на научните организации.
В своята статия „Импакт факторите: употреба
и злоупотреба“ [9] М. Амин & М. Мейб изследват
отделните показатели за измерване на научното
влияние (импакт фактор) като основна мярка за
качеството на дадено списание, неговите изследователски издания, изследователите, които публикуват в изданието и дори институцията, за която
работят. В своето изследване авторите достигат до
извода, че резултатите лесно могат да бъдат повлияни от група условия, които директно не са важни
за принципната стойност на статиите, но които
при изследване на импакт фактора на публикации
в определено списание чувствително ограничават
приложимостта си. Това прави тези фактори неподходящи за класифициране на всички типове
списания във всички предметни области и дори
при сравняване на еднотипни списания от една
и съща категория (например всички списания за
писма относно физика на кондензираната материя) все пак резултатите се влияят от статистически фактори. Ярък пример са редицата обективни
ограничения, които съществуват при публикуването на резултати от научни изследвания и разработки в специфични области като „национална и
международна сигурност“, „военно дело“, „защита на обекти от критична инфраструктура“, „противодействие на тероризма“ и др. Очевидно е, че
в тези области информацията попада в обхвата
на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и по тази причина твърде
често резултатите от научната и образователната
дейност в системата за сигурност остават скрити
за научната общност и обществото. Изводът е, че
повечето показатели за изчисляване на импакт
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фактора тук са неизмерими.
В същото време формулирането на импакт
фактора също води до някои неуместни резултати при изчисляването. Публикационните импакт
фактори са отношение между броя цитати на
всички части на списанието и броя статии [9]. Но
какво точно се брои за статия? Броят ли се писмата до редактора? Или уводните статии? Или
кратки резюмиращи публикации? Институтът за
научна информация (ISI®) класифицира публикациите като няколко различни типа (статии, прегледи, протоколи, уводни статии, писма до редактора, новини и т.н.). Само тези, класифицирани като
„статии“ или „прегледи“ и „протоколи“ се включват в знаменателя при изчисляване на импакт фактора, докато цитатите на всички публикации (вкл.
уводни статии, новини, писма до редактора и т.н.)
се включват в числителя. Това може да доведе до
преувеличен импакт фактор (среден брой цитати
на публикация) за някои списания в сравнение с
други.
И тук възниква въпросът: Възможно ли е с
единни абсолютни стойности да бъде измервано
влиянието на изследванията в различните научни
области?
Професионалните издания (като тези за медицина) често съдържат много повече изследвания
от тези в едно стандартно изследователско списание. Могат да се появят грешки при определяне
типовете статии, които ще се броят при изчисляване на импакт фактора. Измервания на цитатите,
улеснени от богатството на базите данни за цитати на ISI, могат да подсигурят много полезни познания за научните изследвания и връзките между тях. Импакт факторът, като една от мерките за
цитиране, е полезен при установяване влиянието,
което списанията имат в литературата по дадена
дисциплина. Все пак те не са директна мярка за
качество и трябва много да се внимава при употребата им.
Този проблем ясно проличава в правилника,
регламентиращ организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, на създадения през
2015 г. в Република България Фонд „Научни изследвания“. Той включва ежегодно наблюдение,
оценка и анализ на научноизследователската
дейност, осъществявана от организациите, както
и на неговата дейност.
В чл. 6. от правилника е записано: „Основ-

ни източници и инструменти на системата са:
световните научни бази данни – „Scopus“, Web
of Science, Harzing’s Publish or Perish (Google
Scholar); статистическите бази данни, поддържани от Националния статистически институт (НСИ) и от Евростат; регистърът за научната дейност в Република България; базите
данни, поддържани от Националния център за
информация и документация, от Патентното
ведомство на Република България, както и международните бази данни за патенти“.
Очевидно Фондът черпи своята информация
от световни научни бази данни, но не става ясно
къде са инструментите, които използват за извършване на обективен анализ на научноизследователската дейност на организациите и дейността
на самия Фонд.
Друго, което прави впечатление в чл. 8 е, че
експертите от Фонда трябва да имат опит във формиране, оценка и анализ на научните политики и/
или в оценка на организации и нека подчертаем,
да бъдат хабилитирани учени с Индекс на Хирш1
(h), различен от нула.
Хирш индекс, коефициент на Хирш или h-индекс е количествена мярка за продуктивността на
даден учен. Индексът е наименуван така в чест на
създателя си и представлява броят h на статиите,
публикувани от даден учен, които към текущия
момент са цитирани h или повече пъти.
Да предположим, че член на Фонда е публикувал (h) статии, но само една от тях е цитирана
един път, останалите не са цитирани – в такъв случай индексът h=1. Това олицетворява качеството
на научния продукт. Означава ли това, че евентуално такива хора ще оценяват учени с h=25?
Това представлява един изключително важен
аспект от ценностната система на обществото ни,
в частност сферата на образованието и науката. В
този смисъл това крачка ли е в посока, която ще
допринесе за една работеща система за управление на знанието в българските научно-образователни организации и компании?
Нека разгледаме ролята на самия изследовател в сложната система, описана по-горе. Всеки,
който се занимава с наука, публикува в списания и участва в различни научни форуми знае,
че показател за неговата продуктивност е броят
на публикациите му за определен период от време [10]. Публикационната активност се оценява с
различни показателите, които са взаимно свърза-

Трябва да се има предвид, че индексът на Хирш е предназначен да класира учените в сравнение с техните колеги, но в
същите предметни области. h-индексът не трябва да се разглежда изолирано от останалите показатели за наукометрична
оценка.
1
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ни. Известно е, че да се публикува в списания с
импакт фактор е положително за научното и административното ни израстване. Това също оказва
позитивен ефект при конкурси за хабилитация и в
системата на проектното финансиране на научните изследвания. Разбира се, публикационната активност е начин за апробиране на изследванията
и обратна връзка за авторите чрез отзвука (висок,
положителен или напротив). Този показател отразява интереса към всеки, които се занимава с наука и дава стойността за значимостта и полезността на публикациите. В този смисъл показателна е
степента на използването им и отзвука от тях, които можем да преценим по броя на цитиранията2
например. Но тук отново се появява проблемът с
ограниченията, които поставят специфичните области на изследване, описани по-горе.
През 2003 г. проф. д.х.н. Борислав Тошев в
статията „Политическа икономия на висшето образование“ [11] посочва, че системата на научните
списания е изградена в две нива.
Първото ниво включва: първични литературни източници (primary research journals), които имат по-ограничен кръг тясна специализирана
аудитория. Научни списания (scholarly journals) с
по-общ профил, ангажиращи по-широк научен и
дори обществен интерес.
Пак там се казва, че първото ниво с двете си
групи се включва във второ ниво: вторични литературни източници (secondary journals), което
формира световната система за рефериране, индексиране и оценяване.
Академичните списания се използват по три
основни причини:
•
да произвеждат, разпространяват и обменят академични знания;
•
да класират научните изследвания и научна работа, за да се подпомогне разпределението на средствата за научни изследвания;
•
да дават информация относно решения за
назначаване и повишение.
Втората и трета причини са по-важни за отделните учени, както и за техните институции, а
данните от тях се използват за оценяване стойността на списанията и процедури по хабилитация.
Другият по-малко коментиран въпрос за академични списания е професионалните и етични
съображения по отношение на списания и правата на интелектуална собственост. Твърди се,

че силният натиск върху учени да публикуват и
свързването на тяхното назначаване и повишение
в академична длъжност е довело до редица злоупотреби. Именно това води до случаи на груба
небрежност. Някои изследователи чрез измама са
направили ново откритие или измислени резултатите от научните изследвания. Повечето нарушения на професионалната етика са по-малко тежки,
но въпреки това значителни [12].
Като изключим това, нормално е авторът да
има интерес да публикува с очакване написаният
от него доклад да бъде интересен за читателите и
изведените резултати да бъдат цитирани. Най-напред докладът следва да се появи във вторичните
литературни източници, което бележи неговата
поява на световната сцена на науката.
После трябва да дойде оценката и признанието на докладваните резултати чрез цитирането им
в първичните литературни източници от други изследователи. Това е движението на научното знание и ако то не измине този път, неговата ценност
винаги е под въпрос [13].
Възможно е качествени научни резултати да
останат незабелязани, ако не се намери подходящото място за тяхното публикуване.
Много често неизвестността на извършваните
научни изследвания и публикуването на резултати,
които да бъдат цитирани не е следствие на излишна скромност на академичния състав, а основно
се дължи на липсата от ведомствено финансиране
и затрудненията в представянето и публикуването на научни резултати, които биха издържали на
конкуренцията в професионалното направление.
От всичко описано до тук, при неоспоримата
необходимост от установяване на ясни правила и
критерии, могат да бъдат поставени няколко основателни въпроса, които са от изключително значение при развитието на новата нормативна база,
регламентираща развитието на образователната
система и академичния състав:
1. Могат ли еднозначно да бъдат определени
значимостта и влиянието на отделните научни области?
2. Как може да бъде изведена единна система за оценка на индивидуалния принос и
значимост на отделните членове на академичната общност?
Ако броят на публикациите на даден автор
(n) e мярка за неговата продуктивност, а от друга
страна – мярката за полезността на тези публикации е броят на цитатите или отзивите (k), които те

Цитирането е процесът на предоставяне на библиографски сведения за използван източник в документ, които го
идентифицират
2
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са получили, тогава мярка за ефективността на научните изследвания на даден изследовател (е) би
трябвало да бъде:
e = nk (1)
В случай, че е = 0, този автор всъщност не
участва в световния научен процес, а световната
научна общност не го разпознава като свой член.
Все пак персонален импакт фактор (PIF) може
да се въведе и той ще бъде мярка за текущото влияние, което има даден изследовател в развитието
на една научна област в дадения момент, влияние,
което той упражнява единствено чрез научните си
публикации. Защо всеки изследовател трябва да
знае цитатите/отзивите, които неговите публикации имат? [14].
PIF може да се въведе напълно аналогично по
начина, по който си изчислява IF на дадено списание. Това ще бъде число, получено при делението
на броя на цитатите (q) в дадена година на статии
на въпросния изследовател, публикувани в предходните две години, чийто брой е m, т.е.
PIF = q/m (2)
Разбира се, когато PIF≠0, само тогава
между статиите (m) има такива с време на
отзвук t1 ≤ 2.
Спецификата на областта на изследвания, в
която се извършват изследванията, може да бъде
представена като съвкупност от влияещи фактори. Те могат да бъдат:
•
ограничаваща нормативна база (Закон за
защита на класифицираната информация)
– f1
•
мерки за корпоративна сигурност – f2
•
мерки за защита на критична инфраструктура – f3
•
липса на възможности за публикуване
– ограничен брой периодични издания,
ограничен брой научни форуми – f4
•
ниско ниво на популярност на областта на
научно изследване – f5
•
други – fi.
Следователно сумата от ограничаващите фактори ще бъде:
j

Fi = f1 . + f 2 + f 3 + f 4 + ......... f j = ∑ f i (3)
i =1

ла.

В случая j – е крайно множество от цели чис-

За облекчаване на анализа за коригиращ коефицент, който да бъде добавен към формулата за
изчисляване на персоналното влияние, може да
бъде взета средно аритметичната стойност на сумата от влияещи фактори или [15]:
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1
1 j
k = Fi = ∑ f i
i
i i =1

(4)

Най-точният измерител на стойността на произведенията на изкуството и постиженията в науката е времето. За съжаление в много аспекти
тази оценка е необходима сега. Историята познава научни приноси от изключително значение за
човечеството, които са публикувани на няколко
страници. В този смисъл гореописаната методика е неприложима. В същото време наличието на
редица отрицателни примери при провеждане на
конкурси за придобиване на научни степени и звания след приемането на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото прилагане, налагат въвеждането на единна система и
стандарти за оценка на качеството, както на научните организации и издания, така и на отделните
изследователи. Наложително е възприемането на
единно разбиране за синергичната взаимосвързаност между тях и наличието на редица особености, влияещи върху реализацията и популяризирането на научните изследвания.
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Abstract
Тhe authors present to the unprepared reader a paper answering a number of questions related to the field
of scientific knowledge of academic staff as a component in the rating of scientific education organizations in
the European Higher Education Area. Through the use of well-known approaches to scientific knowledge and
the tools of the architectural approach in the integrated security sector, significant scientific and applied research results have been achieved, which not only enrich the scientific knowledge in the security sector but also
provide well-founded algorithms for increasing the efficiency of the publicity activity of the academic staff and
its impact on the rating of universities providing knowledge in the security sector.
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МЕТАМОРФОЗИ В СЕМАНТИКАТА НА ВРЪЗКАТА
МЕЖДУ ХРАНАТА И МЪЖЕСТВЕНОСТТА
Дияна Богева, докторант,
проф. д-р Дора Маринова,
Университет „Къртън“, Австралия
Дълбоко семантично преплетена, връзката
между мъжа, консумацията на животинско месо
и мъжествеността от векове е представлявала социално приемлива норма за мъжкото възприятие,
поведение и идентичност. Списъкът със семантичните значения, определящи преобладаващите
хегемонични характеристики на мъжествеността
по света, и особено на Запад, е дълъг и включва:
хетеросексуалност, мощ, физическа сила, твърдост, агресия, решителност, независимост, господство, авторитет, увереност, кураж, смелост,
рационалност, емоционален стоицизъм, мускули, морал, приключенски, авантюристичен дух,
инициативност, самочувствие, професионално
надмощие, финансова независимост, поведение
на плейбой и дори насилие [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Чисто биологични фактори също определят мъжествеността и това как тя е демонстрирана. Много
от тези атрибути се променят с времето и понякога дори предизвикват смесени чувства. Например,
в миналото носенето на брада се е възприемало
като специален реквизит за императори, мъдреци
и лидери, а днес е популярен стил за много известни личности и знаменитости. Брадата е свързана
с високо равнище на тестостерон, мъжественост,
лидерство и сила [9, 10] и често се възприема като
солидна мъжка характеристика, ценена от женския пол.
Висшата класа мъжка аристокрация в Европа
се е радвала не само на привилегията да яде месо
в изобилие, но и на други „мъжествени“ атрибути, които в днешно време отдавна не се считат за
такива. Проявление на мъжественост през 15-ти
век са били плътно прилепналите, изработени
предимно от фина вълна, ярко оцветени чорапогащници, които през Средновековието са красели
мъжките аристократични крака [11, 12]. Също
през 16-ти и 17-ти век е било мъжествено да се
носят обувки с високи токчета и перуки [13]. Тези
социално дефинирани признаци за могъщество,
висок обществен ранг и престиж също се променят с течение на времето и например обувките с
висок ток днес символизират женственост [13].
Тази статия разглежда въпроса дали връзката
между консумацията на месото като храна и въз-
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приятието за мъжественост също претърпява метаморфози по подобен начин. През годините много атрибути за мъжественост тотално са загубили
значението си и са заменени с други назряващи
норми. Например, съвременните мъже обръщат
все повече внимание на това как изглеждат и на
своето здраве, а също така много се вълнуват за
състоянието на околната среда. Влияят ли тези
промени на отношението им към консумацията на
месо?
Семантиката често се представя като „фоновото знание, което всеки човек/всяка общност
(семейство, род, племе, народност, нация) има за
нещата и хората и върху което всеки човек/всяка
общност стъпва при общуването“ [14]. Променило ли се е фоновото знание в обществото, неговата очевидна енциклопедична основа [14] и с това
херменевтиката на културата [15] през 21-ви век?
Ние търсим отговор на тези въпроси, като, първо,
разглеждаме връзката между месо и мъжественост, а после представяме резултати от проучване в Сидни, Австралия. Заключението от анализа
показва, че вече се появяват признаци за промени,
които са на път да разрушат остарялата семантика
на връзката между месо и мъжественост в полза
на здравето на хората и околната среда.
Месо и мъжественост
Месото, и особено червеното месо, е архетипна мъжка храна [16] – идеален образец на плътно
вграденото западно възприемане за мъжественост
[17, 18, 19]. Консумацията на месо като типична
особеност на мъжкото поведение е насочена към
поставяне на мъжете на върха на социалната и животинската йерархия. Още Аристотел казва: „другите животни съществуват заради човека“ [1]. В
миналото месото е било оскъден ресурс, достижим само за привилегированите богати и използван за демонстриране на власт и разкош. Днес
обаче то се е превърнало в изключително вкусна
храна, която се свързва със сила, мъжественост,
кръв, победа и представлява човешкото надмощие
над останалата част от света [20, 21, 22, 23]. През
1840 г. месото придобива и научен статут с повсеместно разпространяване на „протеиновия мит“,
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основаващ се на идеята, че животинската храна е
по-питателна от растителната, тъй като може да
допринесе за повишаване на мускулната сила [1].
Според Дебора Лаптън [24] видовете храна,
които мъжете предпочитат да ядат, играят централна роля за тяхната субективна идентичност,
чувство за самостоятелност и опит за превъплъщение в мачо. Опитите за промяна на типичното западно меню, състоящо се от парче плът от
топлокръвно животно плюс зеленчук като печен
картоф или тиква, заляти със сос [24, 25, 26], могат
да предизвикат сериозна социална дисхармония и
нестабилност [24]. Месото като мъжка храна се
счита не само необходима част от прехраната на
силния пол, но също е и основен аспект от социално-културната среда, към която мъжете принадлежат или с която се идентифицират.
В западната хранителна култура месото се
разглежда като нормално, натурално, необходимо
и ненадминато по вкус – 4-те Н [27]. То се възприема основно като мъжка храна [28], а също и
мъжествеността се идентифицира чрез неговата
консумация (заедно с поведението на мачо). От
друга страна, това е съпроводено с одобрение и
признание от останалите мъже, особено когато
се яде на обществени места, кръчми, ресторанти,
заведения, стриптийз клубове и около барбекюто.
Подобна ориентация на мъжкото пространство навън – към неусвоеното, публичното, културното,
е характерна също и за българската традиционна
обредна система [29]. По този начин мъжете потвърждават своята мъжественост, самоувереност
и самочувствие, че са истински мъже [18]. „Яденето на месо е акт на самоопределение като привилегирован (идентифициран като мъж) човек“,
който придобива мощ от консумирането на силни
животни, като бикове и крави, докато зеленчуците
представляват пасивност [30]. Мъжете често подчертават колко месо ядат, а жените са по-склонни
да консумират по-малко от него, показвайки разликата между двата пола [16].
Независимо от културни, географски, класови, ритуални, традиционни, религиозни и възрастови разлики, обществото също е наложило полово разделение и възприятие на храната като мъжка
и женска. Мъжете ядат месо, а жените – зеленчуци
[30]. Вегетарианците и другите неортодоксални
консуматори се третират с явно пренебрежение,
защото те представляват предизвикателство към
западната „космология на обществото“, където
желанието за месото е културно обусловено и се
ръководи от шаблонни правила [1]. Същата тен-

денция се наблюдава и в България. В допълнение
към това социално очертаване на връзката между
месото и мъжествеността, през 21-ви век се появиха други фактори, които налагат ново осъзнаване и по-дълбоко разбиране на зависимостите между хората, природата и консумацията на животни.
Първо, яденето на месо представлява много неефективна употреба на природни ресурси – според
Ешел и др. [31], говедото изяжда 38 калории, преди да се превърне в една калория човешка храна.
Това прахосничество е несъвместимо с нарастването на световното население. Второ, апетитът
за животински храни непрекъснато се увеличава,
особено в страните с подобряващи се икономики [32, 33, 34, 35]. Трето, животновъдството допринася в голям размер за промяната в климата
– според Гудланд и Анханг [36] 51 % от всички
парникови газове са причинени от отглеждането
на добитък. Четвърто, селскостопанските животни са основна причина за загубата на биологичното разнообразие, изкореняването на тропически
гори, замърсяването на водата, почвата и въздуха,
както и за много други екологични проблеми [37,
38]. Пето, много хора не одобряват индустриалното отглеждане на животни, включително бройлери, за храна. Шесто, и не на последно място,
е отрицателната връзка между консумацията на
месо и човешкото здраве. Това е свързано особено
с раковите заболявания [39], както и с ненужната
употреба на антибиотици, давани на животните,
която застрашава общественото здраве [38].
Научните доказателства категорично подкрепят становището, че консумацията на месо и животински продукти трябва да намалее, за да могат
хората и околната среда да бъдат предпазени от
опустошителните последствия от този селскостопански сектор. Месото обаче продължава да бъде
предпочитана храна и хранителна норма за мъжете по цялото земно кълбо. Неговата консумация
непрекъснато расте и хегемонните характеристики за мъжественост и семантичната култура насърчават това поведение.
Съвременна семантика на месото
Разбирането за мъжественост крие както традиционно обусловени, така и новосформирани
семантични възприятия, битуващи в културното
пространство на участниците в проучването, проведено онлайн през 2017 г. в Сидни, Австралия.
Участниците – 545 мъже на възраст между 18 и
57 години, отговориха на въпроси, свързани със
символиката на месото, връзката му с човешкото
здраве и факторите, които потенциално могат да
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въздействат върху хранителните навици на мъжете. Резултатите показват, че независимо от все още
силната връзка между мъжествеността и консумацията на месо – споделяна от 58 % от участниците, се появяват и нови тенденции, насочени към
грижа за здравето – 25 %, съчувствие към животните – 5 %, и опасения за околната среда – важни
за 19 % от участниците.
Подобна обосновка за консумацията на месо,
асоциирана с мъжественост, съобщават и други
изследвания. Те обясняват съдбовността на човека да яде животни поради по-ниската им йерархия
в хранителната верига [18], както и че храната не
се счита за истинска, ако не съдържа месо [40].
Сродна семантика и диета, обвързана с прекомерна консумация на месо, са приели и мъжете в България и на Балканите, където истинските мъже
сядат на масата със солидни количества месо във
формата на мешана скара, кюфтета, кебапчета, наденици, луканки, плескавици, кебапи и други традиционни месни специалитети. Статистическите
данни показват, че в България консумацията на
месо се увеличава, особено предпочитаното свинско месо [41].
Директно попитани за ефекта от консумацията на месо върху човешкото здраве, мнозинството
от мъжете участници в Сидни – 52 % (286), приемат месото за даденост и нямат никакви опасения
относно отрицателното въздействие върху мъжествеността или здравето им. Останалите 48 %
(259) обаче считат, че месото трябва или да бъде
консумирано умерено, или изобщо да не се консумира, а именно: 20 % (109) мислят, че яденето
до 100 г на седмица е добро за човешкото здраве, 14 % (74) смятат, че прекомерната консумация
причинява болести, а други 14 % (76), че месото е
лошо за човешкото здраве.
Тези резултати илюстрират ясно факта, че голяма част от мъжете са притеснени от здравните
последици, свързани с яденето на месо. Прокрадва се едно изместване и отхвърляне на традиционно установените стари социални мачовски норми за мъжественост, сила, твърдост и стоицизъм.
Това показва започваща промяна в поведението
при консумацията на месо на основата на по-здравословни, по-устойчиви и осъзнати хранителни
предпочитания.
Позовавайки се на подобна тенденция, друго
изследване показва, че днешните мъже изграждат
своята идентичност, като полагат грижи за здравето си, подлагат на съмнение своите хранителни
предпочитания, отдават приоритет на семейството, поставят децата пред работата, оценяват рав-
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нопоставената социална позиция на жените и са
отворени към нови преживявания и предизвикателства, чистосърдечно радвайки се на щастието
си и загърбвайки остарелите мъжки характеристики за търсене на власт, мъжественост и успех
[42]. Тази нововъзникваща тенденция към здравно
самосъзнание и връщане към семейните ценности
е важен фактор, който може да въздейства на австралийските мъже месоядци и да стане движеща
сила за намаляване на количествата консумирано
месо. Това ще насърчи повишена употреба на алтернативни растителни продукти, изграждайки
нова семантика за връзката между мъж, месо и
мъжественост.
Интересни са и резултатите от Сидни по отношение на факторите, които според участниците
в изследването могат да им повлияят да намалят
приема на месо. Сред тях най-влиятелни за мъжете в Сидни са тези, свързани с тяхното лично здраве – 58 % (317 души), съблюдаването на правилен
хранителен режим – за 51 % (280 души) и здравословни проблеми на роднини и приятели – за 21 %
(117 души).
Факт е, че мъжете често пренебрегват своите
здравословни проблеми, третирайки ги като нещо
немъжествено, тъй като оплакването по отношение на здравето се смята за „женствено“ качество
[43, 44]. Мъжете имат също и тенденция да прикриват или привидно да не обръщат внимание
на здравословни проблеми, свързани с техните
мъжки атрибути, като например простатата [43].
В Австралия, а и по света, един от 7 мъже са диагностицирани с рак на простатата [45]; затова
осъзнаването на връзката между консумацията на
месо и рак е от съществено значение. Световната
здравна организация [39] категоризира всякакъв
вид преработено и консервирано месо, включително салами, кренвирши и шунка, в най-опасната
категория на канцерогенни вещества. Непреработеното месо е класифицирано само една канцерогенна категория по-ниско, заедно с вещества като
хербициди и инсектициди [39].
Диетите, наситени с месо, са в основата и на
много други заболявания, а също влияят отрицателно върху човешката психика и склонност към
агресивност, особено сред мъжете. Редица изследователи смятат, че прекомерната консумация на
месо „потиска чувството на единство с Вселената“, подхранва „собствената непогрешимост,
нетърпимост към околните“ и арогантност [46] и
че „умът се прояснява и чувствителността се засилва чрез вегетарианската диета“ [47]. Сходно
мнение споделя и известният български лечител
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Петър Димков, който посочва: „Консумацията
на много месо предизвиква натрупване на чужди
вредни вещества, влияещи отрицателно не само
върху физиката, но и върху психиката на човека:
характера, темперамента, емоционалната нагласа,
волята и пр.“ [48].
По данни на Организацията за храни и селско
стопанство на ООН през 2017 г. българите засега
ядат по-малки количества месо от австралийците
– 160 г на човек на ден, от които 103 г са червено
месо и 57 г пилешко, в сравнение с 340 г в Австралия, от които 214 г са червено месо и 126 г
пилешко. Това обаче не означава, че проблемите
са по-малки. Първо, българите ядат много повече
преработено и консервирано месо, което се счита
за силно канцерогенно; и второ, в България засега
няма официално ограничение от здравните власти
на количеството месо, което може да се консумира. В Австралия и по света такива ограничения са
въведени [49, 50]. Световният фонд за изследване
на рака [51] категорично заявява, че обществената
цел при консумацията на червено месо е да не се
надвишава 300 г тегло на сготвено месо на седмица или 43 г на ден. Българите обаче вече ядат
повече от това – около 80 г сготвено месо на ден
(имайки предвид, че месото губи от теглото си при
готвене).
Яденето на повече храни от растителен произход също допринася за по-устойчиво развитие
[52, 49, 35]. Те са положителни за околната среда,
намаляват вредните парникови емисии и замърсяването на почвите, водните източници и въздуха.
Същевременно понижават риска за хронични и
незаразни заболявания [53] като диабет [54, 55,
56], различни видове рак [57, 58], инфаркт и други
сърдечни болести [59, 60, 61, 62, 56]. За да постигнат всички тези положителни резултати, мъжете
могат доброволно да намалят размера на порциите или честотата на консумиране на месо, като
запазят основните си хранителни навици.
Голям процент (40 % или 216 души) от участниците в изследването в Сидни класифицират
екологичните причини като фактор, който би ги
накарал да намалят консумацията на месо. Въздействието на този фактор ще се увеличи в бъдеще, особено когато все повече хора осъзнаят, че
селскостопанските животни допринасят за опустошителното изменение на климата [63, 64, 38,
65]. Промените в климата изискват спешни действия от страна на потребителите, производителите
и въвеждането на правителствени политики в тази
посока. Както показва изследването на мъжете в
Сидни, много мъже вече осъзнават значимостта

на проблема и схващането им за мъжественост
няма да попречи за такава промяна.
Разбиране за здравословните ползи от вегетарианството и веганизма ще повлияе само на 7 %
(36) от мъжете в Сидни да намалят количеството
консумирано месо. Независимо, че трябва да се
извърви дълъг път, преди мъжете да приемат вегетарианската или веганската храна като нормална,
натурална, необходима и неустоимо хубава [27] за
тяхното здраве, тези промени рано или късно ще
се наложат. В желанието си да бъдат възприемани
като мъжествени, мъжете съзнателно се дистанцират от привидно женски поведения [66, 67] като
спазване на диети, неядене, въздържане или отбягване на места, където се консумира храна [68,
69], а също така и от консумирането на зеленчуци, считани за женски храни [30]. Мъжете също
се страхуват и от присмеха на останалите мъже в
компанията, ако поръчат нещо друго освен месо
[67, 70].
Проучване в Индиана, САЩ, установи, че мъжете, които се въздържат от месо поради личен
избор, физически, здравословни проблеми или
любов към животните, се приемат за по-малко
мъжествени [71]. На противоположно мнение са
обаче изследванията на Харвардския университет,
които показват, че мъжете, консумиращи по-големи количества преработено месо, са с 30 %
по-малко мъжествени, базирано на броя произведени сперматозоиди [72]. Освен това, други анализи показват, че вегетарианците имат по-високи нива на тестостерон [73], по-малко наситен и
по-привлекателен аромат в сравнение с хедонистичната миризма на тялото на мъжете, които консумират месо [74], а също и по-малко еректилни
дисфункции [75]. Много е вероятно тези научни
факти за ползите от изключването на месото от
мъжката диета да започнат да оказват по-силно
въздействие върху тези, които се интересуват от
своето здраве и сексуалната си потентност/привлекателност.
Заключение
Растителните храни са „вълшебна симбиоза
между Слънцето, Земята и водата“ [76]. Консумирани директно, те дават сила, енергия, и представляват необходимата основа за човешкото здраве.
Яденето на месо, от друга страна, не само допринася за сериозни лоши здравни последици, свързани с рак и други незаразни болести, но също
подронва природните условия на планетата. Селскостопанските животни допринасят в огромен
размер за замърсяване на околната среда, промяна
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в климата и загуба на биологичното разнообразие.
Тези нови фактори и това съвременно разбиране
за вредата от месото постепенно ще наложат промяна в начина на хранене на хората.
Социално създадена, семантиката на връзката между мъжа, месото и мъжествеността също
подлежи на сериозна промяна, особено в страни
като Австралия и България, където консумацията
на месо е над ограниченията, наложени от здравните организации. Както показва изследването
от Сидни, назрява моментът старите, старомодни разбирания за централното място на месото
в мъжката диета да бъдат отхвърлени така, както
в миналото мъжете изоставиха чорапогащниците,
високите токчета и перуките. Грижите за собственото здраве и благосъстоянието на околната среда
оформят новото разбиране за мъжественост, ролята на мъжа в обществото и на планетата, където
вече няма място за мъжката пристрастеност към
месото.
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METAMORPHOSES IN THE SEMANTICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
FOOD AND MASCULINITY
Diana Bogueva, Dora Marinova
Abstract
Male masculinity is deeply ingrained in the socially established norms of strength, power, virility and
machoism. Although for many „real“ men the traditional male masculinity stereotype is strongly associated
with meat consumption, there are indications about this changing amidst concerns about human health and
sustainability values. The article explores this shift based on a survey of men in Sydney, Australia. It reveals
the influence of new factors, which shape the concept of masculinity.
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Адрес: София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8
Тел: (+ 359 2) 965 25 72
Факс: (+ 359 2) 868 6719

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

Акад. Иван Загорчев

Определенията за понятието „лъженаука“
са многобройни, като обикновено се свеждат до
сравнителното изследване и противопоставяне на
понятията „наука“ и „лъженаука“. Лъженауката е
съвкупност от идеи и твърдения, които не са получени, документирани и аргументирани по научен
път. Лъженауката претендира за научна достоверност, но не използва научни методи, основани на
наблюденията, статистиката и експеримента. Лъженауката не поставя под съмнение своите постулати, а се опитва да ги наложи като безпогрешни
и единствено научни и достоверни. Лъженауката
имитира и мимикрира науката, представя се за истинска наука и се старае да отхвърли последната
като „казионна“, „отживяла“ и пр.
С напредването и усъвършенстването на научноизследователските методи, получаването на
нови факти, синтезирането на нови съединения
и т.н. някои научни интерпретации и парадигми
се оказват ненаучни, т.е. могат да се окачествят
като обсолетни (отпаднали, опровергани) и остават в историята на науката (пример – „теорията за
флогистона“). От друга страна, някои хипотези,
считани от мнозинството съвременни им учени за
ненаучни или лъженаучни (пример – хипотезата
на А. Вегенер за континенталния дрейф), се оказват с напредването на науката правилни, макар и
непълни. Това показва, че разграничителната зона
между науката и лъженауката невинаги е тънка
линия, а по-скоро – една преходна зона на несигурност. Не трябва да забравяме и това, че в областта на научните интерпретации и идеи „модерно“
невинаги означава високонаучно, а в не малко случаи може да се окаже преходна научна мода.
Схеми на функциониране на лъженаучните
схващания
Лъженаучни твърдения и идеи придружават
като своеобразни спътници или мъглявини почти
всички науки. Все пак, лъженаучното многообразие в крайна сметка може да се сведе в зависимост
от обекта на изследване и интерпретация до няколко основни схеми: реален факт, предмет или
явление; изопачено възприеман реален предмет
или явление или изопачено негово свойство; нереален (въображаем) предмет, свойство или явление.

24

Науката изследва реалните факти и явления
чрез непрекъснато обогатяван арсенал от научни
методи. Лъженауката обяснява реалните факти и
явления най-често априорно, изхождайки от единичен факт, който допуска различни тълкувания, и
абсолютизирайки такова тълкувание, което не би
могло научно да се приложи към останалите свързани факти и явления. Научното изследване взема
предвид всички възможни тълкувания и подбира
измежду тях това, което отговаря най-добре на
цялата съвкупност от свързани факти и явления;
допълнително се организира система от експерименти и наблюдения, които могат да потвърдят
или отхвърлят избраната хипотеза. Лъженауката
не признава научната проверка, а превръща своите твърдения в догма, в „истина от първа инстанция“.
Следващата схема на лъженауката е изопаченото възприемане и обяснение на реален факт,
явление или тяхно свойство. На реално съществуващо естествено или получено по химичен път
вещество с никакви или скромни лечебни възможности се приписват едва ли не магически лекарствени свойства; това вещество се рекламира като
своеобразна панацея, лекуваща широк спектър от
заболявания. Реални метеорологични явления и
образувания се приемат за НЛО, а оттам се преминава към фантазиране на срещи с извънземни и
т.н.
Оттук преминаваме към последната схема –
лъженауката, основана на нереален (въображаем) предмет, свойство или явление. Тези обекти
на лъженауката могат да имат култов, религиозен,
приказен, фантазмен или користно измислен произход и характер. „Изследователите“ на тези „феномени“ ги представят като реални, наблюдавани
от тях или от други експерти и медиуми, и пропагандират изключителната им роля за човечеството и неговото бъдеще. Например, уфолозите не
само приемат за безспорно съществуването на извънземни, но претендират, че те населяват плътно Земята и Слънчевата система, че имат подземни бази на 36 етажа, включително в Антарктика
и на планината Витоша, че се преобразяват като
хора, бродят сред нас, контролират нашите мисли
и действия и т.н. Правят се и се усъвършенстват
класификации на извънземните раси. Изобщо, на-
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учна фантастика се представя като наука, основана според лъжеучените, на „строго научни факти“.
Тези разсъждения ни отвеждат до въпроса за
носителите на лъженауката. Такива могат да бъдат:
1) учени, обсебени от лъженаучна идея (интерпретация, хипотеза), които отказват да подложат на
съмнение нейната несъстоятелност; 2) лаици или
специалисти от друга научна област, които са привлечени от привидно логична лъженаучна идея; 3)
фанатични привърженици на религиозни и други
култове, които отричат научните факти и интерпретации; 4) лица с психични отклонения, които
искрено вярват в своите фантазми; 5) лица с користни комерсиални намерения, които измислят
и рекламират фалшиви свойства на определени
продукти. Като изключим последната категория
лъжеучени, които би следвало да бъдат обект на
специализираните правозащитни органи, псевдоучените от другите 4 категории в много случаи
представляват интересни обекти за изследване от
страна на психолози и психиатри.
Маркетинг и реклама на лъженаучните
схващания
Една от характерните особености на лъженауката е нейната настъпателност. Докато повечето
истински учени са обладани от непрекъснати съмнения и от желание да подлагат на непрекъснати
проверки своите и чуждите интерпретации и хипотези, лъжеучените са в по-голямата си част (с
изключение на отявлените шарлатани) фанатично
уверени в своята непогрешимост и в научната истинност на изповядваните от тях идеи. Преминава
се на терена на сляпата вяра, която не се нуждае от
доказателство за своята правота.
Настъпателността на лъженауката се обуславя
от вътрешната убеденост на нейните носители и
от желанието им да се утвърдят като единствени и
неповторими експерти. Другият стимул за тази настъпателност е користта. Заимстват се както педагогически методи, характерни и за висшето образование, така и печеливши похвати на търговската
реклама. Много често носителите на лъженауката
са обаятелни личности, които умеят да владеят
аудиторията. Прилагат се и прийоми, характерни за „магическите спектакли“. Псевдонаучните
изложения се придружават от непрекъсната самореклама, изтъкваща високата компетентност
на експертите, накичени с „академични“ титли
от „международни научни академии“. Солидарността и взаимната поддръжка на псевдоучените,
тяхното сдружаване в „асоциации“ и „академии“
са друг важен елемент, допринасящ за успехите

на псевдонауката. Докато истинските учени спорят помежду си, излагат алтернативни хипотези,
дискутират в търсене на истината, псевдоучените
се поддържат взаимно, като изграждат системи от
взаимно свързани измислици и небивалици. Една
обобщена схема на псевдонаучните лекции и предавания се представя така:
• Самохвално представяне на „експерта“ като
един от двамата (тримата, десетимата) най-големи световни специалисти в съответната област, доктор, професор, академик и вицепрезидент на Световната академия по … и т.н.
• Формулиране на проблема в негови различни
аспекти.
• Саркастично обрисуване или бегло споменаване на безпомощността на „официалната
(традиционната, казионната, закостенялата и
пр.) наука“ за решаване на проблема.
• „Обяснения от единствено научна гледна
точка“ (по правило, без привеждане на доказателства).
• Представяне на тези обяснения като единствено логични и разбираеми.
• Привличане на допълнителни „експерти“
в частни области, разхвалени като уникални
учени и специалисти в своите области.
• Показване на „уникални апаратури“, които са
конструирани от представяните специалисти.
• Привличане на „неутрални, безпристрастни
лица“, често водещите, като участници в експеримента.
• Заключителна част – убедително повторение
на основните обяснения на изключителните
явления – предмет на беседата, с умело вмъкване на изявления за уникалността на специалистите, направили тези епохални открития
със световно значение за бъдещето на човечеството.
Медиите в борбата с лъженауката
Медиите са силно привлечени от лъжеучените, тъй като те представят атрактивни за широката публика интерпретации по атрактивен начин,
с елементи на шоупрограма, докосваща се до непознатото. Посредствената аудитория е привлечена по същия начин, както децата се привличат от
страшните приказки и филми. Като даровити артисти лъжеучените хипнотизират неуката публика, като едновременно я ласкаят и демонстрират
своите „знания“ и превъзходство.
През 2014 г. едно развлекателно предаване на
национална телевизия системно предоставяше
ценно екранно време на лъжеучени, които се ки-
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чеха с измислени академични титли и рекламираха чудотворни артефакти. Очевидно беше пълното
невежество на „експертите“ в научните области,
в които те претендираха да се подвизават. Цялото
предаване, както и няколко други подобни, представляваше реклама на лъженауката. Поради това
се обърнах с писмо към ръководството на тази телевизия, но не бях удостоен с отговор. В писмо до
Съвета за електронни медии отправих следните
въпроси:
„1. Съществуват ли етични правила, които
да задължават българските медии да избягват
представяне и рекламиране на лъженаучни или
паранаучни възгледи и „теории“ и техните представители? Съществуват ли правила, които да
задължават българските медии в подобни случаи
да представят и другата, т.е. научната гледна
точка?
2. Съществуват ли етични правила, които да
задължават медии, които са представили паранаучни теории и обяснения, да дадат „право на
отговор“ от страна на засегнатите учени?
3. Съществуват ли в България стимули за
тези медии, които представят сериозната наука, постиженията на световните и българските
учени, образователни програми и т.н.?“
Ето част от отговора на СЕМ:
„Като учен Вие оспорвате твърдения, изказани от гостите в изданието на предаването,
и предлагате доставчикът на медийните услуги
да предостави право на отговор на българските
геолози. Информирам Ви, че за лица, засегнати в
предавания, законодателят е предвидил предоставянето на право на отговор по реда на чл. 18
от Закона за радиото и телевизията. Задължително условие е тези лица да бъдат най-малкото споменати или показани в съответното
предаване“. . .
„Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията БНР и БНТ, като национални
медийни доставчици на електронни услуги, следва да „отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните
точки във всяко едно от новинарските и актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа тематика“. Което не
означава, че търговските оператори не търсят
мнения от различни източници по актуални теми
от деня.
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В Етичния кодекс на българските медии
са разписани морално-етични правила, с които журналистите следва да се съобразяват.
В тези правила липсват текстове, които да
задължават българските медии да избягват
представяне на лъженаучни или паранаучни
теории от техните представители“.
От това се вижда ясно, че нито действащите закони, нито етичният кодекс на журналистите създават условия за борба с лъженауката.
Точно обратното, бомбастичните сензационни
лъженаучни твърдения и теории привличат
журналистите и ги стимулират за създаване на
привлекателни предавания, т.е., за пропагандиране на лъженауката. Трябва да се каже, че в
Америка и Европа има не малко положителни
примери за представяне на лъженауката, без тя
да бъде рекламирана. Достатъчно е талантливият и интелигентен журналист да спомене с
няколко думи в началото и/или в края на предаването, че представяните идеи и интерпретации не са получени и доказани с научни методи
или пък, че не е възможно да бъдат разграничени от научната фантастика. Съществуващите
законови положения за плурализъм на гледните
точки и за право на отговор би следвало да се
допълнят с даване на право на отговор не само
при персонално споменаване в дадено предаване, но и на научни организации (факултети,
катедри, институти) или групи учени, които
да имат право да представят научната гледна
точка по изказани лъженаучни твърдения. Интелигентният журналист може и без такова изрично законово изискване да покани в същото
или следващо предаване учен с подходяща квалификация, който да коментира представяните
„теории“ и феномен.
„Проучването на пазара“ показва наличие
на достатъчно голям контингент от лековерни
граждани, готови да повярват на псевдоучените с измислени гръмки звания. Едно от правилата на журналистиката е, че интересните
предавания се правят със сензации. Законите и
етичните кодекси не само не забраняват пропагандирането на лъженауката, но косвено го
окуражават, като поставят прегради пред учените за нейното разобличаване. Така в заключение справедливо можем да си поставим въпроса: обречена ли е на поражение борбата
на науката с лъженауката?
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PSEUDOSCIENCE – WORKING SCHEMES AND PUBLICITY
Ivan Zagorchev

Аbstract
Pseudoscience is a combination of ideas and assumptions that have not been acquired, documented and
argumented in accordance to the basic methods of science. Pseudoscience adepts not only pretend to be scientific thus imitating and mimicring science but deny the genuine scientific results and argumentations as obsolete, and attack real science as „official“, „old-fashioned“, „anachronistic“, etc. Pseudoscientific assumptions
and ideas accompany as a „nebulous zone“ almost all sciences. However, the pseudoscience diversity may be
classified mostly within three groups: (1) explanation of a group of real facts and events with the a priori made
explanation of a single fact, and absolutizing this explanation, extrapolating it over the whole group without
experiments and sound proofs; (2) misrepresentation of real facts, artifacts, events, or their qualities, and impute to them other non-existing qualities (examples – homoeopathy; real meteorological phenomena accepted
as UFO, etc.); (3) pseudoscience based on entirely unreal (imaginable) and/or fake artifacts, phenomena or
events (examples – science fiction or phantasms represented as “strict scientific facts” in ufology, etc.).
At least five categories of pseudoscience representatives may be outlined: (1) scientists mystified by a
pseudoscientific idea who refuse to throw to doubts and checks its credibility; (2) laymen or dilettantes in a given science domain attracted by an apparently logical pseudoscientific idea; (3) fanatic adepts of religious and
other cults who deny science facts and interpretations; (4) persons with psychic problems and deviations; (5)
persons with lucrative commercial intentions who fabricate false and advertise false qualities of different (most
often, cosmetic or medicine drugs) products. In all cases, pseudoscientists are aggressive against real science,
and very often possess manners borrowed from real pedagogues, lectors, rhetoricians, magicians, and travel
salesmen. Another advantage upon real scientists is their solidarity and mutual support whereas scientists are
always inclined to have independent opinions on almost all science problems even doubting their own results
and hypotheses.
We discuss farther the typical scheme of presentation of pseudoscience camouflaged as „modern science“
in the mass media based on real examples from the television practice. The existing regulations in the mass
media laws are stimulating in fact the presentation and advertising of pseudoscience, and are preventing scientists from questioning pseudoscience and showing the inconsistencies and inaccuracies of pseudoscience
interpretations and publicity. The ethical codes of journalists are also discriminating real science in favor of
pseudoscience.
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ЗЛАТО И БРОНЗ. МЕТАЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И КОНТАКТИ
В ИЗТОЧНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ БРОНЗОВАТА ЕПОХА
Доц. д-р Христо Попов,
НАИМ – БАН
На 24.10.2017 г. Националният археологически институт с музей при Българската академия на
науките откри за своите посетители нова голяма
изложба – „Злато и бронз. Метали, технологии и
контакти в Източните Балкани през бронзовата
епоха“.
Гости на тържественото събитие бяха заместник-министърът на културата г-жа Амелия Гешева, председателят на Българската академия на науките – академик Юлиан Ревалски, австрийският
посланик, Негово превъзходителство г-н Роланд
Хаузер, заместник-кметът на Столична община
доц. Тодор Чобанов, дипломати, учени, представители на музеи от цялата страна, представители
на частния бизнес, подкрепили създаването на
изложбата. От австрийска страна на откриването
присъстваха директорът на Института за източна
и европейска археология при Австрийската академия на науките (OREA-ÖAW) проф. д-р Барбара
Хореш и директорът на античната колекция в Музея за история на изкуството във Виена (Kunsthistorisches Museum Wien) д-р Георг Платнер.
Настоящата изложба, която ще бъде отворена за посетителите от 24.10.2017 до 28.01.2018 г.,
има своя предистория, тясно свързана с успешно
българо-австрийско сътрудничество в областта на
науката и културата.
В началото на 2017 г. в Музея за история на
изкуството във Виена Националният археологически институт с музей при Българската академия на
науките, Музеят за история на изкуството – Виена
и Институтът за източна и европейска археология
(OREA) при Австрийската академия на науките
организираха изложбата: „Първото злато. Ада
тепе – най-старият златен рудник в Европа“. Тя
бе плод не само на желание да бъдат показани на
международната публика едни от най-атрактивните археологически артефакти от благородни метали от бронзовата епоха от днешните български
земи. Изложбата във Виена беше и възможност
научните екипи от НАИМ – БАН и OREA – ÖAW
да представят първи резултати от широко международно научно сътрудничество, свързано с проучванията на засега най-стария известен златодобивен рудник на територията на Европа – този на
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Ада тепе, при днешния Крумовград, в Източните
Родопи. Дългогодишните спасителни археологически проучвания на този изключително рядък
като характеристики и важен за европейската наука паметник способстваха за развитието в дългосрочен план на широка мрежа от разнообразни
като направления научни сътрудничества. Наред
с дългогодишното спомоществователство, осигурено от инвеститора „Дънди Прешъс Металс“
Крумовград ЕАД, паралелно бяха инициирани и
осъществени три международни научни проекта,
базирани върху резултатите от проучванията на
Ада тепе.
Първият от тях бе осъществен в периода 2008
– 2011 г. и бе озаглавен „Желязо и злато. По следите на металургията на Древна Тракия“. Подкрепен бе от фондация „Александър фон Хумболдт“
и в него основни партньори бяха НАИМ – БАН и
Вестфалският Вилхелмов университет, Мюнстер,
Германия. Благодарение на реализираната теренна
работа на територията на Източните Родопи бяха
регистрирани редица стари рудници от различни
исторически периоди (бронзова епоха, античност
и късна античност, средновековие). Придобитата информация послужи за основа на последвалите проучвания както при Ада тепе, така и при
по-детайлното изследване на антични рудници
като тези при Стремци, Кърджалийско и Седефче,
Момчилградско.
Втори международен научен проект бе осъществен за периода 2015 – 2017 г. Той бе подкрепен от Фламандския фонд за научни изследвания
(FWO) и бе насочен към изследване на палеосредата и развитието на човешкото влияние върху
природната среда на територията на Югоизточна
Тракия за един сравнително продължителен период от време – от средата на II хил. пр. Хр. до 400 г.
сл.н.е. (Subsistence economy, land use and mineral
resources during the Late Bronze Age, Iron Age and
Roman period in SE Europe). Партньори по проекта
бяха НАИМ – БАН, Католическият университет в
Льовен (KU Leuven), Белгия, и Кралският музей
за природни науки в Брюксел, Белгия.
Последният проект се реализира в периода
2016 – 2018 г. (Bronze Age Gold Road of the Bal-
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kans – Ada Tepe Mining. Producers and Consumers
/ P 23619). Подкрепен е от Австрийския фонд за
научни изследвания (FWF). В него, освен НАИМ
– БАН и OREA, партньори са Центърът по археометрия в Манхайм, Германия (CEZ Mannheim),
Институтът по минералогия и кристалография
при БАН и Виенският университет.
Основна цел на проекта е въз основа на резултатите от конвенционалните археологически проучвания и с помощта на съвременни интердисциплинарни методи (включително и съвсем нови за
изследване на злато и следи от различни елементи
в него, разработени от професор Ернст Перницка), да бъдат изследвани възможните трасета на
разпространение на благородни метали, добивани
в тези части на Балканите.
Основно място в стратегиите, заложени в проекта, има и представянето на получените резултати не само пред тясно специализираните научни
среди, но и пред широката публика. Социализирането и свеждането до обществото на научните резултати все още е област, в която българската наука изостава. Това често води до ситуации, в които
се среща незнание и, за съжаление, неразбиране
и неглежиране от страна на широки обществени
среди и на политици и управници за това, доколко научната дейност е важна и неразделна част от
обществения живот и от развитието на всеки един
социален организъм.
По последния цитиран проект социализирането на изключително интересната информация
бе една от водещите задачи за нашия екип. Първата стъпка бе изложбата във Виена (осъществена между 6.03. и 25.06.2017 г.). За наша радост
само за три месеца и половина тя бе посетена от
над 100 000 души. Големият успех още от самото
начало задвижи идеята да се покаже експозицията и пред широката общественост в България.
Всъщност толкова голяма, специализирана само
за бронзова епоха, временна изложба тук не е правена никога. Ето защо адаптирахме и разширихме
първоначалните идеи и ги реализирахме в новата
изложба – „Злато и бронз. Метали, технологии и
контакти в Източните Балкани през бронзовата
епоха“*. Тя е два пъти по-голяма от Виенската (над
600 експоната). Благодарение на сътрудничеството на 28 музея от цялата страна (29 с Националния
археологически музей) бе събрана изключително
представителна извадка от най-важните находки
от бронзовата епоха, открити на територията на
съвременна България. За представянето на из*

ложбата са използвани нови методи при дизайна
и представянето на информацията за посетителя.
Три отделни филма онагледяват основни теми,
свързани с акцентите на изложбата. Филмите са
разработени с помощта на археологическия екип
от австрийската фирма 7Reasons.
Бронзовата епоха е време на създаване и разпространяване на нови технологии и идеи, време
на нараснало търсене на суровини – мед, калай,
злато, сребро, сол, кехлибар. В Близкия изток,
Средиземноморието и в цяла Европа постепенно
възникват и се разрастват производствени и търговски мрежи. Натрупаните богатства и контролът
върху тях способстват за възникване на елити и за
промени в социалната структура на обществото.
Постепенно хората, идеите, суровините, крайните
продукти преодоляват все по-големи разстояния.
Иновациите достигат все по-бързо до все по-отдалечени кътчета на тогавашния свят. Днешните
български земи винаги са се намирали на кръстопът. Ето защо процесите от бронзовата епоха са
особено видими и ясно разпознаваеми в тези части на Югоизточна Европа, събиращи границите на
два континента. Същевременно българските земи
през бронзовата епоха постепенно се превръщат
и във важен източник на някои от търсените суровини. Благородните метали тук заемат особено
място.

Фотос 1. Златен кинжал от Дъбене, Карловско. Ранна бронзова епоха, втора половина на ІІІ хилядолетие пр. Хр. НАИМ

Златният кинжал е сред най-интересните
находки от сам по себе си изключително интересният могилен некропол от ранната бронзова епоха до днешното с. Дъбене, Карловско. Има приблизително правоъгълна форма, с равно отрязано
острие. Дървената дръжка е била закрепена чрез
два нита през дупките в основата на тялото.
Накитът, случайна находка от района на
Шумен, представлява „висулка“, окачена към

Фотосите в статията са на К. Георгиев.
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лента за глава и вероятно висяща над ухото. Изработен е от няколко тънки сребърни листа, които наподобяват листа на маслина или олеандър.

ки на източната част на Северните Балкани и
Карпатския регион с Егейско-Анатолийския свят
през бронзовата епоха. Символ са на високия социален статус на техните притежатели, като
носят отпечатъка на една развита йерархична
система в обществото и ясно оформена социална
стратификация.

Фотос 2. Сребърен накит за глава, Шуменско. Ранна
бронзова епоха, втора половина на ІІІ хилядолетие
пр. Хр. НАИМ

Фотос 4. Колективна находка от Табашката пещера.
Средна бронзова епоха. РИМ – Ловеч
Находката е открита през 1987 г. от група
спелеолози. Шестте златни спираловидни висулки са били украшения за коса, а дъговидната златна апликация с по една дупка, пробита в двата ѝ
края, вероятно е била нагръдник. Предметите,
които впечатляват с изящната си изработка, са
били притежание на човек, който е бил част от
една привилегирована прослойка от обществото.

Върху всеки от тях е предадена и централната
линия на листото. Четирите листа се събират
в сфера, за съжаление деформирана, към която е
захваната телта за окачане. Украшението впечатлява с изящната си и деликатна изработка.

Фотос 3. Златни торкви – ранна/средна бронзова Фотос 5. Съкровище от Бързица, Варненско. Бронепоха края на III – първата половина на II хилядоле- зова епоха. НАИМ
тие пр. Хр. НАИМ
Съкровището е открито случайно през вече
Златните торкви от фонда на НАИМ са из- далечната 1922 г. Състои се от три сребърни и
делия на ювелирното изкуство от края на ранна- един златен „обръч“ (вероятно колани), както и
та и средната бронзова епоха. Вероятно са били два златни наушника. Всеки от коланите има спепроизвеждани в местна среда, но аналогиите им цифично оформление и украса на краищата. Намаркират културни и вероятно търговски връз- ушниците са с ладиевидна форма и са изработени
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от тънък златен лист. Поради липсата на точни
паралели на предметите дълго време съкровището е било свързано с прабългарската или славянската култура от втората половина на 9 в. до
началото на 10 век, с тракийската от 5 в. пр. Хр.,
а впоследствие от 9 в. до 8 в. пр. Хр. Благодарение на нови открития и изследвания в последните години съкровището може да бъде датирано
дори по-рано и да се свърже с торевтиката на
бронзовата епоха от Карпато-Дунавския басейн
(ІІ хилядолетие пр. Хр.).

Фотос 6. Двойна брадва от Бегунци, Карловско.
Бронз. Късна бронзова епоха (втора половина на ІІ
хилядолетие пр. Хр.). РАМ – Пловдив
Двойната брадва е много добре запазена,
с изящно оформено симетрично тяло и втулка. Специфичната й форма е станала причина
за отделянето в литературата на т.нар. „тип
Бегунци“, като са открити и каменни калъпи за
отливането на този тип двойни брадви, някои от
които са представени и в настоящата изложба.
В древния свят притежанието на двойна брадва
е било символ за висок статус и престиж.

Фотос 7. Рапира от Долно Левски, Пазарджишко.
Бронз. Късна бронзова епоха (втора половина на ІІ
хилядолетие пр. Хр.). НАИМ

Мечовете и рапирите са специфични оръжия за близък бой, които се появяват и развиват
именно през ІІ хилядолетие пр. Хр. в резултат на
усъвършенстващите се техники на металообработка и на развитието на нападателното и предпазното въоръжение. Рапирата от Долно Левски
е сред най-добре запазените екземпляри от т.нар.
рапири „микенски тип“ в днешните български
земи. В основата на дръжката ѝ има предпазител, оформен като два роговидни израстъка.
Слитъците във форма на разпъната бича
кожа са характерно средство и „мярка“ за
транспорт и снабдяване с мед през късната бронзова епоха, а проследяването на тези специфични
находки, както и изключително интересната находка от потъналия кораб при Улубурун до крайбрежието на Мала Азия, дават възможност за

Фотос 8. Меден слитък с форма на разпъната бича
кожа. Чернозем, Елховско. Късна бронзова епоха
(14-12 в. пр. Хр.). ЕАМ – Елхово

проследяване на пътищата на тяхното разпространение и търговските контакти през ІІ хил.пр.
Хр. Находката от Чернозем е много добре запазена, с тегло 26,2 кг. Повърхността й е груба, без
допълнителна обработка след отливането. От
една страна е врязан допълнително двоен Т-образен знак.

Фотос 9. Каменен скиптър от Главан, Старозагорско.
Късна бронзова епоха (втора половина на ІІ
хилядолетие пр. Хр.). НАИМ
Скиптърът представлява изключително изящна каменна реплика на бронзовите скиптри,
каквито са отливани в калъпи от типа на тези
от Побит камък, Разградско. Острието е оформено като подвит надолу връх, напомнящ животинска човка или клюн. Заоблената тилна част
на брадвата е набраздена от релефни ивици,
които оформят S-овиден мотив. Научните анализи показват, че разпространението на брадвите-скиптри може да се свърже с районите на добив на метали, а вероятно и с центрове на древна
металургия. Възможно е те да са отбелязвали
статус и богатство, получени именно чрез добив
и търговията с метали.
Колективната находка е открита през
1948 г. от работници, които извършвали селскостопанска дейност. Състои се от отлично запазени калъпи от слюдест шист за отливане на
бронзови брадвички, върхове на бронзови копия,
длета, шила. Впечатлява високата степен на запазеност на предметите, които дават отлична
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Фотос 10. Колективна находка от Сокол. Късна
бронзова епоха – края на II хил. пр.Хр. ИМ – Нова
Загора
представа за формата на отливаните предмети.
Интересен е калъпът, който се състои от три
части, както и късът от слюдест шист с издълбани калъпи от двете му страни. Откриването
на толкова калъпи на едно място вероятно може
да се свърже с медните находища, локализирани
в близост до местонамирането на находката.
Голям златен съд за пиене с висока вертикално оребренa и изпъкналa дръжка. Изключително
прецизна изработка. Намерена е случайно през
1924 г. заедно с още 12 златни предмета от съкровището от братя Цветанови, докато обработвали нивата си във Вълчитрън, Плевенско.
Датира от края на второто хилядолетие преди

Фотос 11. Чаша, част от Вълчитрънското съкровище.
Късна бронзова епоха, края на ІІ хил. пр. Хр. НАИМ

Хр. Вероятно е принадлежала на тракийски племена. Концентрацията на златни артефакти в
Северозападна България и в Карпатския регион
доказва общност от стилове и художествени
философии, които превръщат региона в лидер в
златото, работещ на Балканите през бронзовата епоха.
Нашето желание е да покажем на любознателните посетители тези процеси и ги направим съпричастни към тези толкова интересни моменти от
ранната човешка история. Същевременно бихме
искали представянето пред широка публика на
важни и приносни резултати, постигнати от българската наука, да стане по-честа практика.

GOLD AND BRONZE. METALS, TECHNOLOGIES AND NETWORKS IN THE EASTERN
BALKANS DURING THE BRONZE AGE
Hristo Popov
Abstract
On 24.10.2017 the National Archaeological Institute and Museum at the Bulgarian Academy of Sciences
opened the exhibition „Gold and Bronze. Metals, Technologies and Networks in the Eastern Balkans during the
Bronze Age“, which will be on display until 28 January 2018. The background of the exhibition is connected to
the results of a broad international scientific cooperation on the research of the oldest (known so far) goldmine in
Europe – Ada Tepe near Krumovgrad in the Eastern Rhodope Mountain. Part of the research was the implementation
of three international scientific projects (in partnership with many scientific institutions in Bulgaria, Austria,
Germany, and Belgium). One of the important stages of the projects was the socialization and promotion of their
results through the exhibition „The First Gold. Ada Tepe – the Oldest Goldmine in Europe“, which took place in
Kunsthistorisches Museum – Wien from March to July 2017. Its remarkable success inspired the idea the exhibition
to be presented to the Bulgarian public as well. That is why we modified and expanded the initial concept of the
exhibition and transformed it into a new one: „Gold and Bronze“. It is actually the largest exhibition dedicated
particularly to the Bronze Age on the Balkans that has been organized in Bulgaria. It demonstrates the role of the
eastern parts of the Balkan Peninsula as a crossroad for the exchange of ideas, technologies and raw materials; a
place where the main cultures of the ancient world met – the Aegean-Anatolian, the Eastern Hallstatt, the cultures
of the North Black Sea region and others, and in particular the role of the Bulgarian lands as the main provider
of raw materials during the Bronze Age. Thanks to the cooperation of 28 museums, an exclusive collection was
gathered and presented, which includes over 600 artefacts, found on the territory of modern Bulgaria.
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ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ – ТАЛАНТЛИВИЯТ СТРОИТЕЛ
И КМЕТ НА СОФИЯ*

Акад. Ячко Иванов,
Институт по механика – БАН

Записалият със златни букви името си с дейността в полза на столицата на България в историята на София чл.-кор. инж. Иван Николов Иванов е
роден в Сливен на 2 юли 1891 г. в семейство на военен. Баща му, полк. Никола Иванов, посветил живота си на защитата на националната кауза и незaвисимост на Третата българска държава, намерил
смъртта си като герой на бойното поле по време на
Балканските войни, оказва силно влияние върху
възпитанието в патриотичен дух на младия Иван.
Примерът на бащата ще бъде пътеводна звезда и
ще оказва влияние на целия жизнен път на инж.
Иван Иванов. Историята на неговия жизнен път не
е нито уникална, нито е съвсем обикновена. Като
син на този български патриот, който като всеки
военен много често сменя местожителството си,
Ив. Иванов завършва основно образование в Стара Загора, а средно – в София през 1909 г. Веднага
след това постъпва във Военно кадетско училище,
но не след дълго го напуска. За да не бъде в тежест
на семейството си, през 1909/1910 учебна година
е учител в с. Петърч, Софийско и се подготвя за
следване в чужбина. Есента на 2010 г. постъпва в
Техническия университет в Мюнхен. През 1912 г.,
като много наши студенти в чужбина, прекъсва
следването си и участва като доброволец, рамо
до рамо с баща си, в Междусъюзническата война.
През 1915 г. завършва университета и се дипломи-

ра като строителен инженер. За да бъде полезен на
воюващата си родина, патриотът инж. И. Иванов
през 1918 г. завършва школа за запасни офицери и
зачислен като поручик в 35 ж.п. строителна дружина, участва в Първата световна война като ръководител на строителството на ж.п. линия в Македония. През 1920 г. се жени за приятелката си от
студентските години, немкинята Матилда Хинце.
Инж. Иван Иванов – талантлив строител
Като много от завършилите в чужбина строителни инженери до 1942 г. (годината на създаването на Висшето техническо училище), младият
инж. Иван Иванов се завръща в България, за да
допринесе за изграждането на модерна следосвобожденска българска държава. Отначало работи
като инженер в пътно-паважното отделение на
Столичната община. След завръщането от Македония (1919) работи в Министерството на земеделието и прави проучване за строеж на язовир на р.
Тунджа. От следващата година отново е привлечен
в Столичната община като заместник-началник на
отдел „Водни строежи“ на Отделението за водоснабдяване и канализация. Тук започва да проучва
възможностите за решаване на проблема с водоснабдяването на младата столица. София, която в
първите години след Освобождението е още малка, полуразрушена, с облика на един вилаетски
град с 12 хил. жители, а през 1920 г., вследствие на
прииждането на много бежанци от откъснатите от
България територии след войната, наброява вече
почти 200 хил. души и изпитва остра нужда от
вода. Ако в първите години след Освобождението старите водопроводи и кладенци в денонощие
са осигурявали средно почти 200 л вода на човек,
то през 1920 г. количеството е повече от два пъти
по-малко, а в летните и зимни месеци е едва 30-40
л денонощно. С присъщата си иновативност инж.
Ив. Иванов и оглавяваната от него група правят
проучване на водите около София, в т.ч. Владайската река и изворите край Сливница, и стига до
заключението, че те не могат да задоволят дори
моментните потребности на столицата. Групата се

По повод 125-годишнината от рождението на инж. Иван Иванов на 7 декември 2016 г. в Националния дом на науката и
техниката беше организирано честване от Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ), Столичната
община, Камарата на строителите в България (КСБ), в. „Строител“, БАН, ФНТС и Националния клуб на строителите
ветерани, придружено от изложба, подготвена от НТССБ, КСБ и в. „Строител“. Фотосите в статията са от интернет.
*
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насочва към рилската идея на началника на Отделението инж. Танев, тъй като Рила е голяма и гориста, там са и големите валежи и от нея тръгват
големите български реки.
След завършване на прецизното проучване
е приет специален Закон за строителство на водопровода „Рила – София“, публикуван в ДВ на
25.07.1925 г. и е даден ход на строителството му.
Инж. Ив. Иванов е назначен за директор на специалната Дирекция за строителството на водопровода. Първият етап на строителството включва
изграждането на участъка Бистрица – София, завършен за по-малко от две години. На 24.10.1926 г.
София получава първите количества рилска вода
от Белия и Левия Искър. Строежът на втората
част от Бистрица до Рила е започнато през 1928 г.
Строежът на всички главни съоръжения е завършен към края на 1932 г. Тогава инж. Ив. Иванов
отбелязва: „Докато водопроводните строителни
работи бяха завършени съгласно програмите за
изпълнението им, постройката на електрическите
централи „Мала църква“ и „Симеоново“ закъсня
поради известни девизни причини и ограничения.
Те бяха завършени през 1933 г. и сега централата
„Мала църква“ е в пробно действие, а „Симеоново“ – в усилен монтаж“. В годините на строежа инж. Ив. Иванов ръководи изработването на
точни и прецизни планове. С негови непрестанни
грижи са изградени 16,1 км тунели, 35 км канали
и 35 км железни тръбопроводи. След измазване
с инертол на тунелите, камерите и каналите, на
24.03.1933 г. е осветен водопроводът „Рила – София“ и на стадион „Юнак“ от изградения фонтан
бликва най-евтината в Европа вода. За успешното
завършване на водопровода Министерството на
вътрешните работи награждава инж. Иван Иванов
с орден „За граждански заслуги“ III степен. Кметът на София ген. Владимир Вазов (1926 – 1932)
е впечатлен от дейността на младия 27-годишен
Иван Иванов и му дава прякора Рилски.

Фотос 1. Напречен разрез на бетоновия канал на
Рилския водопровод. Инж. Ив. Иванов (в средата) с
инженерите Сл. Георгиев и Ив. Кюркчиев
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Фотос 2. Инж. Иван Иванов по време на строежа
на тунел №18 на Рилския водопровод – над с. Мала
църква

Фотос 3. Откриването на Рилския водопровод на басейна до стадион „Юнак“, 23 април 1933 г.
С право тогава и сега за най-значителен успех
на инж. Иван Иванов се счита построяването на
водопровода „Рила – София“ – едно уникално и
сложно за времето си съоръжение. По това време
столичани, посещавали Виена, отбелязват „нашата рилска вода е по-хубава от водата на водопровода „Алпите – Виена“.
Вторият голям успех на инж. Ив. Иванов като
строител е проектирането и строителството на
язовир „Бели Искър“ (завирен обем над 15 млн.
куб. м вода). На 30.11.1935 г. ръководената от инж.
Ив. Иванов Столична община подписва договор с
акционерно дружество „Оград“ за построяването
на язовирната стена. С построяването на язовирната стена се постига регулиране на естествения
отток на водите, които много рядко се разпростират през годишните сезони. Това строителство
е резултат от измерванията на водите в периода
1929 – 1933 г. и с вложените почти 126 млн. лв. По
думите на инж. Ив. Иванов: „…в хубавата долина стена пресича водите на буйните снежни потоци и завири водите им в живо, голямо планинско
езеро, едно знам още от сега сигурно, че водите
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на това изградено от човешката река езеро, което
придава на планината нова красота и хубост, ще
носят на хилядите хора в долината и Софийското
поле хубост, здраве и живот през вековете“. С този
строеж се поставя началото на язовирното строителство у нас. То е и школа за младите български
строителни инженери. Тук бъдещият професор и
академик инж. Димо Велев, натрупал опит и знания, написва първата у нас статия за хидротехническия бетон.
Инж. Иван Иванов – кмет на София

Фотос 4. Инж. Иван Иванов със съпругата си и четиримата си заместници в общината

Една година след успешното завършване на
водопровода „Рила – София“ с Постановление
на Министерския съвет от 23 май 1934 г. и Указ
210 на Цар Борис III инж. Иван Иванов е назначен
за кмет на София, която той управлява повече от
10 години. Негови помощници – зам.-кметове, са
Христо Манолов, Тодор Йочев, Христо Стоилов и
Радослав Михайлов. Назначаването му е посрещнато с одобрение от гражданите на столицата.
Периодът, в който той управлява София, е характеризиран като архитектурен, градоустройствен
разцвет на столичния град. В литературата се срещат и определения като „10 златни години за София“. Встъпвайки в длъжността градоначалник на
столицата, инж. Ив. Иванов си поставя за цел да
превърне малкия следосвобожденски прашен градец в модерна европейска столица. За реализация
на тази колкото амбициозна, толкова и трудна цел
инж. Ив. Иванов започва планомерно изграждане
на редица емблематични и полезни за управлението и развитието на столицата и страната сгради.
Сред тях следва да отбележим Съдебната палата,
сградите на БНБ, МВР, Народната библиотека.
За тази му народополезна дейност той привлича
известни архитекти като Димитър Цолов, Иван

Васильов и др., както и инженери конструктори
(инж. Алекси Квартирников и др.). Последният,
също като него амбициозен новатор, при проектирането на Съдебната палата за пръв път в българската инженерна практика прилага деформационния метод.
Като кмет инж. Иван Иванов полага изключителни грижи за превръщането на столицата в
модерен културен и образователен център и се
заема с изграждането на Централната сграда на
Софийския университет (1934), Зала „България“
(1937), Природо-научния музей (1937), паметника
на Патриарх Евтимий (1937), Музикалния театър
(1938), Военното издателство (1944).
По негово време са построени Доходното общинско здание (1937), днешното УАГ на ул. „Сердика“ и сградата на Столичната община (1939), с
което създава добри условия за работа на градските власти.
Кметът инж. Иван Иванов предприема енергични и успешни действия за освобождаване на
столицата от неизгодния договор за концесия на
Електрическото дружество и през 1944 г. с Постановление на Министерския съвет е одобрено решението на Столичната община за прекратяването ѝ. По-късно, след пенсионирането си, той ще
обобщи действията и опита си в монументален
труд, който днес би могъл с успех да се ползва от
наши управляващи.
Натрупал необходимия управленски опит,
инж. Ив. Иванов прави редица реформи в управлението на Столичната община, с които общинските служби подобряват дейността си, работят
прозрачно в услуга и защита на гражданите на София.
През 1935 г. основава Общинска банка, с което улеснява бедните граждани при получаване на
парични средства срещу пенсии, предмети и др.
Кметът полага специални грижи за подобряване поддържането на чистотата в града и осигурява на създадената служба „Чистота“ 30 камиона
и 830 служители.
С одобрение е посрещнато от софиянци построяването за нуждите на столичани на образцови общински жилища (между днешните ул. „Найчо Цанов“ и бул. „Ал. Стамболийски“).
За бъдещите граждани, децата и учениците, са
построени редица училища и детски градини, в т.
ч. училищата „П. П. Славейков“ в квартал Лозенец, „П. К. Яворов“ в квартал „Хаджи Димитър“
и „Марин Дринов“ в квартал „Захарна фабрика“,
както и детски ясли на ул. „Г. Софийски“.
Също с одобрение е посрещнато проведеното
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Фотос 5. Професор Мусман (петият отляво на първата редица) докладва пред Общинската управа изработения от него план на Голяма София

Фотос 6. Кметът на София Иван Иванов (вдясно с
бастуна) избира павета от кариерата във Владая, за
да павира улиците на София след полагането на Рилския водопровод

от инж. Ив. Иванов присъединяване към София на
селата Бояна, Горна баня, Драгалевци, Дървеница,
Значима по съдържание е и дейността му за
Красно село, Княжево, Надежда, Слатина. Така е развитие на културата в София. Освен посоченото
формирана Голяма София с 11 кметски предста- по-горе списание „Сердика“, към Столична общивителства и е изпълнен девиза на столичния град на се създава и служба „Културни грижи“, орга„Расте, но не старее!“.
низират се изложби „София в книги и картини“
Инж. Иванов е кметът, който предприема (1943). С право инж. Иван Иванов е определен и за
действия за плановото и целесъобразно застро- филантроп. Неговата филантропия е характеризияване на Столицата чрез разработването на новия рана с приноса му към културата и по-специално с
градоустройствен план от немския архитект проф. неговото меценатство към българските писатели и
Адолф Мусман. Планът е утвърден с Наредба–за- артисти. Особена цена има тази му дейност, защокон на 12.04. 1938 г. Павират се улици, построяват то той в най-трудните години за София и страната,
се каналите на Перловска и Владайска реки, ре- които понасят военно-въздушните нападения, помонтират се и се модернизират Борисовата гради- мага за развитие на културния живот на столицата
на и Южният Парк, започва масовото озеленяване в тежките условия на физическо оцеляване. Учрена София, откриват се нови маршрути на автобус- дява награди за писатели и художници за творби
ния транспорт.
с тематика за София, подпомага финансово по
С особен интерес и ентусиазирано от граж- време на войната артисти, писатели и художници,
даните на Горна баня е посрещнат „трамваят без учредява награда „За особени заслуги към София“
релси“ (1941) – първата тролейбусна линия Гор- IV степен за общински ръководители, обществена баня – Княжево (до спирката на трамвая). При
това много пестеливо са изразходвани обществените средства. Събраните от пътуването 1800 лв.
заедно с икономисаните пари от несъстоялия се по
този случай банкет (почти 6000 лв.) са насочени
за подпомагане на семействата на мобилизираните горнобанчани. На скромната закуска инж. Ив.
Иванов обещава на горнобанчани, че ще построи и
водопровод. За големия интерес към „трамвая без
релси“ в бр.1/1941 г. на създаденото през 1937 г.
списание „Сердика“, пише: „И всеки път, когато
изящните коли изкачват безшумно по стръмния
горнобански път или слизат стремително и сигурно надолу, очарованите пътници и хилядите местни жители, спасени и облегчени от страшния шум
и прах, ще си спомнят може би, кому най-вече Фотос 7. Първата в България тролейбусна мрежа
дължат това и ще шептят с гореща благодарност: – от спирката „Горна баня“ на трамвайната линия
София – Княжево до селото
„Да пребъде Столичната община!“.
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ници и държавници, допринесли много за строителния напредък и културния разцвет на града.
С цялата своя дейност за изграждането и
развитието на столицата като модерен европейски град инж. Иван Иванов си спечелва името на
най-успешния кмет на София. Превратностите
на съдбата не подминават и него. Веднага след 9
септември 1944 г. той е освободен от кметската си
длъжност и на 22.04.1945 г. е осъден от Народния
съд на смърт, но след обжалване присъдата е намалена на 15 години строг тъмничен затвор. Очевидно оценявайки заслугите му към София, може би
и с чужда намеса, с Указ №3 от 9 декември 1946 г.
инж. Иван Иванов е помилван и освободен от затвора, а след 2 години (1948) – съдебно реабилитиран. От архивите е видно, че той по нареждане
на Георги Димитров се включва в разгръщащото
се хидротехническо строителство. Възстановено е
правото му на работа като инженер.
Преди да проследим неговата инженерна и
научна дейност след помилването му, ще се спрем
още веднъж на играта на съдбата. През 1934 г. назначаването на инж. Ив. Иванов за кмет е посрещнато от определени среди с недоверие поради
опасения за споделяне на социалистически идеи!
Дори се твърди, че той е следен от полицията през
годините на кметуването и има досие там. След
десет години е подведен под отговорност като фашист! Интересен е и фактът, че той много добре е
работил през годините на кметуването си с инж.
Алекси Квартирников, съден след 1941 г. за антифашистка дейност и работил като инженер–проектант в затвора. Може би по препоръка на инж.
Иванов инж. А. Квартирников записва името си
в историята на София като първия кмет на столицата след Втората световна война – той е и.д.
кмет от 23. 09.1944 г. до 22 март 1945 г. По време
на краткото си кметуване инж. А. Квартирников
организира и започва успешно да ръководи разчистването на софийските улици от разрушените
по време на бомбардировките (1943 – 1944) сгради. Негова е и идеята за създаването на Дирекция
за възстановяване на столицата, с което той с тази
дейност фактически е продължил изпълнението
на идеята на инж. Ив. Иванов за превръщане на
София в модерен европейски столичен град.
Твърде интересна е инженерната дейност на
инж. Иван Иванов след помилването му. Новата
власт иска от СССР специалисти за помощ при започващото в страната хидротехническо строителство. От там отговарят „Вие си имате хидроинженер на световно ниво, за какво ви е помощ!“.
През 1947 г. Министерството на електрифика-

цията възлага с договор на инж. Ив. Иванов ръководството на комисия за проучване, проектиране
и построяване на днешния язовир „Искър“, а през
1948 г. го назначава за главен инженер на Енергохидропроект. От 1948 г. инж. Ив. Иванов ръководи
проучването на р. Искър и поречието ѝ. Целта на
това проучване е изясняване на възможностите за
използване на водите на реката за енергодобив и за
напояване. След обстойно проучване е изработен
проект от проектантска група, ръководена от инж.
Ив. Иванов, в състава на която влизат инженерите
Димитър Митков, Борис Гешов, Боню Колев, Ивета Попова, Сава Тафров, Константин Попов, Спас
Занков и др. Подготвителната работа за строежа е
започната през 1950 г. заедно със строителството
на ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. Строежът
на каскада „Искър“ с главно съоръжение язовира е
завършен през 1955 г., а тържественото му откриване е на 8 септември 1956 г. На откриването инж.
Ив. Иванов не е поканен, но главният консултант
инж. И. Е. Воробьов в първия си тост поздравява
двамата проектанти – инж. Иван Иванов и инж. Д.
Митков. И със строителството на този грандиозен
за времето си обект инж. Ив. Иванов се проявява като пионер – с построяването на посочените
по-горе съоръжения се оформя каскада „Искър“,
с което се поставя началото на строителството на
водно-енергийни каскади у нас.
Инж. Иван Иванов – учен
За инж. Иван Иванов, възпитаник на авторитетния Мюнхенски технически университет, е
задължително предварителното задълбочено проучване на всеки проблем, по който ще започне да
работи.
По-горе споменахме за неговото детайлно
проучване на рилските води, което той прави през
1922 г. като зам.-началник на отдел „В и К“ на
Столична община, продължава с изучаване опита
за водоснабдяването с планински води на градовете Виена, Мюнхен, Солинген, Есен и др.
През 1933 г. започва подготовката за строежа
на язовир „Бели Искър“ и отново инж. Иван Иванов детайлно изучава опита на Италия, Швейцария, Испания и Германия по строителството на
високопланински язовири.
Тези проучвания и натрупания опит при
строителството на водопровода „Рила –София“ и
язовир „Бели Искър“ той с вещина обобщава и в
периода 1924 – 1934 г. публикува редица статии
по проблемите на водоснабдяването на София, тунелното и язовирното строителство, пречистването на водите и др. Негови статии са публикувани
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в Списанието и в Годишника на БИАД, в сръбски,
румънски и немски списания.
Тази негова дейност е оценена от БАН и през
1934 г. по доклад на известния български учен геолог акад. Георги Бончев той е избран за дописен
член (днес член-кореспондент) на най-престижната българска научна организация. В доклада си
акад. Г. Бончев пише: „Въз основа на извършеното от него досега, особено грандиозния Рилски
водопровод, позволявам си, господа членове на
Академията, да ви помоля да го приемем за един
дописен член, да го направим наш другар, но и
туй отличие, което ще му се даде, той амбициран
и в бъдеще не ще престане да бъде ценен научен
сътрудник в полето на родната техника, което и
литературно ще продължи“.
Тези заключителни думи на акад. Г. Бончев
наистина подтикват новият член на Академията
инж. Ив. Иванов и той от 1934 до 1944 г. публикува статии, обобщаващи натрупания опит. Негови публикации се появяват в Списание на БИАД
(1934, 1936, 1938). През шестата година от излизането на сп. „Сердика“ (1942) в кн. 3 и 4 е публикувана статията му „Изминалата година“, която той
отбелязва, че това е втората година на големите
политически, военни и стопански събития, които
все по-дълбоко се отразяват върху живота на града
и общината, а също така е постигнато дълго лелеяното стремление за присъединяване на изконни
български земи към Третата българска държава.
Отдава дължимото уважение на управлението на
Царя, отбелязва началните победи на германската
армия. Тук следва да коригираме инж. Ив. Иванов, защото, както пише Стефан Цанев в том. 3
на своите „Български хроники“, Цар Борис III не
е истински „Цар Обединител“, тъй като към България се присъединява само Южна Добруджа, в
останалите територии (Егейска Тракия и Македония) нашите войски са изпълнявали окупационни
функции. За столицата и за бъдещите задачи на
общината отбелязва: „Като пръв град на държавата София има естественото задължение да бъде
здрава крепост на общественото спокойствие,
реда и единството. Поради това Столичната община има много по-сложни и отговорни задачи, отколкото ръководството на всеки друг град. В този
смисъл, задачата на Столичната управа в тежкото
време, което изживяваме, излиза извън рамките на
чисто градската администрация и грижите за повече материални удобства за гражданството и навлиза в областта на грижите за общественото спокойствие, за устойчивостта на гражданството при
тежките изпитания, които времето би му донес-
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ло“. С това той като грижлив стопанин на града
прави опит да подготви столичани за настъпилите
по-късно изпитания – бомбардировки, трудности
по снабдяването, временни преселвания и др.
През 1953 и 1955 г. в сп. „Природа“ той прави
равносметка на извършеното и ползите от водопровода „Рила – София“, язовир „Бели Искър“ и
каскада „Искър“.
След пенсионирането си през 1956 г. чл.-кор.
инж. И. Иванов продължава да работи активно
като експерт за развитието на българската енергетика и хидротехническото строителство. Министерствата на енергетиката и земеделието го канят
и той участва във много експертни съвети. Високо
ценен е неговият принос при обсъждането на проектите за: напояването на полетата в Пловдивско
и Хасковско; каскадата „Белмекен – Сестримо“;
изграждането на язовир „Жребчево“ и др.
През 1959 г. той в съавторство с геолога проф.
д-р Д. Яранов и инженерите Константин Попов,
Иван Груев, Любомир Наков, Н. Щилянов и съдействието на инженерите Ив. Пейков, П. Дърваров, П. Петков и А. Атанасов по поръчение на
тогавашния Държавен комитет по строителство и
архитектура написва и издава книгата „Хидровъзел „Сталин“.
За съжаление след реабилитирането му не бе
възстановено членството му в БАН. Това е сторено през 1991 г.
През 1965 на възраст 74 години умира чл.кор. инж. Иван Иванов, човекът, специалистът и
гражданин, отдал целия си живот за развитието на
своята Родина.
Чл.-кор. инж. Иван Иванов е живял в изключително интересно време за развитието на страната
и нейната столица. Животът и дейността на този
талантлив строителен инженер, кмет на София и
учен, както и на плеядата инженери, завършили в
чужбина след Освобождението, е пример за патриотизъм и беззаветна служба на Родината. Той има
изключителни заслуги за изграждането на София
като европейски столичен град; за строителството
на редица емблематични сгради, променили облика на столицата; за развитието на културния живот
и образованието в младата столицата на България.
Като един от иноваторите на своето време той започва и завършва строежа на водопровода „Рила
– София“, с който дава най-евтината и качествена
вода на столичани. С този строеж и строителството
на язовирите той записа името си на първопроходец
на нашето хидротехническо строителство. Неговата
успешна дейност при решаване на проблемите на
София му донесоха името на най-успешния кмет.
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ENG. IVAN IVANOV – A TALENTED ENGINEER, MAYOR OF SOFIA
Yatchko Ivanov

Abstract
The life and activities of Ivan Ivanov – a talented engineer, mayor of Sofia and scientist, are outlined. He
is an example for patriotism and selfless service for Homeland.
The exceptional role of eng. I. Ivanov for the building of Sofia as an European Capital, the construction of
a number of emblematic buildings, which have changed the appearance of Sofia, the development of cultural
life and education in the new Capital of Bulgaria is shown. The name of eng. I. Ivanov is related with the
construction of many remarkable objects as the water–mains „Rila – Sofia“, and the „Iskar“ and „Beli Iskar“
dams – he was a great specialist in hydraulic engineering. For his special merits to the Bulgarian science and
hydraulic engineering eng. Ivan Ivanov has been elected to membership of Bulgarian Academy of Sciences,
and enriched the Bulgarian technical literature with a number of prominent papers.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ НАШИ ЕЗИКОВЕДИ БЪЛГАРИСТИ
(II част)

Чл.-кор. Мария Попова,
доц. д-р Светлана Питкевич,
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН
ПРОФЕСОР СТОЯН СТОЯНОВ
(1911 – 1997)
Роден е на 16.II.1911 г. в с. Макоцево, Софийско. Завършва специалността Славянска филология в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Специализира в университетите на
Краков и Варшава (Полша).
Творческото дело на проф. Ст. Стоянов е разностранно, но най-обхватни са приносите му в
областта на съвременния български език. За основен труд на научните му интереси се смята публикуваната през 1964 г. „Граматика на българския
книжовен език (фонетика и морфология)“. Тя претърпява до 1995 г. 6 издания и продължава да се
издава и до днес. През това време тя се превърна
в изключително ценен наръчник на българските и
чуждестранните езиковеди, които намират в нея
цялостен поглед върху българската фонетична и
морфологична система. Но също така и в най-полезен помощник за всички, които се нуждаят от
справка относно някой конкретен факт на българската граматика. Специалистите особено високо
ценят синтетичния и оригинален характер на този
основен за българската граматика труд. „Синтетичен, както пише проф. К. Попов, доколкото той
обобщава, синтезира и критически преценява и
приема положителното, което е направено през
последните години в областта на българската граматика, и оригинално, защото авторът на много
места се позовава само на свои изследвания и наблюдения, привлича нов материал, осветлява от

нови страни някои езикови факти, закономерности и явления – българската фонетична система,
членуването на имената, отглаголните съществителни, глаголните времена и др.“ [1, с. 86]. „Въз
основа на нов материал се тълкуват за пръв път
по новому неизследвани страни на нашия език [...]
Оригинални моменти са схващанията на проф.
Стоянов за характера на диалекта и наречието, и
специално, за разликите между книжовен и национален език“ [2, с. 472].
В раздела „Фонетика“ се наблюдават много
нови решения на традиционно известни за българското езикознание явления. За първи път в нашето езикознание са приложени разработваните от
Н. С. Трубецкой принципи на общата фонология.
Използваната най-съвременна методология, както и качествата на проф. Ст. Стоянов като високо
ерудиран специалист в областта на фонетиката и
фонологията, диалектологията, старобългарския
език, историческата и съвременната граматика му
дават възможност за сериозни приноси при установяването на българската фонологична система,
в частност на вокализма, в систематизирането,
класифицирането и обяснението на съвременните
звукови закони, както и за отражението на историческите звукови редувания в днешния фонетичен
строеж на българския език.
С особена съдържателност и синтетичност се
отличава частта „Морфология“, където са обобщени най-характерните черти на българския език,
отличаващи го от останалите славянски езици
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както по неговия аналитизъм, така и по други оригинални черти. Една от най-важните особености
на българския език – членуването със задпоставен
определителен член като показател за категорията
определеност, също е разгледана по нов начин.
Когато се говори за „Граматиката на българския книжовен език“ не може да не се оцени и
нейният нормативен характер, поради което тя е
много ценен справочник за всекидневната речева
практика.
Наред със създаването на този основен труд
по граматика проф. Ст. Стоянов участва като съавтор и в написване на други граматики, предназначени главно за учебни цели, каквато е напр. „Граматика на българския език“ (1977) в съавторство с
Л. Андрейчин и К. Попов. Той е един от авторите
и главен редактор на том 2 от академичната „Граматика на съвременния български книжовен език“
(1983).
Цялата своя научноизследователска дейност
именитият наш езиковед е посветил на българския
език с всички негови дялове и във всичките му аспекти – съвременен български и старобългарски
език, историческа граматика и история на езика,
диалектология и етимология, лексикология и стилистика. Така напр. предложената от него двузалогова система се налага със своята логичност и
обяснителна сила, срв. „Залог на българския глагол“ (1962). Оригинално е решен и въпросът за
отношението на категорията залог с категориите
преходност и непреходност, възвратност и безличност на глаголите. Ценни идеи и приносни моменти изобилстват и в останалите му трудове, напр.
„Към въпроса за състава на вокалната система на
българския книжовен език“ (1968), „Словообразуването в българския език“ (1977, 1980), „Отглаголни съществителни с наставка -не от свършени
глаголи“ (1966), „Граматическата категория определеност в българския език“ (1980). Приносите на
проф. Ст. Стоянов към синтаксиса са също многобройни: „За съчетаемостта на думите в българския език“ (1962), „Същност и тълкуване на безглаголните показателни изречения в българския
език“ (1972), „За дефиницията на подлога“ (1958),
„Някои особености на допълненията, обстоятелствените пояснения и определенията, изразявани с предлози + съществителни имена“ (1960),
„Сказуемното определение като сложна глаголна
форма“, „Някои особености на обособените определения в българския език“ (1962), „Субстантивните словосъчетания със съгласувани определения в българския език в съпоставка с полски и
руски език“ (1973), „За словореда на субстантив-
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ните словосъчетания с нееднородни съгласувани
определения“ (1973) и мн. др.
Тук веднага трябва да добавим и приносите на
големия учен към лексикологията и лексикографията, а също така – и към стилистиката, напр.
„Някои въпроси във връзка с думата като речникова единица“ (1957), „Вапцаров и българския литературен език“ (1979), „Наблюдения върху езика и
стила на Н. Й. Вапцаров“ 1980), „Прилагателното
име като художествено определение“ (1974).
Значими приноси за езикознанието са и трудовете на проф. Ст. Стоянов в областта на старобългаристиката и историята на езика, в които
той предлага нови идеи. Срв. „По въпроса за периодизацията на българския език“ (1952), където
обосновава тезата си за среднобългарски период
в развитието на българския език. Не са малко и
новите решения на вече утвърдени постулати.
Ново и оригинално е неговото тълкуване на стих
от „Азбучна молитва“ в две негови статии (от
1963 г. и от 1975 г.), посветени на разночетенето
при един стих в това произведение. В този смисъл
интересни са и „Отново за скалните надписи при
село Царевец, Врачанско“ (1985), „Към четенето и тълкуването на някои места в Именника на
българските ханове“ (1971), „Фонетичната стойност на буквите с диграмен и лигатурен характер
в глаголицата“ (1988) и мн., мн. др. Списъкът е
доста дълъг. Но и малкото посочени заглавия свидетелстват за необикновено широкия поглед на
видния учен, за обемността и съдържателността
на неговото творческо дело.
Но портретът на проф. Ст. Стоянов ще бъде
лишен от една много полезна за обществото негова черта, ако поне не споменем постоянната му
грижа за езиковата практика. Така напр. той предлага решения на редица от най-трудните въпроси в нашия правопис, срв. „За нашия правопис“
(1965), „По някои въпроси на нашия правопис“
(1971), „Слято, полуслято и разделно писане на
сложни съставни думи в българския език“ (1973),
„Промени са необходими“ (1977) и др.
ПРОФЕСОР СТОЙКО СТОЙКОВ
(1912 – 1969)
Роден е на 26.I.1912 г. в София. Завършва специалността Славянска филология в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ през 1935 г.
Специализира експериментална фонетика, диалектология и славянско езикознание в Карловия
университет, Прага (Чехия).
Основните научни области, на които проф. Ст.
Стойков посвещава творческото си дело, са фоне-
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тиката и диалектологията.
„Възпитаник на Пражката фонетична школа,
Ст. Стойков пръв измежду нашите езиковеди започна да използва експерименталния метод при
фонетичните изследвания [...] Той има извънредно
големи заслуги за преустройството на българската
фонетична наука от слухови на експериментални
начала“ [3, с. 484].
Като централен негов труд в областта на фонетиката се определя „Увод в българската фонетика“
(1955, 1961, 1966). Освен традиционните сведения за звуковата система на съвременния български книжовен език, видният учен анализира и редица въпроси, които почти не са били засягани от
български или чуждестранни фонетици, каквито
са напр. устройството и функцията на артикулационните органи и особеностите при учленяването на гласните и съгласните, звуковите промени и
техните закономерности в синхронен и диахронен
план, мелодиката на речта. „Много сполучливо
авторът е направил класификационната (артикулационна и акустична) характеристика на звуковете“ [4, с. 514]. Интерес представлява фактът, че
при тяхното описание проф. Ст. Стойков привежда
и факти за развоя на звуковете или звуковите прояви в историческото развитие на езика. Обстойно
е представена и акцентната система, като са използвани и данните от експерименталните записи.
И по учленителен, и по слухов признак е разгледано фонетичното разчленение на речта (такт и
сричка), а мелодиката на речта – в синтактичен и
емоционален аспект. Освен с описателен подход
ученият си служи и с методите на експерименталната фонетика, отчасти и на фонология, а също
така със сравнително-съпоставителни методи. Засегната е, макар и по-бегло, функционалната (фонологичната) страна на българските звукове.
И преди, и след този основен свой труд проф.
Ст. Стойков, като си служи главно с експерименталния метод, прави пълна характеристика на фонетичните и фонологичните явления в българския
език. Така напр. той „допринесе за изясняване
отношението между звук и фонема, а също така
за установяване броя на фонемите в българския
книжовен език“ [3, с. 485], срв. „Български книжовен изговор. Опитно изследване“ (1942), „Palatalni souhlasky ve spisovné bulharštine“ (1949),
„Палатални съгласни в българския книжовен
език“ (1952), „Звук и фонема“ (1953), „Fonologická hodnota souhlasek z, u a ch’ ve spisovné bulharštine“ (1962), „Фонетични промени в езика“
(1959). Специално внимание проф. Ст. Стойков
отделя и на фонетичната терминология. Така в

студията си „Българската фонетична терминология“ (1948) „той подлага на задълбочен анализ
фонетичните термини и предлага рационално решение за тяхното използване“ [5, с. 364]. А в задълбочения си труд „Банатският говор“ (1967)
наред с другите проблеми поставя и въпроса за
граматичните термини.
Другата основна област в заслугите на проф.
Ст. Стойков е диалектологията. Обобщаващият
му труд „Българска диалектология“ (1962, 1968,
1993) е труд с изключително висока научнотеоретическа и приложна стойност като справочник и
ръководство за подхода при изучаването на българските диалекти. След като определя границите
на българската територия, той разглежда много
синтезирано българските диалекти както в държавните граници, така и извън тях. Спира вниманието и върху историческата, и върху най-новата
им съвременна класификация. Сред многобройните приноси на именития езиковед особено ярко
се открояват напр. следните:
Ст. Стойков установява, че на запад българският език се прелива с друг славянски език, без
да се очертава ясна изоглоса;
„Обективно и научно авторът подчертава,
че в рамките на българското езиково землище се
включват и македонските диалекти“ [6, с. 51].
Също така трябва да се отбележи, че при разглеждането на българските диалекти наред с традиционните методи е приложен и ареалният подход на лингвистичната география.
В по-конкретните си разработки проф. Ст.
Стойков се спира на отделни диалекти, които
анализира като териториално обособени системи, напр. „Странджанският говор“ (1957), „Говор
села Твырдицы (Сливенской околии в Болгарии)
и села Твардицы (Молдовской ССР)“ (1958), „Банатският говор“ (1968), „Говорът на с. Мугла, Девинско“ (1971) и мн. др.
Под негово ръководство започва изработването на такъв значим лингвистичен труд, какъвто е
„Българският диалектен атлас“. Негова е Програмата за събиране на материала за българския диалектен атлас (1957).
Проф. Ст. Стойков има и тази заслуга, че пръв
обръща внимание на социалните говори, срв. „Софийският ученически говор. Принос към българската социална диалектология“ (1946), „Българските социални говори“ (1947).
Редица приноси изтъкнатият наш диалектолог
има и към други области на науката за езика ни –
морфология, напр. „Членуване на имената от мъжки род, единствено число в българския книжовен
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език“ (1950), лексикология, срв. той е един от авторите на „Българския тълковен речник“ (1955,
1963, 1973); история на българския език, напр.
„Вук Караджич и българският език“ (1964); правопис, напр. той е от авторите на „Правописен и
правоговорен наръчник“ (1945) и на „Правописен
речник на българския книжовен език“ (1965), в работата си над които „ратува за единен правопис,
изграден върху разумното съчетаване на фонетичния и морфологичния принцип“ [3, с. 485].
ПРОФЕСОР КРИСТАЛИНА ЧОЛАКОВА
(1916 – 2009)
Родена е на 12.III.1916 г. в град Бяла. Завършва специалността Класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Научните интереси на проф. Кр. Чолакова обхващат няколко области със значими приноси във
всяка една от тях – лексикология, лексикография,
фразеология, граматика. Но името ѝ се свързва
преди всичко с академичния Речник на българския
език – най-крупното лексикографско творение на
българското езикознание. Той е и „най-голямото
достижение в научната кариера на Кр. Чолакова.
В него тя вгражда не само научния си опит и знания, но и цялата си духовна и интелектуална енергия“ [7, с. 120]. Кр. Чолакова (в съавторство със
З. Генадиева, К. Ничева и С. Спасова-Михайлова)
създава концепцията за изработването на Речника на българския език и предлага ръководство
за конкретната работа върху него. В основата на
концепцията са заложени и някои от изследванията на нашата изтъкната лексикографка Кр. Чолакова. „Нейното кредо е, че в един тълковен речник от академичен тип трябва да е представена
лексико-семантичната система на езика в цялата
ѝ сложност и затова описанието на семантичната
структура на лексикалните единици е необходимо
да отразява във възможна пълнота морфологичните и синтактичните свойства и особености на думата, обуславящи семантичните ѝ вариации“ [7, с.
120]. След създаването на концепцията и след това
от том I до том VIII вкл. проф. Кр. Чолакова е постоянен и неизменен редактор и главен редактор
на Речника на българския език. Това дело е продължено през следващите години от нейните ученици. Том след том то върви към своето завършване, а едновременно към преработване, допълване
и осъвременяване на вече излезлите томове.
„В теоретичната си работа Кр. Чолакова неизменно е ръководена от изискването проблемите,
които разработва, да бъдат от значение за работата върху речника на българския език [...] Редица
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нейни разработки, отнасящи се до лексикалната
семантика, до връзката между лексикалното и
граматичното значение, до прехода от една част на
речта в друга [...] са крайно необходими и полезни
за лексикографа“ [8, с. 269]. Такива са напр. „Един
случай на развитие на противоположни значения
в съвременния български език“ (1957), „Омоними
в съвременния книжовен български език“ (1959),
„Някои особености в семантико-граматическите
функции на наречията как, както и като“ (1960),
„За някои вметнати думи и вметнати съчетания от
думи и тълкуването им в речниците“ (1963, „Към
въпроса за изразяване на модалност по лексикален път“ (1964), „Залогът като граматична и лексикографска проблема“ (1973), „За някои глаголи
с аналитично оформена струкура и тяхната лексикографска обработка“ (1973), „Езикови фактори,
обуславящи семантичните вариации на лексикалната единица“ (1979), „Семантична и синтактична валентност на лексикалната единица“ ( 1975).
Друга голяма област, която заема основно
място в приносите на проф. Кр. Чолакова, е фразеологията. А заслугите ѝ тук са както от теоретичен, така и от приложен лексикографски характер. Много от тях са свързани с разработване на
теорията на фразеологията, напр. „За устойчивото
в структурата на някои фразеологични единици“
(1961), „Към въпроса за формата на фразеологичната единица“ (1967), „За лексико-граматичната
еквивалентност на фразеологичната единица с думата“ (1968), „За някои видоизменения във формалната структура на фразеологичните единици“
(1968), „Устойчиви съчетания фразеологични единици“ (1980), „Структурно-синтактични особености на фразеологичната единица и пунктуация
и правопис“ (1969).
Не по-малко са заслугите на нашата изтъкната езиковедка за лексикографската фразеология.
Епохално дело на българската лексикография е
и първият фразеологичен речник на българския
език в два тома (1974, 1975), който освен че е принос в теорията (в него се прилага нова оригинална
теория на фразеологията), но е и образец за лексикографска фразеологична разработка. Въз основа
на теорията му и на самия речник „чуждестранните учени говорят за българска школа сред световните теории по фразеология, която е особено
високо ценена в славянския свят“ [6, с. 119].
Граматичната проблематика е също в постоянното внимание на проф. Кр. Чолакова. Особено
внимание тя обръща на глагола. Приносите ѝ по
въпросите, свързани с него се отнасят не само до
лексикографската практика (вж. по-горе), но и до
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същностните особености на някои глаголни категории, напр. „Лексикалната семантика и някои
граматични категории на глагола в българския
език“ (1984), както и за спецификата в структурата
на възвратните глаголи, напр. „Глаголни лексеми с
двучленна структура (глагол + си) и лексикографски проблеми“ (1985).
Трудните въпроси на неизменяемите части на
речта също са в интересите на проф. Кр. Чолакова, напр. „Характерни особености в употребата и
изговора на частицата а“ (1952), „Употребата на
съюза а в българския книжовен език“ (1954). А
монографията й „Частиците в съвременния български книжовен език“ (1958) е приносна с цялостното обобщение и многоаспектно обяснение
на проблемите, възникващи при употребата на
частиците в българския език.
ПРОФ. ЙОРДАН ЗАИМОВ (1921 – 1987)
Роден е на 23.IV.1921 г. в София. Завършва
специалността Славянска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през
1944 г.
Основните научни области, в които проф. Й.
Заимов прави значителни приноси, са ономастика
(българска, балканска и славянска), вкл. и български лични имена; история на българския език; старобългарска епиграфика; етимология (българска,
славянска и балканска).
Ономастиката е област, в която проф. Й. Заимов работи през целия си живот, като следва установената от него методология „имената [...] да
се поставят в пряка връзка с историята на езика
и да се разглеждат като паметници на духовната и материалната култура на населението, което
ги е създало“ [9, с. 338]. Тук веднага може да се
посочи обобщаващият му труд „Заселването на
българските славяни на Балканския полуостров.
Проучване на жителските имена в българската
топонимия“ (1967). Като изследва 6 000 имена от
наши и чужди източници въз основа на старинните славянски суфикси -яне, -ьци, -чане, -янци той
установява пътя, по който българските славяни са
се заселвали на Балканския полуостров. Същата
тема е обект и на монографията му „Български
географски имена с -jь. Принос към славянския
ономастичен атлас“ (1973), в която привежда нов
доказателствен материал в подкрепа на тезата си
от предишния труд. „Приносът на труда е във възстановяването на изчезнали словообразувателни
формации и старинни топоними, което запълва
празнина в българския исторически речник и българското словотворство“ [10, с. 40].

Трудно е да се намери някакъв тип имена, в
чието проучване проф. Й. Заимов да не е внесъл
нови моменти и да не е направил ценни приноси.
Така напр. монографията му „Местните имена в
Пирдопско“ (1959) е „едно от първите по рода си у
нас с богатия материал и с начина на обработката
и тълкуването му“ [11, с. 364]. Не е възможно да се
изброи цялата редица от особено ценните му ономастични изследвания, но ще се опитам да представя поне по едно от различните дялове на ономастиката. Напр. „Местните имена в Панагюрско“
(1977), „Принос към проучването на местните
имена в Южна Добруджа“ (1954), „Принос към
проучването на Самоковската ономастика“ (I част
1965, II част 1966), „Български топонимични
наставки (I част 1961, II част 1962). Типологично проучване на българската топонимия в балканските земи са трудовете му „Die bulgarischen
Ortsnamen auf -išt- aus -itj- and ihre Bedeutung fur
die Siedlungsgeschichte der Bulgaren in den Balkanlandern“ (1965), „Ethnogenetische Probleme bei den
bulgarischen Ortsnamen (patronimische, Einwohnernamen und adjektivische Namen auf –jь)“ (1971). С
тях той разширява и „знанията за произхода и развоя на нашия език и за етногенезиса и културното
наследство на народа ни“ [10, с. 39]. В монографията „Български географски имена на -jь. Принос
към славянския ономастичен атлас“ (1973), освен
че потвърждава заключенията си от предишни изследвания за пътя на заселването на българските
славяни, но възстановява и редица стари топоними и изчезнали словообразувателни формации.
На хидронимията е посветен забележителният труд „Български водопис. Имената на водите в
Североизточния край на Балканския полуостров“
(2012), в който са представени 50 000 имена и 50
карти.
Антропонимията е една от предпочитаните области, в която проф. Й. Заимов работи през
целия си живот и оставя ценни приноси, напр.
„Старобългарските лични имена Безмер, Гостун
и Маломир“ (1964), „Die slavische Herkunft des
Namens des bulgarischen Herrschers Tervel“(1971),
„Двучленни лични имена в българската топонимия. (Принос към Славянския ономастичен атлас)“(1974), особено популярният „Български
именник“ (1988, 1994), в който са събрани и класифицирани повече от 12 000 лични имена от различни исторически периоди, но и от области извън границите на България.
Много важен момент в методологията на проф.
Й. Заимов е свързването на знанията за историческото развитие на езика ни с данните от топонимията,
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напр. „Из болгарской исторической лексикологии
(к лексике праславянского языка)“(1972), „Relation
chronologique entre la deuxième palatalisation vieux
bulgare et la metathese liquide à la lumiere des noms
geographique bulgares en Grece du Sud“ (1975). В този
смисъл е и интересът на видния наш учен към историята на българския език, за която остави особено
ценни изследвания, като напр. „Старобългарският
език и старобългарската топонимия (според кирилски извори от IX до XIV век) “ (1968), „Anciens noms
bulgares dans la partie sud de la Péninsule balkanique“
(1968), „Към въпроса за изчезването на крайните
ерове в историята на славянските езици“ (1968),
„Словяне и Блъгаре в старобългарската книжнина и
в българската топонимия“ (1969).
Тук не трябва обаче да пропуснем важните приноси на големия езиковед за палеографията (свързани с интересите му към историята на българския
език), като напр. „Битолски надпис на Иван Владислав самодържещ български. Старобългарски паметник от 1015 – 1016 година“(1970), „Супрасълски или
Редков сборник“ (I том 1982, II том 1983), „Асеманиево евангелие. Старобългарски паметник от XI век“
(2012), „The Kicevo triodium“ (1984) и др.
Като отреждаме мястото на проф. Й. Заимов
сред най-видните представители на българистиката
и славистиката, не може да не отбележим приносите
му към етимологията. Тук ще отнесем както участието му в новия „Български етимологичен речник“,
който започва да излиза от 1962 г., така и редицата
конкретни разработки, напр. „По-особени думи от
Разградско“ (1942), „Български народни имена на
месеците“ (1954), „Названията на царевицата в българския език“ (1954) и др.
„Като учен проф. Й. Заимов се отличаваше със
задълбоченост, добросъвестност и строго придържане към фактите, но и със смелост при поставяне
и решаване на нови проблеми, а като човек той е изключително трудолюбив, работоспособен и делови
[...] рядко отзивчив към колегите си“ [11, с. 367].
Както се вижда от изложеното по-горе, тук са
представени бегло шрихирани портрети на български езиковеди – учени с международна известност
и признание. Те имат безспорно голям принос за

проучването на българския език във всички области,
както и всички етапи от неговото формиране, с очертаване на основните тенденции в изграждането
му като национален език с утвърдена нормативна
система. Но същевременно тяхното творчество се
характеризира наред с широко изразената специфика на българския език, също и с дълбоко навлизане
в неговата естествена славянска и балканска среда.
Значението на тяхното научно дело е още по-голямо
в перспективата, която те отварят към бъдещето. То
ще бъде основа и богат извор на идеи за бъдещото
развитие на науката за българския език. И светъл
пример за подражание.
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EMINENT REPRESENTATIVES OF BULGARIAN LINGUISTIC STUDIES
(FIRST HALF OF 20TH C) – Part II
Mariya Popova, Svetlana Pitkevich

Abstract
The goal of this article is to present the intellectual inheritance of some of the most eminent Bulgarian linguists
(born before 1930), i.e. prof. St. Stoyanov, prof. St. Stoykov, prof. K. Cholakova and prof. Y. Zaimov. They are all
representatives of the historical-comparative period in the development of Bulgarian, Slavic and Indo-European
studies and have created both the image of contemporary Bulgarian linguistics and the Institute of Bulgarian
Language.
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В ПАМЕТ НА АКАДЕМИК КАМЕН КУМАНОВ

Проф. д-р Галя Станева,
Секция „Липид-белтъчни взаимодействия“,
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
Академик Камен Стефанов Куманов е роден
на 2 август 1937 г. в Стара Загора. Израства във
високообразовано семейство, чийто баща – проф.
Стефан Куманов, е агроном-зоотехник, получил
образованието си във Виена, Австрия и специализирал по-късно в Германия. Майка му Лилия Куманова завършва биология в Софийския университет.
Академик Куманов поема по достойните стъпки на
своите родители и завършва специалността „Зоотехника“ в Зоотехническия факултет на Висшия
селскостопански институт „Георги Димитров“.
Очевидно той наследява от родителите си техния
буден ум и упорит характер, който ще го води през
целия му живот и ще го оформи като учен, не само
в българските научни среди, но и в международен
план. Академик Куманов от малък изучава френски език и владеенето на този език се оказва ключов
фактор както в личния му живот, така и в професионалния. Той създава семейство с Жаклин Куманов, французойка и филолог по професия. Раждат
им се две деца: Стефан и Франсоаз. Франсоаз се
явява вече трето поколение учени от семейството
и работи върху изучаването на рецепторите за глюкоза в клетъчните мембрани и връзката им с ефекта
на инсулина и диабетните патологии в Бат, Англия.
Академик Куманов получава изключителната възможност да специализира при световноизвестния и признат учен в областта на метаболизма на липидите професор Жак Полоновски в
Департамента по биохимия на Университетската
болницата „Сент Антоан“, Париж. През този период (1967/68 г.), той се среща и работи с учени от
световна величина като R. Infante, G. Alcindor, A.
Raisonnier, M. Paysant, J. Monod, L. Van Deenen и
др. Основната му научна работа е върху изучаването на активността на ензима Фосфолипаза А2,
която впрочем е едно от основните направления в
изследователската дейност на екипа на проф. Полоновски. В сътрудничество с проф. Инфанте aкад.
Куманов успява да идентифицира т.нар. „пост-хепаринова фосфолипаза А2-ензим, отделящ се от
капилярния ендотел след инжектиране на хепарин
в кръвта“. В своята книга „Разказ за един живот“
акад. Куманов отбелязва, че този миг е първият за
него, в който се е почувствал като новооткривател
и е започнал да се превръща в истински биохимик. Следват многобройни научни публикации с

този екип. По-късно акад. Куманов започва работа в Института по здраве и медицински изследвания (INSERM – Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale) като „Chargé de recherchе“,
в сътрудничество с проф. Инфанте и световноизвестния хепатолог проф. Жак Кароли, тогавашен
директор на Института. Той изучава ефектите на
тетрациклина върху синтезата на липопротеини в
черния дроб, научно изследване, което по-късно
обогатява в България и оформя като кандидатска
дисертация. През 1972 г. акад. Куманов се завръща
в България и поема асистентското си място в Катедрата по биохимия на Зоотехническия факултет.
Междувременно, той започва научно сътрудничество с Централната лаборатория по биофизика
(ЦЛБФ) при БАН, където въвежда изследвания в
изучаването на липидния състав и метаболизма на
липидите в белите дробове и по-специално в алвеоларния сърфактант. През 1975 г. акад. Куманов
започва работа в ЦЛБФ и през 1977 г. става доцент.
През 1982 г. той сформира секция „Липид-белтъчни взаимодействия“, за да осъществи научните си
мечти, свързани с биохимията на липидите и тяхната организация в мембраните при нормални и
патологични условия в клетките. През 1987 г. защитава голямата си докторска дисертация на тема
„Структурно-функционални връзки в биологичните мембрани“ и става доктор на биологическите науки. Година по-късно е избран за професор, а през
1989 г. за директор на ЦЛБФ (1989 – 1992).
Благодарение на нестихващата упоритост и висока научна компетенция, придобити във времето и
в плодотворно сътрудничество с известни френски
липидолози, акад. Куманов въвежда науката „Липидология“ в България и създава единствената и
най-престижна школа в България, изследваща липидния и мастнокиселинен състав на клетъчните
мембрани, тяхната организация и разкриването на
връзката им с клетъчните функции в норма и патология. Понастоящем секцията е ръководена от един
от най-добрите ученици на акад. Куманов, проф.
Албена Момчилова. В тази високонаучна среда са
сe формирали немалко учени, доказали се в международни и български университети и институти,
като проф. Албена Момчилова, проф. Диана Петкова, проф. Мариана Николова-Каракашян, проф.
Галя Станева, старши изследовател Ваня Хинков-
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ска, д-р Светлана Кошлукова, д-р Таня Нейчева, гл.
асистент Русина Хазаросова, висококвалифицирания специалист Таня Марковска и много успешно
завършили докторанти.
През годините на интензивни научни изследвания акад. Куманов е участвал в организирането
на Международни симпозиуми и Младежки научни школи, посветени на липидната структура, организация и метаболизъм. На тези симпозиуми са
участвали признати европейски и американски учени, измежду които Peter Quinn, Anthony Watts (England); Karel Wirtz, J. Batenburg (Holland); George
Helmkamp, Jr., A. Spector, W. H. Evans (USA); Elena
Burlakova (Russia); Lech Wojtczak, Jolanta Baranska
(Poland); H. Hinz (Germany); Recaredo Infante, Gilbert Bereziat, Claude Wolf, Jacques Chambaz, Odile
Colard, Luis Douste-Blazy (France) и много други.
След тези научни форуми много от младите учени
осъществяват научни сътрудничества и специализации, които спомагат изключително много за повишаване на научната мотивация и капацитет на
учените в България.
През 90-те години до 2000 г. акад. Камен Куманов е официално поканен като асоцииран професор в лабораторията на проф. Клод Волф в Департамента по медицинска биохимия на Медицинския
факултет „Сент Антоан“, към Университета „Пиер
и Мария Кюри“, Париж, Франция. В сътрудничество с проф. Gilbert Bereziat, German Trugnan и Peter
Quinn акад. Куманов и екип изследват влиянието на
състава и структурата на чернодробните плазмени
мембрани върху активността на фосфолипаза А2.
Изследван е ефектът на нивата на сфингомиелина
и холестерола върху активността на ензима. Според думите на самия академик: „Без съзнателно да
сме го търсили, ние се включихме активно в установяване наличието на мембранни домени от вида
„rafts“ в клетъчните мембрани, съставени главно
от тези два липида. Откриването на тези специализирани домени тласна развитието на мембранологията и наложи ревизирането на разбирането за
мембранната организация и функциите ѝ в живота
на клетката“.

След 2000 г. акад. Куманов се завърна отново
в България и въведе пионерни научни изследвания
за изучаване на липидното фазово разделяне в биологичните мембрани, определяне на физико-химичните свойства на мембранните домени от вида
„rafts“ и взаимодействието на определени белтъци
и ензими с тези мембранни структури.
Научните приноси на акад. Куманов, свързани
с изучаването на метаболизма на липидите в различни видове клетки в норма и патология се съдържат в научна публикационна дейност, обхващаща
над 110 научни статии в реферирани международни и български научни списания и над 1400 цитирания само в реферирани международни списания.
През 2003 г. в един и същи ден – 17 юни, акад.
Камен Куманов е удостоен с две почетни звания –
действителен член на Българската академия на науките и титлата „Доктор хонорис кауза“ на най-големия и престижен университет във Франция,
Университета „Пиер и Мария Кюри“. Тържествената церемония е проведена в Сорбоната в Париж
с най-големи почести, достойни за хора, отдали
живота си на науката и френското общество.
Акад. Куманов бе признат като учен, допринесъл не само за развитието на науката в България,
но и за развитието на науката във Франция – страна
с дългогодишни традиции и високи постижения в
областта на биомедицината.
Камен Куманов беше от онези академици, при
които можеше да влезеш по всяко време, без приемен час, да го помолиш за лична и професионална помощ, да дискутираш по научни теми, колкото време е необходимо. Той подпомагаше с лични
средства млади учени от института и даряваше определена сума пари за нуждите на секцията. Бореше се усърдно за науката в България, често пишеше статии и се срещаше с хора от Правителствата,
за да лобира за българската наука, за да я избави от
застоя и разрухата ѝ през последните десетилетия.
Често беше строг и взискателен, но неговият голям
ум култивира в нас, неговите ученици от секцията,
критични, посветени и вдъхновени последователи.
Акад. Камен Куманов почина на 2 септември
2017 г. след кратко боледуване.

IN MEMORIAM ACAD. KAMEN KOUMANOV, DOCTOR HONORIS CAUSA DE L`UNIVERSITE
PIERRE ET MARIE CURIE, PARIS, FRANCE
Galya Staneva
Abstract
On September 2, 2017, Academician Kamen Koumanov (1937 – 2017) passed away. In 2003, on the same day, June
17, Acad. Kamen Koumanov was awarded two honorary degrees, Academician of the Bulgarian Academy of Sciences and
Doctor Honoris Causa of the largest and most prestigious university in France „Pierre and Marie Curie“, Paris, France.
Thanks to his unabated perseverance and high scientific competence gained over time and in fruitful cooperation
with famous French lipidologists, Acad. Koumanov introduces the Lipidology in Bulgaria and creates the most prestigious
scientific group in the Institute of Biophysics at the Bulgarian Academy of Sciences examining the lipid and fatty acid
composition of cell membranes and their organization in normal and pathological conditions.
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ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА АКАДЕМИК ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

Проф. д.и.н. Илия Г. Илиев,
Институт за исторически изследвания – БАН

През 2017 г. се навършиха 100 години от рождението на академик Димитър Ангелов – един
от най-разностранните и задълбочени български изследователи на средновековната история.
Щастливо стечение на обстоятелствата – благоприятна семейна среда, превъзходни учители и
лични качества – обуславя формирането на един
от най-изтъкнатите представители на българската следвоенна хуманитаристика. От друга страна,
трагичните последствия от попадането на България сред страните, останали на изток от Желязната
завеса, оставят своя отпечатък върху разностранното творчество на големия учен.
Така или иначе, трудовете на Димитър Ангелов
не остават незабелязани дори в най-схоластичния
период от развитието на следвоенна България. И
именно те, а не всевъзможните административни
постове, с които силните на деня товарят учения,
му осигуряват завидно място в международните
научни среди и ней-вече сред цвета на световната
византинистика. От друга страна, не бива да омаловажаваме усилията, които акад. Ангелов полага
за администрирането на българската историческа
наука. За всеки, който е имал „щастието“ да заема някакъв подобен пост (независимо дали преди
или след „промените“ на 10 ноември 1989 г.), е
ясно с каква загуба на време за наука и на нерви е
свързано това. А Димитър Ангелов през над половинвековния си път в българската наука най-често
е съвместявал по две, че и по три длъжности от
най-отговорно естество. Сред тях не бива да пропуснем ръководенето на Катедрата по българска
история на Софийския университет, на Секцията
по средновековна история на Историческия институт при БАН, както и дългогодишното му директорство на Археологическия институт с музей.
В същото време той активно чете лекции у нас
и в чужбина, следи отблизо по няколко важни за
българската наука археологически теренни проучвания, оглавява Византинистичната асоциация в
България и Специализирания съвет по история и
археология при Висшата атестационна комисия на
Министерския съвет.
При такава натоварена научно-организационна програма бихме си помислили, че за научно

творчество на академика едва ли му е оставало
кой знае какво време и той, подобно на други негови съвременници и по-млади колеги, се е задоволявал само с тържествени и казионни доклади
и изказвания по повод многобройните годишнини в българския научен календар. Нищо подобно!
Само библиографията на най-важните му съчинения, публикувани в специализирани издания,
едвам се побира в 200 страници, докато пълният
преглед на сътвореното и изнесено от него пред
българската и международната общественост би
се побрал само в двутомник.
Акад. Димитър Ангелов беше уважаван учен.
Студентите и аспирантите го уважаваха за методичността, с която излагаше проблемите, по които
вземаше думата. Колегите у нас и от чужбина го
уважаваха за скрупульозността му на изследовател, познаващ, използващ и щателно посочващ
всевъзможни извори по темата, по която пише.
Държавната власт го уважаваше за таланта му да
обединява противниците и да намира златното сечение в изобилието от противостоящи си мнения
по даден въпрос. Толерантното му отношение при
научните спорове, обсъждания на фундаментални
трудове или защита на дисертационни трудове гарантираше създаването на делова и ненатоварена
с излишни емоции атмосфера, при която достигането до правилните решения – при това най-често с консенсус – беше гарантирано. Една правеща
впечатление достолепност, която по някакъв особен начин напомня прословутия съвет на апостол
Павел към учениците му внимателно да ходят не
като немъдри, а като мъдри, крачейки през примките и капаните на житейската суета.
Големият учен се познава по големите теми,
които изучава и интерпретира в творчеството си.
Едва ли може да бъде намерен по-нагледен пример за това от научноизследователското наследство на акад. Димитър Ангелов. Само изброяването на заглавията на някои от неговите издавани
и преиздавани на български и други езици книги
е достатъчно да ни убеди в това: „Богомилството
във Византия“, „Богомилството в България“, „Образуване на българската народност“, „Аграрните
отношения в Северна и Средна Македония през
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ХІV в.“, „История на Византия в три тома“, „История на българската феодална държава и право“
(в съавторство), „Българското военно изкуство
през феодализма“ (в съавторство)… Този списък
може да бъде удължаван до неразумни размери,
ако бъдат включени циклите от студии и статии,
посветени на по-частни проблеми, свързани с горепосочените теми или с изследователски области
като Кирило-Методиевото дело, българската идеологическа мисъл през Средновековието, обществено-икономическите отношения в средновековна
България, „бит и душевност“ на българите през
средните векове и много други.
Акад. Ангелов имаше и понастоящем има
много ученици и последователи. Заедно с него и
след него в Университета работиха проф. Петър
Тивчев, проф. Георги Бакалов, а и понастоящем не
изпуска от ръцете си вълшебната пръчка на Просперо акад. Васил Гюзелев. Археологическият институт и Институтът за исторически изследвания
на Академията също са длъжници на академика
за неговите организационни умения и усилия,

допринесли за консолидация на научните им общности в трудни за тези институции времена.
От кончината на акад. Ангелов минаха малко повече от двадесет години – време не съвсем
достатъчно за оценка на един живот, отдаден на
науката, както бихме казали, но няма да го кажем,
за да избегнем поне това банално клише от постмодерната българска панагирическа литература.
Далеч по-справедливо би било да се каже живот
в или с науката. Нашата наука – историята – също
като медицината е многопластова и трудна за преброждане. Понякога и целият живот не ни стига
за това. А и по принцип животът е кратък (както
го е забелязал и авторът на познатата сентенция,
Хипократ). За Димитър Ангелов времето, отредено му на този свят, е било достатъчно да направи
немалко, да направи достатъчно за укрепване на
основите на българската византинистика и медиевистика. Здрави основи, които биха издържали висок градеж, стига следващите поколения да
имат същата амбиция за съзидание.

ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF ACAD. DIMITAR ANGELOV
Ilya G. Iliev
Abstract
Dimiter Angelov was a leading Bulgarian scholar – specialist in medieval history and founder of Byzantine
studies in Bulgaria. Despite of all political obstacles of the postwar period in transformed to socialism Bulgarian
society Acad. Angelov managed to lay the foundations of modern Bulgarian Byzantinology. The years spent
ahead of the Medieval Department at the Sofia University and the Department of Medieval Bulgarian History of
the Institute for historical Studies at the Bulgarian academy of sciences marked a groundbreaking renaissance
of medieval studies and coincide with the publication of the first six volumes of the multivolume academical
History of Bulgaria.

Редакционната колегия на списание „НАУКА“
Ви пожелава
весела, щастлива и успешна Новата 2018 година!
Веселин Вълчев, Мара Матакиева. Димитър Ангелов. Биобиблиография. Акад. изд. „Професор Марин
Дринов“, С. 1998 г., 232 с.
1
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Рубриката „Трибуна на младите“ се осъществява
с финансовата подкрепа на фондация „Еврика“

ПРЕЗИДЕНТСКИ НАГРАДИ „ДЖОН АТАНАСОВ“ ЗА 2017 Г.
На официална церемония в Гербовата зала на Президентството на Република България за 15 пореден път, след старта през 2003 г., с ежегодната президентска награда „Джон Атанасов“ и с грамоти бяха
отличени изявили се млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки в национален и в световен мащаб. Наградата носи името на известния учен от български произход, създал
първия цифров електронен компютър. Носителите на наградата и грамотите „Джон Атанасов“ се определят от комисия, включваща водещи учени и професионалисти в областта на компютърните науки.
Сред лауреатите на наградата са настоящи ръководители на развойни звена на водещи изследователски
институти и глобални частни компании в сферите на компютърната лингвистика, роботиката и криптологията.
В отговор на нарастващото значение на компютърните науки, дигиталните умения и предприемачество през 2008 г., 2012 г. и 2015 г. към отличията последователно са учредени следните нови категории: Грамоти „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“, за ученици, постигнали най-високи резултати в международни ученически олимпиади по информатика и информационни технологии
и техните преподаватели; Грамоти „Първи стъпки в компютърните науки“, насочени към ученици и
студенти във възрастовата група 12 – 22 години, постигнали високи резултати с авторските си проекти
в национални и международни научни конкурси и фестивали; Грамоти „Джон Атанасов – за проекти
с голям обществен принос“, отличаващи индивидуални и екипни проекти, чиито създатели са под 35
години, и които адресират посредством компютърните технологии въпроси с обществена значимост.
Категорията е отворена към стартиращи компании и самостоятелни проекти в частния, неправителствения и академичния сектор.
„Вашият труд е от особена значимост за информационното общество. Професията, свързана с
компютърните науки, е професия на бъдещето, свързана с най-бързо развиващия се сектор на нашата
икономика“, заяви Президентът Румен Радев. Той обърна внимание на важността на изследванията и
авторските разработки на всеки един от кандидатите за отличието за развитието на компютърните технологии и подчерта, че за последните години приходите на българските IT компании отбелязват ръст от
над 250 %, броят на заетите работни места само в софтуерната индустрия на България към момента са
над 40 хиляди и над 90 % от тях са на възраст под 35 години.
В приветствието си проф. д.т.н. Иван Димов – зам.-министър на МОН, също подчерта, че информационните и комуникационни технологии са една от най-важните области на българската икономика,
която дава 4,6 % от брутния вътрешен продукт – над средната стойност за Европа, и че цифровите
технологии са все повече разпознаваеми в нашата страна. „България е Силициевата долина на Източна
Европа“ – заяви вторият носител на Наградата „Джон Атанасов“ – Светлин Наков, цитирайки генералния директор на фирмата „Бош“, и изрази увереността си, че компютърните технологии ще помогнат за
излизане на България от икономическата криза.
Носител на голямата НАГРАДА „ДЖОН АТАНАСОВ“ 2017 е ВАСИЛ ДЕНЧЕВ, ДОКТОР
ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, главен архитект на квантов софтуер в Google. Научните му интереси
и професионален опит са предимно в сферата на квантовата информатика. Неговите научни постижения включват успешно разработена система за контрол и стабилизация на оптически интерферометър,
позволяваща сигурно разпространение на квантови криптографски тайни ключове, както и успешно
разработена компютърна система за автоматична характеризация на източници и детектори на единични фотони. По време на дългогодишният му стаж в Google изследователската дейност на д-р Денчев
и неговият научен ръководител в областта на квантовата информатика е основен повод компанията да
създаде и финансира отдел по квантова информатика – Google Quantum Artificial Intelligence Lab, където той работи и до днес като главен архитект на квантов софтуер. В момента неговият научен екип
работи в областта на теоретичната квантова физика, разработване на квантов хардуер и изследвания на
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нови възможни квантови приложения в машинно самообучение, изкуствен интелект и др.
Журито отличи с ГРАМОТИ „НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ“ трима подгласници на лауреата,
които имат близки до неговите постижения. Двама от тях работят в Института по информационни и
комуникационни технологии към БАН.
Научните изследвания на Кристина Капанова, доктор по информатика и компютърни науки,
са в областите на изкуствените невронни мрежи, оптимизационните методи, както и квантовата физика.
Създаденият от д-р Капанова нов постобучителен процес е вдъхновен от квантовата физика и имитира
квантовите ефекти, като по този начин е в състояние да осигури подобряване на теглото на синаптичните връзки в изкуствената невронна мрежа. Тя е автор и съавтор на редица научни публикации в български и чуждестранни издания. Носител е на редица признания, сред които стипендия на Световната
федерация на учените от ЦЕРН през 2016 г.
Научните интереси на Станислав Харизанов, доктор по математика, са в областта на математиката и информатиката – обработката на дигитални изображения. Постиженията му са в разработването
на общ теоретичен анализ за устойчивост на нелинейни подразделителни оператори, многомащабните
им трансформации и практически алгоритми за ефективно генериране на геометрични обекти и в иновативен подход за обработка на томографски данни, в който основни физически свойства на сканирания
обект гарантирано се унаследяват от дигиталната му възстановка. Автор и съавтор е на редица научни
публикации в български и чуждестранни издания. Носител е на редица признания, сред които почетна
грамота от ИИКТ – БАН за „големи заслуги за развитие на института“ и на наградата за млади учени „Марин Дринов“ на БАН в направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“
2017.
За първи път в историята на наградите „Джон Атанасов“ има носител на отличия в две категории.
Освен с ГРАМОТА „НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ“ в категорията Награда „Джон Атанасов“ магистърът по информатика, специалност „Софтуерни технологии“ във ФМИ на Софийския университет
Минко Гечев получи ГРАМОТА „ДЖОН АТАНАСОВ – ЗА ПРОЕКТ С ГОЛЯМ ОБЩЕСТВЕН
ПРИНОС, даващ решения посредством компютърните технологии на значими проблеми и предизвикателства. Професионалните му интереси и основни проекти са в областта на създаването на софтуерни
инструменти в областта на компютърните науки и софтуерното инженерство и тяхната популяризация,
целящи улесняване на създаването на масивни бизнес приложения и/или техники за занижаване на
сложността при разработка (архитектурни шаблони и добри практики). Неговите авторски разработки са придобили голяма популярност. Angular Seed се използва от голям брой Fortune 500 компании,
включително Intel, правителствени проекти в Англия, Австралия и др. Angular Seed е с отворен код и е в
ядрото на над 10 000 проекта за последните 2 години. Codelyzer се използва за откриване на проблеми в
изходния код на софтуер в компании по цял свят и само за последните 6 месеца има над 4 млн. сваляния.
Г-н Гечев е основател на SofiaJS – българската общност на JavaScript разработчици. Към момента е част
от изследователски екип на Google. През последните 6 години той е организирал множество лекции и
конференции с български и международни JavaScript лектори.
Седемнадесегодишният Звездин Бесарабов, ученик в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София,
беше отличен с ГРАМОТА „ДЖОН АТАНАСОВ – ДЕБЮТЕН ПРОБИВ В КОМПЮТЪРНИТЕ
НАУКИ“. Той е печелил първи места на множество турнири, включително Националната олимпиада
по информационни технологии и Есенният турнир „Джон Атанасов“. Неколкократно е консултирал
компании и групи относно техни идеи и тяхното блокчейн внедряване, всяка от които е изявила желание
той да работи при тях. Лектор е в СофтУни, като е водил един от най-големите семинари и първата по
рода си на тема блокчейн софтуерна разработка в България.
В тази категория журито присъди и две поощрителни отличия (грамота за високи резултати).
Проектът „Intelligent Planting“ на Василен Цветков от МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, е спечелил
специална награда за иновации в храните и агрикултурата на EUCYS’16. Визуализация на паметта на
процесите в Линукс е проект, награден със сертификат за носител на най-голямата награда в Националния конкурс „Science and Innovation Fair“ 2016.
Иван Иванов от Американския колеж в София има множество челни места на различни състезания през изминалата година – Първа награда за отлично представяне на Сесия на Ученически институт
при БАН, сертификат за отлично представяне в конкурс „Science and Innovation Fair 2016“, награден
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проект в 7 състезания и др. Автор е на проект за оптимизиране на имплементацията на иновативен модел за унитарна рекурентна невронна мрежа.
Заслужава да се отбележи фактът, че и тримата отличени в тази категория са изтъкнати възпитаници на Ученическия институт по математика и информатика.
Носител на ГРАМОТА „ДЖОН АТАНАСОВ – УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ“ – Информатика, е Енчо Мишинев, 12 кл., от МГ „Атанас Радев“ в гр. Ямбол. Най-доброто
класиране на Енчо Мишинев през изминалата година в национални олимпиади са първите места в
областен кръг на Националната олимпиада по информатика, лауреат в група А на Националния кръг на
НОИ на есенния турнир „Джон Атанасов“. Носител е на златни медали в международния турнир „Джон
Атанасов“ и от Международната олимпиада по информатика (Техеран, Иран), както и на сребърен медал от Балканската олимпиада по информатика (Кишинев, Молдова). Преподавател с най-голям принос
за успехите му е Антон Шиков от школа по информатика „Шикови“.
С ГРАМОТА „ДЖОН АТАНАСОВ – УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ“ – Информационни технологии, беше отличен Антон Колов, 12 кл. в ПМПГ „Св. Климент Охридски“ в
гр. Монтана. Най-доброто класиране на Антон Колов в национални олимпиади е първо място на Националната олимпиада по информационни технологии. Има отлични грамоти и специални награди на
конференциите на УчИМИ от 2014 до 2017 г. и първо място на SAP Geeky Camp 2017 г. Участвал е в
Лятната изследователска школа през 2016 г. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Красимир Кирилов – учител по информатика и ИТ в ПМПГ – Монтана.
Младите носители на Президентската награда „Джон Атанасов“ през изминалите 15 години са забележителни представители на българските успехи в областта на компютърните науки, които по думите
на Президента Румен Радев формират пред света „забележителния облик на младата българска IT генерация“. И както подчерта тазгодишният носител на наградата д-р Васил Денчев, по света има много
талантливи българи, които постигат академични и професионални успехи, с които прославят страната
ни. Неговата мечта е един ден всички те да се върнат в България, да работят за България и „за светлото
бъдеще на всички наши сънародници“.
						

„							

Н.“

СВЕТЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ
НАУКА,
А НАУКАТА – ОТ ЖЕНИ
Това беше мотото, под което премина на 10 ноември – Световния ден на науката за мир и развитието, официалната церемония, на която бяха връчени Националните стипендии на L‘Oréal и ЮНЕСКО
по програма „За жените в науката“. Домакин на събитието, на което бяха отличени три млади българки за техните новаторски научни идеи, бе Софийският университет, който заедно с L’Oréal България и Националната комисия за ЮНЕСКО – България за седма поредна година е партньор и съорганизатор на инициативата, насърчаваща младите жени в България да изберат професионално развитие
в научната сфера. Трите победителки тази година бяха отличени за своите иновативни проекти с
награда от по 5000 евро. Събитието бе уважено от редица официални лица и висши представители на
научната общност.
Почетен гост бе г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на България, която в изказването си заяви, че
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държавата е в дълг пред жените в науката, а днешното събитие е една малка, но важна компенсация
за уважението и подкрепата, която всички им дължат. Тя отбеляза, че за съжаление за наука се дават
много малко пари и вниманието на институциите не е достатъчно.
В изпратения като специален жест към българското издание на стипендиантската програма поздравителен адрес г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, обърна внимание не само
на нуждата от подобни конкурси, но и на огромния научен потенциал на страната ни, който трябва
да бъде окуражаван и стимулиран. Като уникална по своите размери, ценности и въздействие инициатива, която вдъхновява появата на ново поколение жени учени, определи програмата „За жените
в науката“ г-жа Бриджит Стрелър, генерален мениджър на L‘Oréal България, защото „светът има
нужда от наука, а науката – от жени учени, които имат силата да променят света“.
Инициативата „За жените в науката“ на L‘Oréal и ЮНЕСКО е уникална програма, стартирала
през 1998 г., която вече близо две десетилетия усилено подкрепя утвърдени жени учени в областта на
естествените науки и насърчава все повече млади жени да изберат научна кариера, оказва помощ в
изследователските им проекти и отдава заслужено признание за техните отлични постижения в научната област. По данни на ЮНЕСКО едва 28 % от учените в цял свят са жени, а само 3 % от лауреатите
на Нобелова награда са жени. От основаването си през 1998 г. глобалната инициатива „За жените в
науката“ е отличила над 2700 жени учени в 115 държави. Днес програмата се състои от Глобални
награди „За жените в науката“, Международна програма International Rising Talents и Национални и
регионални стипендии. Националните стипендии „За жените в науката“ на L‘Oréal – ЮНЕСКО, част
от световната програма, се отпускат за проекти, които се реализират в една отделна страна, за да осигурят практическа помощ на победителите за извършване на изследователска дейност в избраните от
тях области. Те съществуват в повече от 50 страни, а в България е програмата стартира през 2010 г.
Победителките в седмото издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ за учени от трите основни научни направления – биология, химия и физика, са:.
Д-Р ИНЖ. ИЗАБЕЛА ГЕНОВА е асистент в лаборатория „Органични реакции върху микропорести материали“ в Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. През 2012 г. тя
завършва висшето си образование в Химикотехнологичния и металургичен университет със специалност „Природни и синтетични горива“. Още по време на следването си започва работа като химик
в Института по органична химия, където защитава докторска дисертация в направление химически
науки. Научната ѝ дейност е насочена към разработването и дизайна на нови наноструктурни порести композитни материали на основата на активни въглени, силикати и метални оксиди с потенциално
приложение като катализатори за получаването на алтернативни горива в унисон с разрешаването на
актуални глобални проблеми, свързани с нарастващите енергийни нужди. До момента д-р Генова е
съавтор на 29 научни публикации и е участвала в над 30 научни форума у нас и в чужбина.
Проектът на д-р Изабела Генова „Мултикомпонентни катализатори на основата на мед, никел,
цинк и желязо модифициран активен въглен, получен от отпадъчна биомаса за получаване на алтернативни горива“ цели откриването на нови екологосъобразни алтернативни източници на енергия и
изграждане на устойчиви енергийни системи. „Главен герой“ в нейния проект е метанолът, който е
отличен преносител на водород и при дадени условия го освобождава. Това е перспективна възможност за преодоляване на зависимостта, свързана с използването на изкопаемите горива като основен
източник на енергия и които са основен замърсител в глобален мащаб. Голяма част от изследванията
си тя ще проведе в Института по органична химия на БАН, където е асистент от няколко години.
Интересен факт е, че д-р Генова е 29-годишна – най-младата стипендиантка по програмата в България.
Д-Р КИРИЛКА МЛАДЕНОВА е главен асистент в катедра „Биохимия“ на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавър е по молекулярна биология. Завършила е магистърска програма „Клетъчна биология и патология“ към Софийския университет. През март 2017 г.
защитава дисертация в направление биологични науки. Научните ѝ интереси са свързани с група от
ретинални макулни дегенерации, наречени бестретинопатии, структурата и функцията на белтъка
бестрофин-1, клетъчна поляризация, сортирането на белтъци, моделни мембранни системи, кинетика и механизъм на ензимното действие, ензимна катализа на гранична повърхност, псевдоензими,
механизми на клетъчната сигнализация и др. Въпреки кратката си научна кариера д-р Младенова
участва в редица научни колективи и работи активно по различни проекти с глобално значение.
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Проектът на д-р Кирилка Младенова „Изследване на взаимодействията на бестрофин-1 с мембранни структури и влияние на експресията му върху епителни клетки“ включва задълбочено изследване
на белтъка човешки бестрофин 1, а мутации в гена, който кодира този белтък, водят до прогресивно
намаляване на зрението и слепота. Бестрофин 1 е белтък, който се произвежда в ретината. Проблеми
с него водят до дегенерации, развитие на патологии и до слепота. Последни изследвания предполагат
връзка на този белтък с нервнодегенеративни състояния като Алцхаймер и Паркинсон, което предстои да се изследва – много популярна тема понастоящем в световен план. Научната ѝ тема е обект
на интерес още от бакалавърските ѝ години.
Д-Р НАТАЛИЯ БЕРБЕРОВА-БУХОВА е главен асистент в Института по оптически материали
и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ (ИОМТ) – БАН. Има бакалавърска степен по инженерна
физика и две магистърски степени – по квантова електроника и лазерна физика, и безжични мрежи и
устройства. От 2012 г. е зачислена в редовна докторантура към ИОМТ – БАН, където през юли 2016 г.
защитава дисертацията си. Автор е на повече от 20 статии в международни списания. Участвала е в
редица национални и международни конференции. Била е на 3 специализации във високотехнологични университети в Южна Корея, Финландия и Тайван. Активен участник е и в национални проекти,
като през 2016 г. е била ръководител на проект за млади учени към Фонд „Научни изследвания“.
Научните ѝ интереси са насочени към изследване на фундаментални процеси при поляризационен
холографски запис в нанокомпозитни материали на основата на азополимери.
Д-р Наталия Берберова-Бухова бе отличена за проекта си „Поляризационен холографски запис в
азополимерни нанокомпозити“, който е фокусиран върху изобретяването на нова среда за запаметяване на информация, която ще е с много по-голям капацитет от наличните на пазара в момента. В
основата на проекта е използването на наночастици. Новият информационен носител, в чието разработване тя участва, е с голяма перспектива и позволява многократен запис и изтриване на информация. Предполага се, че това ще са материалите, които ще се използват за следващото поколение среди
за оптичен запис и информация. Тези среди и хибридни материали са биоразградими и отговарят на
съвременните тенденции за опазване на околната среда. Проектът ѝ ще бъде реализиран в ИОМТ –
БАН.
И трите стипендиантки посочиха, че най-голяма трудност и предизвикателство в науката е да се
намира баланс между работата и свободното си време, но с течение на времето те са намерили този
баланс и това им дава стимул да продължат да се занимават със своите изследвания.
Повече информация за програмата „За жените в науката“ можете да намерите в интернет на адрес:
http://zajenitevnaukata.bg/. Предстои отварянето на приема на кандидатури за 2018 г. в търсене на
най-добрите научни таланти сред българките.
													
„Н.“

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
УЧАСТНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНКУРС ЗА МЛАДИ
УЧЕНИ – EUCYS 17

Весела Василева,
държавен експерт в дирекция „Наука“ – МОН,
заместник-национален организатор на конкурса

EUCYS е един от най-реномираните научни
форуми за младежи и се провежда ежегодно от
1989 г. под егидата на Европейската комисия. Конкурсът на ЕС за млади учени е част от дейностите
по едно от трите направления на програма „Хоризонт 2020“, а именно – „Наука с и за обществото“.
Конкурсът се управлява от Генерална дирекция

„Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия. В рамките на програмите за научни
изследвания и технологично развитие, както и по
инициативите на Европейското научноизследователско пространство, конкурсът цели да изгради
по-хармонична връзка между научното начинание
и европейското общество като цяло.
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България участва в провеждането му от 1999 г.
Тази година конкурсът се проведе през септември
в град Талин, Естония и в него взеха участие 89
проекта от общо 33 държави. Основният организатор на EUCYS 2017 бе Естонският съвет за научни изследвания. Той е създаден през 2012 г. и
е основна финансираща организация за научноизследователска и развойна дейност в Естония. Една
от най-важните му цели е да привлича младите
хора към науката, технологиите, инженерството
и математиката и да повишава обществената информираност относно науката и нейното значение
за обществото. Всяка година организира Националния конкурс за млади учени и Фестивала на
младите учени. Сред основните организатори бе и
Министерство на образованието и науката в Естония.
Конкурсната изложба се проведе в центъра за
събития SpaceX. Историческата фабрика е превърната в модерен просторен и комфортен център за
събития. SpaceX е прекрасно многофункционално
помещение в модерната бизнес среда на Талин.
Българският отбор се представи с проектите,
класирани на първите три места от Националния
конкурс „Млади таланти“ 2017 в областта на математиката, астрономията и биоинформатиката.
Проектите са на Чавдар Цветанов Любенов, Василена Александрова Цветанова, Радослав Стоянов
Димитров, Симона Любенова Христова и Теодор
Димитров Алексиев.
Церемонията по награждаването на 26 септември се състоя в Концертната зала на Естония с
участието на президента на Република Естония.
Българският представител Чавдар Лалов, ученик в 10 клас на Математическата гимназия „Гео
Милев“, град Плевен, завоюва две престижни награди – трета награда на журито и наградата на
Лондонския международен младежки научен фо-

рум (LIYSF). Проектът на Чавдар Лалов под заглавие „Върху структурата на несамопресичащите се
разходки и свързващата константа“ предлага нови
резултати в една тематика, която се отличава с голяма сложност и редица проблеми, някои от които
датират от зората на комбинаторната геометрия.
Негов научен ръководител е Румен Данговски, понастоящем студент в MIT, който представи страната в същия конкурс през 2011 г. Наградите бяха
връчени от Президента на република Естония Керсти Калюлайд и имат парично измерение от 3500
евро. В допълнение, Чавдар ще участва в LIYSF,
едно от най-престижните международни събития,
целящи да се повиши публичният имидж на науката в обществото и да помогнат на най-младото
поколение учени и изследователи.
Отлични отзиви за представянето си получиха
и другите български участници – Радослав Димитров и Василена Цветанова от Математическата
гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, които
представиха нови алгоритми с евентуално приложение в биоинформатиката с проекта „Сортиране
на пермутации от положителни числа с обръщане
с помощта на генетични алгоритми“. Теодор Алексиев и Симона Христова, вече студенти в Амстердам и възпитаници на успешната българска
астрономическа школа, представиха страната ни с
проекта „ Търсене на променливи звезди в разсеяния куп NGC7243“.
Цялостната организацията на конкурса беше
на много добро равнище. Съпътстващата програма бе много добре подготвена, непрекъснато се
провеждаха събития, като изявите бяха с добра
организация и посещаемост.
През 2018 г. предстои провеждането на 30тото издание на EUCYS в град Дъблин, Ирландия. Очакваме нови успехи на българските представители.

Кандидатстване за научните отличия
„За жените в науката“ за 2018 г.
От 1 декември 2017 г. стартира осмото издание на Национална стипендиантска програма „За жените в науката“. За поредна година престижният
научен конкурс търси трите най-талантливи български жени учени в сферата
на естествените науки, които ще награди със стипендии от по 5000 евро.
В стипендиантската програма за 2017 – 2018 г. могат да участват жени
учени от цяла България на възраст до 35 години. Те трябва да са докторанти
или вече да са защитили докторска степен, да се занимават с изследвания в сферата на естествените
науки и да разработят авторски научен проект, който със стипендията да реализират в България.
Подробна информация за конкурса е достъпна на официалния сайт на програмата: www.
zajenitevnaukata.bg. Кандидатите могат да изпратят своите заявления и документи за участие по електронен път на: stanislava.nishkova@mfa.bg или по пощата до Националната комисия за ЮНЕСКО в
България. Крайният срок за изпращане на кандидатурите е 31 март 2018 г.
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ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2017

ВЪЛНУВАЩИ СРЕЩИ
С НАУКАТА И УЧЕНИТЕ
Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“
На 29 септември 2017 г. България се включи
за 11-ти път в Европейската нощ на учените с мащабна програма с 27 локации в 11 града: Благоевград, Бургас, Варна, Котел, Плевен, Пловдив,
Русе, Сливен, Смолян, София и Стара Загора.
Това мегасъбитие се случва едновременно в повече от 300 града в цяла Европа и винаги се провежда в последния петък на месец септември, като от
18 до 22 ч. университетите и научните институти
отварят врати и организират събития за широката
публика. Целта на Европейската нощ на учените е
да повиши обществената осведоменост в сферата
на образованието, научните изследвания и иновациите, да помогне за общественото признание на
труда на учените и значимостта на техния труд,
както да поощри все повече млади хора да изберат
научната кариера.
Българският проект FRESH (Find Research
Everywhere and Share) за Европейска нощ на учените се финансира от Европейската комисия по
дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“. Програмата в София се
реализира със съдействието на Столична община,
Министерство на образованието и науката и Министерство на културата. Проектът се осъществява
от: Центъра за изследвания и анализи; Британски
съвет България; Форум Наука; Форум Демокрит;
София Тех Парк; Русенската търговско-индустриална камара; Агробио институт; Института по
океанология – БАН, Варна; Института по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив; Националния природонаучен музей при БАН; Техническия
университет – Варна; Университета за хранителни
технологии – Пловдив; Медицинския университет
– Плевен. Към тях се присъединиха десетки нови
партньори и участници, като сред асоциираните
партньори е и Съюзът на учените в България, който организира за пореден път конкурс за поезия
от български учени и докторанти. Подбраните от
журито стихотворения на 98 автори бяха качени

на сайта на СУБ в сборник „FRESH ПОЕЗИЯ“
(http://old.usb-bg.org/Bg/booklet-2017-final_cover.
pdf), който беше отпечатан и като книжно тяло.
Само в София FRESH събитията се проведоха паралелно на 14 места. За първи път централната локация беше Античият комплекс „Сердика“
под стъкления купол на Ларгото между Министерския съвет и Президентството. Там беше и официалното откриване с участието на кмета на София
г-жа Йорданка Фандъкова, ръководителя на Представителството на ЕК в България г-н Огнян Златев,
зам.-министъра на образованието г-жа Деница Сачева и зам.-кмета на Столична община д-р Тодор
Чобанов. След откриването награди получиха
участниците в 4 детски конкурса, които доказаха,
че науката е достъпна за всеки и на всяка възраст.
Че учените могат да бъдат и изкусни стихотворци
пролича от представянето на сборника „FRESH
ПОЕЗИЯ“, а авторите на получилите най-много харесвания в онлайн гласуването прочетоха
своите творби пред многобройните посетители.
Пространството в подлеза под Ларгото се беше
превърнало в минипанаир на науката с щандове с
демонстрации и експерименти. Програмистите от
SoftUni Kids показаха няколко реални приложения на науката в ежедневния живот – как да си направим охранителна система, система за поливане
на цветята и др. Химиците от Корпуса за бързо
гърмене на Химическия факултет на СУ бяха се
погрижили да има много и зрелищни демонстрации. Центърът за забавна математика показа на
посетителите различни начини за предаване на
информация чрез знаци, символи, сигнали и други кодове. Детски научен клас (ДНК) беше подготвил впечатляващо интерактивно научно шоу и
забавен лабораторен щанд за малки и големи. Образователният екип на Музейко предложи на малките учени и изследователи да „изцапат ръцете
си“ с някои от най-интересните експерименти на
единствения у нас детски научен център. По-на-
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предналите се запознаха с изследователската работа на два от институтите на БАН – Института по
математика и информатика и Секция „Аерокосмическа информация“ към Института за космически
изследвания и технологии, където научиха защо е
нужно да наблюдаваме Земята от Космоса и какви
дистанционни изследвания на катастрофални екологични природни бедствия се правят понастоящем из цял свят. Инженер-технологът Ивайла
Сопотенска, докторант по хранителни технологии
в Университета по хранителни технологии – Пловдив, специалист по виното, високоалкохолните
напитки и хлебните изделия, се беше погрижила
да има „Хляб и зрелища“. Бъдещите учени, ученици от 73 СУ и Студия „Млад художник“ показаха
общото между изкуството и науката. В Европейския кът (какъвто имаше във всички локации) можеше да се получи информация за различни проекти, финансирани от Европейската комисия, в
т.ч. и за стипендиите „Мария Склодовска-Кюри“.
За изключителната им важност за професионалното развитие на учените сподели своя опит доц.
д-р. Лидия Гълъбова, преподавател в ТУ – София
и стипендиант по програмата.
Националният политехнически музей организира забавни химични демонстрации, а също
и научно кафене за мозъка, а Корпусът за бързо
гърмене беше подготвил любими опити с отделяне на светлина и топлина, както и вече традиционните гърмежи и бумтежи в двора на музея.
Националният природонаучен музей при
БАН също предложи серия от научни кафенета: за
хоминидите, хоминините и хуманоидите; за животните-актьори в киното, участвали в над 70 български и чуждестранни продукции; за тайните на
нощните насекоми, включително наблюдения на
ловенето им със светлинна ловилка в парка около
музея; изложба с 3D макети в естествен размер на
15 вида от най-интересните и запомнящи се черноморски обитатели, изработени така, че да могат
да бъдат докосвани и представяни пред посетители с намалено зрение или незрящи...
София Тех Парк – първият в България научно-технологичен парк, се включи в Нощта на учените за поредна година с демонстрации на роботи
и дронове, системи за 3D визуализации и виртуална реалност, модерно лабораторно оборудване,
експерименти, научни опити в различни области,
както и иновативни стоки и услуги. Център на
програмата бяха екипи от 11-те лаборатории, където учените обясняваха по интересен и забавен
начин любопитни факти и нови постижения в областта на науката. Посетителите се запознаха и с
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новия проект на Българския студентски отбор по
синтетична биология, който спечели през 2016 г.
бронзов медал на световното състезание IGEM в
Бостън, САЩ. Стартиращи компании, които работят и развиват свои идеи в Инкубатора на научно-технологичния парк, демонстрираха свои иновативни стоки и услуги.
Програмата в сградата на Move BG започна
с представянето на сборника „100 лица зад българската наука“. По време на събитието „Вечер за
наивници“ двама млади учени: Антония Хубанчева – изследовател на прилепи, и Никола Каравасилев – астрофизик и ръководител на олимпийски
отбор по астрономия, представиха свои (забавни) провали или грешки в научната си практика,
споделиха какво са научили от тях и как те са им
повлияли. Клуб СКОРЕЦ беше направил миниизложба с някои от своите екзотични влечуги (които
някои смелчаци от посетителите взимаха в ръце!),
а специалисти от Биологическия факултет на Софийския университет разказаха повече за редките видове. Посетителите можеха да разгледат и
творбите от конкурса за рисунки с микроорганизми върху хранителна среда Агар Арт. А залата, в
която доц. д-р. Леандър Литов разказваше за суперкомпютрите – новия микроскоп на биологията,
беше пълно с правостоящи.
Видимото и невидимото във Вселената и съставните части на нашия свят беше темата на научното кафене в Клуб „Грамофон“, където също
залата беше препълнена с правостоящи, дошли да
чуят гостите от CERN – доц. Венелин Кожухаров
от катедра „Атомна физика“ на Физическия факултет на Софийския университет, един от създателите на експеримента PADME и победител на
FameLab България 2008, и гл. ас. Румяна Хаджийска, която работи по проекта CMS.
Отворени врати имаше в Астрономическата
обсерватория на нашата Алма Матер в Борисовата градина, където посетителите разгледаха отблизо 120-годишния действащ телескоп на постоянен фундамент – най-стария в България. След 20
ч. желаещите можеха да участват в реални астрономически наблюдения, да научат за българските
научни изследвания в областта на астрономията
на достъпен и популярен език и да получат компетентна информация относно Космоса, Вселената
и Земята.
Отворени врати имаше и в четири от музеите
на МГУ „Св. Иван Рилски“: Музея на уникалните кристали „Илия Делев“, Музея по минералогия,
петрография и полезни изкопаеми, Музея по геология и палеонтология и Музея по физика, където
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чрез демонстрации и експерименти можеше да се
„пипне“ таралеж на 200 млн. години, да се разбере защо редките кристали и скъпоценни камъни
струват по 200 млн. долара… В уютното научно
геопространство – градината пред Ректората, преподаватели и студенти от катедра „Маркшайдерство и геодезия“ демонстрираха най-съвременни
геотехнологии, използвани при създаване на 3D
карти и модели, прецизно GPS измерване с точност колкото грахово зърно, наблюдения на Земята от Космоса, изграждане на подземни галерии
за добив на подземни природни богатства и др. А
с протопи в умален мащаб на горивните клетки,
които могат да осигурят енергия пет пъти повече
за задвижването на автомобил, отколкото акумулаторите на електрическите автомобили в момента,
посетителите бяха запознати от преподаватели от
катедра „Сондиране, добив и транспорт на нефт
и газ“ в двора на Университета. Всеки можеше да
провери знанията си за скалите, минералите и географията в научното казино на Националния музей „Земята и хората“ чрез завъртането на глобуса
с интерактивната дъска и доказалите знанията си
в областта на минералогията и географията чрез
истинската рулетка можеха да пробват късмета си
да получат награда.
Вратите на 5 лаборатории на Химикотехнологичния и металургичен университет, в които
се експериментира върху създаване на нови материали, бяха отворени за всеки, който се интересува от магията на технологиите и възобновяемите
енергии и материали на бъдещето.
Темата на научното кафене в Спортен комплекс „Академик“ беше здравословният живот и
подобряване на здравната активност и култура на
децата, а в Агробиоинститута учени от Селскостопанска академия представиха интересни растения и патогени, опитни постановки, полезни растителни продукти за човешкото здраве, изложба
на цветя, арт ателие, работилница по засаждане на
покълнали семена от различни растения в почва и
викторина за растенията.
В Центъра по молекулна медицина на Медицинския университет – София посетителите можеха да разгледат най-съвременната апаратура за
цялостно изследване на нашата ДНК, белтъци и
метаболити и да разберат как функционира, както и имаха възможност да се запознаят с младите
учени, които използват най-съвременните научни
технологии в търсене на причините за наследствени заболявания: от шизофрения, епилепсия и деменция до онкологични, диабет и редки метаболитни заболявания.

В Детския научен център „Музейко“ деца
и родители се срещнаха с трима млади учени от
специалностите физика и астрономия, химия и
биология, задаваха им въпроси, които ги вълнуват,
както и за работата им в науката.
Да не пропуснем и две дигитални FRESH
събития. Имаше включване на живо от ЦЕРН, а в
Hall of FameLab се излъчваше онлайн на английски език от Националния природонаучен музей
в Лондон по 3-минутното представяне на тема
„Скрити светове“ на шестима финалисти от конкурса „Лаборатория за слава FameLab“, включително и от България.
Разнообразни, интересни и забавни FRESH
събития, разкриващи красотата на науката и професията учен, имаше и в други градове на страната. Във Варна имаше научни кафенета на различни теми, забавна детска викторина, прожекция
на филми други интересни събития. На тематични
щандове във Фестивалния и конгресен център
своята научноизследователска, научно-образователна и популяризаторска дейност, свързани с българското Черноморие, представиха Институтът
по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН,
Висшето военноморско училище „Никола Йонков
Вапцаров“, Институтът по рибни ресурси – ССА,
Зоопаркът, Медицинският университет, Университетските ботанически градини към СУ „Св.
Климент Охридски“ – Варна, София и Балчик и
мн. др. Посетителите се пренесоха в тайнствения
свят на Черно море, растенията и животните; запознаха се с иновациите и технологиите в образованието и науката в областта на медицината и биотехнологиите, морските науки, военното дело и
мениджмънта. Националната астрономическа обсерваториа с планетариум „Николай Коперник“
беше отворила вратите си за всеки, който искаше
да се запознаете с дейността ѝ и да проследи историческото развитие на идеята за множественост
на световете във Вселената от древността до наши
дни и за методите, чрез които днес се откриват
екзопланети около далечни звезди и да научи за
най-важните космически и наземни телескопи, използвани за тази цел. А в Техническия университет акцентът на събитията беше върху иновациите
и сигурността в IT сектора.
В Пловдив в научното кафене в Института
по зеленчукови култури „Марица“ посетителите
научиха много любопитни подробности и факти
за семейство Картофови и тяхното използване не
само за храна, а и за медицински цели. В друго научно кафене стипендианти на ЕК разказаха
как са спечелили стипендия и как са надградили
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чрез нея своя професионален опит. Посетителите активно участваха във викторина, попълваха
въпросници, дегустираха зеленчуци – сортове на
института и др., участваха в химически експерименти и в конкурса за детска рисунка. В отборни
състезателни игри в Медицинския университет се
представяха противоположни тези и визии за развитието на човечеството. Участниците в отборите
– изтъкнати учени, асистенти, студенти (вкл. чуждестранни), показаха завидна комбинативност,
логическо мислене и отборен дух. Здравословното хранене беше основната тема на FRESH събитията в Университета по хранителни технологии:
научно кафене, конкурси, научни игри, кулинарни
състезания, викторини, здравословна сладкарска
работилница, дискусии, изложби…и разбира се –
дегустации на здравословни кулинарни изделия и
напитки.
Акцентът на Нощта на учените в Стара Загора беше магията на Антарктида с личното участие
на проф. Христо Пимпирев, който откри в Регионалната библиотека „Захари Княжески“ изложбата „25 години България в Антарктида“ и след
това в научното кафене отговаряше на въпроси и
разказваше любопитни истории, свързани с експедициите му и полярните изследвания. На щанда на младите полярни изследователи от АПЕКС
България, участници в ежегодните експедиции
до Ледения континент, имаше много полярни
приключения – уникалните записани звуци на Антарктида, интересни полярни филми, вкаменелости на растения, намерени само преди месеци на о.
Ливингстън, холограмна Aurora Australis (Южно
сияние) и т.н. За любознателните имаше много
полярни тестове и игри, пъзъли, както и книги с
антарктическа тематика с атрактивни отстъпки. А
в лабораториите на Тракийския университет
посетителите имаха възможност да се докоснат
до изследователската практика, да станат част от
креативността и научното мислене в сферата на
аграрните, ветеринарномедицинските, медицинските, техническите, педагогическите и стопанските науки.
В Сливен в залите на Националния музей
на текстилната индустрия програмата в Нощта
на учените 2017 стартира с Лаборатория FRESH:
„Текстилът – традиции, наука и природа“. Малките откриватели имаха възможност сами да възстановят оригинален мотив от традиционен килим
чрез оцветяване, а всички гости – да се насладят
на драматизациите на Детска театрална трупа към
Арт център „Седем“. Изложбата „Багрене от природа – традиции и наука“ разкри пред посетителите тайните на природното текстилно багрене.
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В постоянната експозиция бяха демонстрирани
някои изобретения в областта на текстилните технологии, които направиха публиката съпричастна с историческия процес на научните открития
в тази област. А на Античната и средновековна
крепост „Туида“ екскурзоводи бяха археолозите
от Регионалния исторически музей, които в научното кафене „Археологията – слово за миналото
или вълнението да бъдеш откривател“ разказаха
интересни моменти от разкриването на крепостта
преди години и за ценните исторически находки в
нея.
В Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград учените от Иновационния
център за екоенергийни технологии демонстрираха най-новите си разработки в областта на водородните технологии и биоелектрохимичните
системи, а темата на научното кафене и документалния филм бяха изследвания за най-южните
ледници на Европа.
За поредна година Смолянският планетариум се включи в Европейска нощ на учените.
Десетки бяха желаещите да се потопят в магията
на астрономията. Проявата започна с презентация
за един от най-влиятелните учени, живели някога
– Исак Нютон. Последваха програми в звездната
зала,  които поведоха посетителите на изследователско пътуване към непознати  далечни светове.
Свободен вход беше обявил и Историческият и природонаучен музей в Котел, където беше
представена изложбата „Котленската следа в науката“, а гостът проф. Стефан Бояджиев чрез
мултимедийна презентация: „Съвременни геохимични изследвания в България“ запозна посетителите със значението на геохимичните изследвания
за устойчивото развитие. А в Бургас седмокласниците от клуб „Млад учен“ в ОУ „Иван Вазов“
демонстрираха, че химията може да е много забавна, а за правенето на опити и изследвания не е
необходимо скъпа апаратура и консумативи.
В този репортаж маркирахме само малка част
от многобройните FRESH събития, преминали
под мотото „Опознай науката, забавлявайки се!“
в последния петък на месец септември в страната
– събития, в които малки и големи се срещнаха с
вълшебния свят на науката, иновациите и професията на учените и по забавен и вълнуващ начин
се убедиха, че наука има навсякъде около нас и е
еднакво важна за всички ни, независимо от възрастта и занятието, а учените са интересни и забавни хора с изключително вълнуващи професии.
Oчаквайте поредната Европейска нощ на учените – в последния петък на месец септември
2018 г.!

НАУКА – кн. 6/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2017

ЗА ПЕТИ ПЪТ НОЩ НА УЧЕНИТЕ В ПЛЕВЕН
Проф. д-р Савелина Поповска,

зам.-ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество

доц. д.п. Теодора Вълова,

ръководител сектор „Европейска интеграция и академична мобилност“,
Медицински университет – Плевен
и зам.-председател на Плевенския клон на СУБ
За пети пореден път Медицински университет – Плевен превърна града в един от тристата
европейски града, които едновременно отбелязват
Европейската нощ на учените. Събитието, преминало под мотото: „Спортът – най-доброто
срещу ежедневието на стреса“ и подкрепящите
дейности, се управляваха от Центъра за Европейска интеграция и международно сътрудничество
към МУ – Плевен и се проведоха под патронажа
на кмета на Община Плевен – г-н Георг Спартански. Избраната тема на дейностите в Нощта на
учените в Плевен е в съответствие с приоритетите
за здраве и насърчаване на физическата активност
по време на Българскoто председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., а именно:
Защита на здравето и подобряване на здравните
показатели на гражданите на ЕС чрез осигуряване на достъп до ефективни и иновативни лекарствени продукти на приемлива цена и стимулиране на здравословното хранене при децата;
насърчаване на физическата активност; осигуряване на по-здравословни и безопасни условия на
труд.
Целта на инициативата беше чрез серията от
събития и дейности да се насърчи масовия спорт
в рамките на града, да се осигури превенция на
обездвижването, да се подобри здравната активност и култура на малки и големи, на различни
социални групи за неутрализиране на стреса, да
се насърчи интереса на гражданите към научните изследвания. Три бяха основните послания на
Нощта на учените: образованост за ролята на
науката за насърчаването и развитието на стабилно здраве и здравословна среда чрез спортни занимания; благотворителност, ориентирана към
включване на всички хора без дискриминация в
спорт и двигателни дейности; солидарност на големи обществени групи за следване принципите
на устойчиво здраве и спортно възпитание и култура.
Нощта на учените 2017 г. беше събитие, много
различно от досегашните издания, на които Медицинският университет – Плевен е традиционен

домакин. Екипът дръзна да я организира по този
нетрадиционен начин, воден от идеята тя да придобие европейско измерение. Затова се организираха различни инициативи и спортни дейности.
Чрез тях се насърчи интересът към по-високата
физическа активност и се представиха различните
начини за преодоляване на обездвижването, за да
се неутрализира стреса, който се превърна в ежедневие.
Разнообразната програма включваше спортни събития и надпревари, насочени към различни
възрастови групи и предлагащи разнообразни възможности за спорт и здравословен начин на живот.
Нощта на учените 2017 беше анонсирана на
16 септември с три „Маршрути на здравето в Медицински университет – Плевен“, с които се представиха множество идеи за спорт. Антистрес дейностите бяха познато предизвикателство за една
част от участниците и нов импулс за онези, които все още са в търсене на здравословни начини
за уплътняване на свободното си време, в които
участниците откриха успешната спортна формула
на физическото, психическото и емоционалното
здраве.
На 29 септември в Спортния комплекс на МУ
– Плевен ректорът на Медицинския университет
– Плевен проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., официално откри Нощта на учените 2017. Поздравление
към участниците и гостите отправи проф. Атанас
Кирилов, председател на Плевенския клон на Съюза на учените, който е традиционен съорганизатор и партньор на Нощта на учените за пети пореден път.
По време на динамичния модул масово се
изпълниха антистрес упражнения за хора с намалена двигателна активност. След тях гостите се
насладиха на демонстрациите на Силвия Вакинова, председател на Йога клуб „Лотос“ – Плевен и
Кристина Христова, йога инструктор, които представиха съчетание йога асани, спечелили златни
медали в проведеното международно първенство
по йога в Шринагар, Индия.
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В следващата, статична част на събитието, науката напомни, че физическата активност е универсалният фактор, влияещ върху всички системи
на човешкото тяло.
Нощта продължи в Телекомуникационния ендоскопски център на МУ – Плевен с излъчване на
филм, създаден специално по проекта. Гостите посетиха разнообразните и интересни презентации
на учени, разгледаха фотоизложби, интересни експозиции на учени, свързани със спорта, участваха
във викторина и се запознаха с различни възможности за повишаване на физическата активност,
научиха повече за движението като средство за
лечение и предпазване от различни заболявания.
Интересни бяха дискусиите по темите за
спорта като средство за справяне със стреса и подобряване на адаптацията. По време на Нощта на
учените посетителите имаха възможност да разберат дали са подложени на стрес и могат ли да направят нещо срещу него с лекарства. Друг важен
и актуален акцент беше поставен върху идеята, че
спортът преди всичко е средство за интеграция
и социализация. Събитието помогна да се разбере къде е мястото на физическите упражнения и
двигателната активност по време на проектните
етапи. Дискусията във FRESH кафенето открехна завесата пред обстоятелствата защо един млад
учен избира да изследва и да подобрява състава
на храната за хората, активно занимаващи се със
спорт и физическа активност.
Нощта на учените продължи във фоайето на
Телекомуникационен ендоскопски център, където
се срещнахме и научихме историята на един учен
– футболен фен. Израснал по трибуните на плевенските стадиони „Спартак“ и „Слави Алексиев“
и вдъхновител на първата и единствена студентска агитка на „Спартак“ – д-р Стефан Станимиров. Гостите и участниците имаха възможност да
разгледат и неговата уникална колекция от лекарски униформи, представляващи точни копия на
футболни фланелки на отбори.
Едновременно с това гостите посетиха Обществения щанд на здравето и участваха в демонстрациите на апарат „ТАНИТА“. Имаха възможност да измерят показателите на телесния състав
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с апарата, а д-р Ваня Бирданова разтълкува резултатите от извършените замервания и проведе консултации как да се подобрят онези от показателите, които са извън норма.
Нощта на учените ни срещна с нашата FRESH
звезда – д-р инж. Димитър Димитров, асистент в
Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен,
отдел „Винарство и химия“, член на СУБ – клон
Плевен. Той е автор на иновативна технология за
получаване на кашкавал с прилагане на свръхвисокочестотна обработка. Чрез нея се повишава
хранителният, функционалният и здравословният ефект от консумацията на нов млечен продукт,
който способства за изграждане и нормално функциониране на организма в ежедневието на стреса.
В младежкия интерактивен модул FRESH звездите – среднощколците и учениците от средни училища, разкриха къде са Маршрутите на здравето в
Медицински университет и в град Плевен и чрез
презентации, постери и демонстрации представиха идеи как да се подобри физическата активност
с колективни игри, фитнес, ритмична гимнастика
и йога.
Плевенската „Нощ на учените“ се реализира
от преподаватели и студенти на Медицински университет – Плевен, с активното участие на Община Плевен, Съюза на учените – клон Плевен,
Национална спортна академия „Васил Левски“,
Сдружение BG „Бъди активен“, European center
for education, science and innovations (ECESI) и
средни училища от град Плевен: СУ „Иван Вазов“, Математическа гимназия „Гео Милев“, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Професионална гимназия по туризъм „Алеко
Константинов“, Държавна финансово-стопанска
гимназия „Интелект“, Северняшкия ансамбъл –
Плевен, Клуб по йога „Лотос“, Фитнес клуб „Атлетико“, Клуб за спортни танци „Дъга“.
Участниците в отборите бяха наградени от
доц. д.п. Теодора Вълова, ръководител на сектор
„Европейска интеграция и академична мобилност“ в МУ – Плевен и зам.-председател на СУБ
– клон Плевен.
Нощта на учените завърши с размяна на полезни мнения на чаша вино.
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СВЕЖО: НАУКА В ГРÁДА РУСЕ

Стефка Китанова,
секция „Лесотехнически науки“ към СУБ,
Институт за гората – БАН,
Петя Ганчева,
Русенска търговско-индустриална камара

Тук винаги се започва от рано. Науката в деня
и нощта се сливат. Все едно „рисуваш бъдещето“
– в случая транспортът. И веднага тичаш да видиш
автомобилите на бъдещето, разработени от студенти на Русенския университет „Ангел Кънчев“
– електромобили и такива с въглеродна клетка.
След това отиваме да се дивим на възможностите
на съюза между нанотехнологиите и медицината
– без да пренебрегваме въпроса за безопасността ни. После идва ред на „химичните чудеса по
тъмно“, които ни е подготвил Корпусът за бързо
гърмене, а големите чудеса за малки зрители са в
„щурата лаборатория“. Продължаваме с готвене –
само че на ледник – не стана ясно дали е вкусен,
но разбрахме защо се движи и как можем да го
изследваме.
И започнаха прожекциите на филми – поне
вече знаем от кои сцени в апокалиптичните филми не бива да се страхуваме – защото ни обясниха
разликата между катастрофите във въображението на режисьори и сценаристи и действителните
бедствия, изучавани от геофизици, метеоролози и
астрофизици. А „Корабът Слънчоглед“ ни отведе
на пътешествие, по време на което разбрахме за
лекарството, което помага винаги – киното. Така
за лечението с него (кинотерапия) доктор Космос
започва да снима филми с разни интересни главни
герои – като Иван Гог, Фефероните, Ел Камино и
др., дори помага за спасението на пенсионерските

купони…
Не мислете, че е минало без търсене на съкровища – в музейните експозиции и по стъпките на
археолозите. Така открихме „100 предмета от историята на Русе“ и късния халколит, насладихме
се на „следите на героичното време“, научихме
как става „музеефицирането на близкото минало“,
как съвременните технологии се прилагат за дигитализиране и визуализиране на историческото и
културното наследство, слушахме есетата от конкурса „Пространство и време“ – посветен на Васил Левски, защото „времето е в нас и ние сме във
времето“. Новата история на Русе бе представена
с първите спортни клубове в града под надслов
„От старт – на старт“.
И така, между другото, остана време и за следене на прилепи и „личните лекари на природата –
лешоядите и хищниците“. И установихме, че биоекоорганик е и мода, и връщане към традициите.
Показаха ни го и по време на градската обиколка
за отговорно потребление – КонсУмувахме върху
отговорното потребление и алтернативната консумация.
И както казахме в началото – започва се рано.
И пак не стига времето да се види всичко, да се
пипне, да се обсъди… дъх не ни остана. Пожелаваме на организаторите догодина да ни затруднят
повече!
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В НАЧАЛОТО БЯХА... И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КРУШКИ,
И АКАД. БОГДАН КУРТЕВ

(СПОМЕНИ ЗА НЕГО ПО ПОВОД 100 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ)
Проф. д.х.н. Иван Шопов,
секция „Химия и фармация“ към СУБ
През далечната 1958 г., като дипломант във
Висшия химикотехнологически институт, посетих тогавашния директор на Химическия институт на БАН, доцент Богдан Куртев, за кратка консултация за изолирането на аминокиселини. Той
ме прие и говори с мен много любезно (за мое
учудване, защото това беше първият директор, с
когото разговарях – бях само на 23 години). След
като се дипломирах, го посетих отново – вече
търсех работа. Той явно ме беше харесал, защото веднага ми предложи да постъпя в Секцията
по мазнини при акад. Георги Ранков. Аз обаче му
отказах, изтъквайки, че искам да работя в областта на пластмасите (тогава понятието полимери
още не бе въведено) и че други изследвания не ме
интересуват (мислех, че имам и основание – някога бях приет да следвам в бившия СССР, но се
отказах, защото ме бяха определили в друга специалност). Учудих се обаче, че осмелявайки се
да поставя условие на Б. Куртев, не му направих
лошо, а обратно – добро впечатление. Каза, че ще
види какво може да направи и да отида пак след
седмица. Посрещна ме отново любезно и каза, че
има решение – на мястото при акад. Ранков щял да
назначи моят състудент и близък приятел Стефан
Спасов, а на мен предложи, като се надявал да се
съглася (имаше и нотка на деликатност), да постъпя временно, само за 6 месеца (пак същата нотка!)
при д-р Димитър Мирев, в секция „Неорганична
химична технология“. След това предвиждаше да
работя при ст.н.с. Иван Панайотов (след завръщането му от специализация в ГДР) – по думите му
млад (тогава наистина само на 33 години) и многообещаващ учен органик, който в бъдеще щял да
работи в областта на полимерите. Това решение
наистина беше чудесно – Стефан Спасов стана
професор и уважаван учен, пенсионира се като доайен на ядрения магнитен резонанс у нас, а аз посветих живота си на полимерите. И така, и двамата
бяхме назначени в Химическия институт на БАН.
Моят пръв научен ръководител, доц. д-р Димитър Мирев, се оказа изключително мил и симпатичен човек и отличен химик. Той ми възложи
разработването на метод за получаване на свръх-

62

чист азот, важен за времето проблем. За щастие ми
потръгна, идеята на д-р Мирев бе оригинална и
лесна за осъществяване. Полученият от нас свръхчист азот имаше непостигната до момента чистота
– кислородът в него бе практически неоткриваем.
Апаратурата беше проста – две дрекселови стъкленици, тръбна пещ и стъклена тръба с катализатор. Методът много бързо започна да се използва
както в Института, така и във ВХТИ, в Института
за химическа промишленост и в други лаборатории. Получихме авторско свидетелство и солидна
парична награда от Института за изобретения и
рационализации. Дотук чудесно! И тогава аз предложих на д-р Мирев да се опитаме да внедрим
метода в производството на електрически крушки
в завода в Сливен. За мое удивление д-р Мирев
беше скептичен. Все пак се свързахме със завода
и заминахме с апаратурата си. Чистият азот играе
много важна роля при производството на електрическите крушки – те се продухват с него, за да
се отстрани кислородът, след което се запълват с
аргон и се затварят. От съдържанието на кислород в азота зависи животът на крушката. В завода
поеха голям риск – изключиха апаратурата си за
пречистване на азот (заемаща почти една стая),
включиха нашата малка апаратура и часове наред
произвеждаха крушки с нашия азот. След няколко
месеца получихме протоколите от изпитанията.
Те бяха отлични – при изискван живот на крушките от 1000 часа, при произвежданите от завода той
беше средно 600 – 800 часа, крушките, произведени с нашия азот, издържаха над 2000 часа, а някои
дори и до 3000. Аз бях във възторг, но д-р Мирев
бе крайно скептичен, убеден беше, че методът ни
няма да бъде внедрен. Директорът, тогава доц.
Куртев, бе много заинтересован от внедряването
и ми нареди да отида отново в завода. Тамошният
директор ме посрещна радушно, поздрави ме сърдечно за отличните резултати и ми каза „Всичко
е отлично, младо момче, но ние няма да внедрим
метода ви, ти по-добре си гледай науката“. На
удивеното ми лице той добави: „Ако го внедрим,
ще трябва да намалим производството си – една
крушка, произведена по вашия метод, ще свети
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колкото две, даже три наши, къде ни е сметката“. Разбрах и го попитах „Ако имаше още един
завод за крушки в България или пък внос, тогава?“. „Тогава щях да дойда да те взема с такси
от София да си пуснеш метода“. Беше простоват,
но искрен човек. Върнах се попарен. Д-р Мирев
ми каза: „Нали Ви казвах“ и тъжно се усмихна.
Явих се при доц. Куртев. Изслуша ме внимателно и ме попита, на кого съм разказал случилото
се. „Само на д-р Мирев и на жена ми“. И тогава
той ми каза: „Другарю Шопов, обещайте ми да не
разказвате тази история на никого, моля Ви много“. Разбрах, че стопанската ни система му е ясна.
По-късно имаше подмятания от колеги по наш
адрес, че нищо не е излязло от внедряването ни,
но издържах и спазих обещанието си. След много
години, на едно честване, по време на перестройката, вече академик, Б. Куртев сам разказа случая
пред всички, времената се бяха попрoменили.
Като студент имах няколко отлични преподаватели, чрез които, макар и малко, се бях докоснал
до науката. Бях кръжочник на проф. Чавдар Иванов, а по-късно и на проф. Владимир Кабаиванов
и проф. Марин Михайлов. Постъпвайки обаче в
Химическия институт на БАН, попаднах в един
нов свят. Първите ми впечатления, толкова силни
за мен, от акад. Б. Куртев, постепенно прераснаха
в дълбоко уважение към него като човек. Внимателен с всеки и оценяващ го точно по качествата и работата му, той успя да създаде, отначало в
Химическия институт, а по-късно и в Института
по органична химия, един творчески и колегиален

дух, твърде рядък за онова време, една среда, в
която партийност, връзки, роднинство, не играеха
почти никаква роля. Имах подкрепата му, винаги
принципна, в решителни за мен моменти, за което
съм му дълбоко признателен. Неговите критерии
за подбор на учени формираха в Института плеяда от млади и талантливи изследователи и интересни хора – Благой Благоев, Юри Стефановски,
Божидар Йорданов, Иван Юхновски, Александър
Ораховац, Иван Пожарлиев, с които съм имал
най-топли приятелски отношения.
В Института тогава имаше много интересни
хора и като учени, и като личности. Особено интересен за мен беше акад. Димитър Иванов, който беше не само забележителен учен, но и интересна и колоритна личност. Един ден той дойде
в лабораторията, току-що завърнал се от Швейцария. Разказа, че потърсил в лабораторията му в
Политехниката в Цюрих своя приятел, световно
известния органик Леополд Ружичка, хърватин
по произход, Нобелов лауреат. Отговорили му, че
се е пенсионирал, да го потърси вкъщи. „Отивам там, продължава акад. Д. Иванов, и какво да
видя – Ружичка копае (!) в градината. Казвам му:
Лео, ти, Нобелов лауреат, да се пенсионираш и
да копаш в градината! А той ми казва: „Каквото съм направил, направил, редно беше да се оттегля, може пък моят заместник също да стане
Нобелов лауреат“. Минаха години и наистина заместникът на Ружичка – Владимир Прелог, също
хърватин, получи Нобелова премия. Поучително,
нали!

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
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АКАДЕМИК ИВАН СТЕФАНОВ ЗАГОРЧЕВ
НА 80 ГОДИНИ
Проф. д-р Радослав Наков,
директор на Геологическия институт при БАН
Академик Иван Стефанов Загорчев е роден в
София на 15 октомври 1937 г. Средното си образование получава в София. Семейството на баща
лекар и майка, завършила естествена история в
Софийския университет, създава у него любов
към природата, което вероятно го насочва към
Висшия минно-геоложки институт, понастоящем
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. В него през през 1960 г. той се дипломира
по специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми“ с квалификация инженер-геолог.
В продължение на 10 години работи в геоложкото картиране на части от Родопите, Средна гора и
планините на Югозападна България в системата
на Комитета по геология, а през 1969 г. след спечелен конкурс става научен сътрудник в Геологическия институт „Стр. Димитров“ при БАН. Специализира структурна геология през 1972/73 г. при
проф. Дж. Г. Рамзей в Imperial College of Science
and Technology – London. През 1976 – 1979 г. работи като експерт в Националното минно и индустриално дружество на Мавритания, а през 1980 –
1982 г. е експерт по структурна геология по проект
на Програмата на Обединените нации за развитие.
Дисертация за научната степен „кандидат на науките“ (доктор) защитава през 1968 г., а за научната
степен „доктор на геологическите науки“ – през
1987 г. През 1985 г. е избран за старши научен сътрудник II ст. (доцент), а през 1992 г. – за старши научен сътрудник I ст. (професор). В Геологическия институт на БАН е бил научен секретар,
заместник-директор, а от 2004 г. до пенсионирането си на 01.01.2010 г. – ръководител на секция
„Геотектоника и регионална геология“. Избиран е
непрекъснато за член на Научния съвет на Геологическия институт от 1992 г. досега, а през януари 2015 г. беше избран за негов председател. През
2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а
през 2015 г. за академик (действителен член) на
БАН.
Иван Загорчев е автор или съавтор на повече от 300 научни статии, съобщения и геоложки
карти в научни списания, монографии и сборници, на 13 статии по научна методология и етика и
45 научно-популярни статии. Върху научното му
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творчество има повече от 3000 цитата, като повече
от 900 от тях са в международни и чуждестранни
списания. Основните направления в неговото научно творчество са основни геологически науки:
геотектоника, стратиграфия, петрология, геохронология, палеогеография. Главните му приноси се
отнасят предимно към регионалната геология на
България и Балканския полуостров, като е изследвал почти всички тектонски зони с предимство на
Моравско-Родопската зона, Средногорието и Балканидите.
В научната си дейност Иван Загорчев се проявява като новатор с особен вкус към теренните
изследвания, остра наблюдателност и критичен
прочит на съвременните тектонски теории и тяхното прилагане към геологията на Югоизточна
Европа. Той е изследовател, който се основава
изключително на фактологически данни. Теоретичните му приноси са свързани с доразвиване на
класификацията на гънковите структури на Дж.
Г. Рамзей, с въвеждането на количествения анализ на деформациите в силно деформирани и метаморфни скали и с установяване на неизвестни
особености на геодинамиката на Балканския полуостров. Регионално-геоложките приноси имат
както теоретичен, така и практически характер,
като се използват широко при изследванията в областта на инженерната геология, сеизмологията,
геодинамичните рискове и хазарт, хидрогеологията, търсенето на минерални суровини и др.
Най-известните и цитирани приноси на Иван
Загорчев могат да се обобщят така:
Създава хипотеза за късноалпийската тектоника и неотектониката на Балканския полуостров;
хипотезата си за рифтообразуването на Балканите
и неговото влияние и взаимовръзки с развитието
на релефа и неогенската палеогеография развива в
продължение на повече от 40 години, а основните
му публикации в международни списания с висок
импакт фактор са широко цитирани в страната и
в чужбина; през последните няколко години доразвива в състава на голям международен колектив палеогеографските си идеи за големи части от
Южна Европа.
Изяснява и доказва полидеформационния и

НАУКА – кн. 6/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

ГОДИШНИНИ
полиметаморфен характер на метаморфния фундамент на Балканския полуостров, и доказва и
датира с изотопни методи, съвместно с учени от
България, Великобритания и Румъния, основни
деформационни, метаморфни и магмени събития
с кадомска, херцинска и алпийска възраст, в Сръбско-Македонския масив, Струмската единица, Родопския масив и Средногорието.
Има значително участие в създаването на новата, плейт-тектонска алпийска подялба на България, като собствените му конкретни приноси
засягат, изцяло или отчасти, Средногорието и Моравско-Родопската зона, при отделяне в последната на Моравската, Струмската, Огражденската,
Пиринско-Пангеонската, Западнорилската и Западнородопската единица; установява за първи
път, въвежда в тектонската номенклатура и датира
голям брой гънкови, навлачни и разломни структури, които са признати и цитирани от българската и международната геоложка общност.
Разработва с колективи стратиграфски проблеми на метаморфните комплекси от Южна
България; триаската стратиграфия на Югозападна България, Източния Балкан и стратиграфията
на горнотриаските червеноцвети от България в
рамките на Северния Перитетис; типични за новаторския дух на Загорчев са водещата му роля
в откриването и доказването на юрската възраст
на Треклянския трог в Югозападна България и
стратиграфията на Треклянската група, юрската
възраст на свити от Източните Родопи, както и
на подробното изследване и доказване на къснокредна възраст за формации, отнасяни по-рано
към палеогена, в части от Краището; доказва доприабонската палеогенска възраст на формации
от подложката на Старопланинския навлак, части
от Средногорието, Югозападна България и Южен
Пирин, обобщава известните данни и изяснява палеогенската палеогеография и връзките ѝ с
тектониката в Южна България и Северна Гърция;
през последните години изследва палеогенската и
неогенската палеогеография на Северноегейския
басейн.
За първи път на Балканския полуостров въвежда количествените изследвания на деформациите в триаските червеноцветни наслаги и
в лептитоидните гнайси на Родопите и изследва
разпределението на общите деформации в силно
деформирани скали и структури; също за първи
път установява у нас и на Балканите неизвестни
преди типове структури и тектонски явления, като
тектонските впластявания, тектонометаморфното
амалгамиране, облегнатите гънки, интерферен-

ционния гънков строеж, къснопалеогенско-неогенските блокови ротации и полегати разседи и
други.
Иван Загорчев развива активна рецензентска
и редакторска дейност. В продължение на около
15 години той е редактор и още 20 години – главен редактор на най-престижното българско геоложко списание „Geologica Balcanica“. Член е на
редакционните колегии или съвети на списанията
„Geologica Macedonica“, „Geoloski anali Balkanskog poluostrva“ (Сърбия), „Доклади на БАН“, „Списание на БАН“ и сп. „Наука“, както и на редакционния съвет на международното издателство
„Versita“. Рецензирал е много научни статии и
проекти в България и чужбина. Давал е консултации на много колеги и докторанти. Лично е ръководил трима магистранти и един докторант, всички успешно защитили.
Научно-популяризаторската дейност на Загорчев обхваща участие в редакционните колегии и
написване на статии за енциклопедиите Пирински
край и Енциклопедия А–Я, както и други статии в
списания и вестници. Изнасял е голям брой лекции по различни теми на науките за Земята. Наред
с основната си научна дейност разработва проблеми на развитието на науките за Земята, историята на геологическите изследвания у нас, научната
етика. Той е един от пионерите на изследването
на геоложкото наследство на Югоизточна Европа:
основен организатор на три международни конференции у нас, като по време на първата от тях
бе създадена под негово председателство първата
работна група на Европейската асоциация за запазване на геоложкото наследство ПроГЕО.
Академик Загорчев винаги е изразявал активна научна и гражданска позиция по обществени
проблеми, свързани с геологическите науки и
тяхното приложение в служба на обществото, в
подкрепа на българската наука и Българската академия на науките. Не винаги те са били в унисон
с официалните или преобладаващите мнения, но
той никога не се е колебаел да изрази и отстоява
своето мнение, независимо от евентуални негативни последствия. Бил е председател на Комисията по етика към БАН и член на Комисията по
етика към СУБ, на който той е дългогодишен член.
Акад. Иван Загорчев и сега продължава да
развива активна научна дейност – извършва теренни изследвания и обобщава голям фактически
материал, събран заедно с ръководен от него българо-румънски колектив и насочен към създаване
на нова хипотеза за геоложката еволюция на Родопския регион. Заедно с това работи по завърш-
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ването и редактирането на монографията Геология на България.
Проф. Загорчев се ползва с голям авторитет
както сред българската, така и сред международната научна общност на науките за Земята. Той
има репутацията на неуморим изследовател и последователен радетел за научната истина и борец
за научна етика. Със своята продължаваща научна кариера акад. Загорчев оставя трайни следи
в научните изследвания върху тектониката и регионалната геология на България и Балканския

полуостров. В международен план той се ползва
с уважението и трайния интерес към неговите
изследвания от страна на геолозите от различни
националности, работещи на Балканския полуостров. В негово лице българските геолози виждат
един безспорен лидер.
По повод неговата 80-та годишнина му пожелаваме много здраве, дълголетие и все така непресъхващ изследователски дух!
Честито и на многая лета!

ЮБИЛЕЙ НА ПРОФ. Д.Б.Н. НИНА БАКЪРДЖИЕВА
Доц. д-р Петър Петров
60 години творческа дейност, отдадена на биологията! Години на дръзновение, успехи и разочарования! Това е пътят на един учен – проф.
Нина Бакърджиева, преодоляла много пречки, но
постигнала своята мечта да вникне, доколкото е
възможно, в същността на процесите, присъщи на
живия свят на нашата планета. Родена на 14 декември 1932 г. в семейство на интелектуалци, тя
от малка се увлича от тайните на природата. Завършва гимназия в София през 1950 г. и постъпва
в Софийския университет, специалност биология.
С интерес и дълбоко разбиране слуша лекциите
на известни наши учени – естественици. Завършва с отличен успех петгодишния курс на обучение
в научно-производствен профил, кандидатства за
редовна докторантура и от есента на 1955 г. поема
трънливият път на учения. Научните ѝ дирения са
насочени към самоконтрола и регулацията на жизнените функции при растенията като продължение на идеите на проф. Методий Попов. Ръководена е от известните учени проф. Радой Попиванов
и проф. Кирил Попов. След успешен конкурс постъпва през 1959 г. в Института по биология към
БАН като научен сътрудник.
Работи в областта на физиологията и биохимията на растенията и едновременно навлиза
дълбоко в проблемите на еволюционната биология. Научните интереси и тематиката на научноизследователската ѝ дейност обхващат: йонна регулация на метаболизма в растенията (създадена
е нова научна хипотеза), регулация на ензимната
функция и хетерогенност, реакцията към стрес на
еволюционно различни групи растения, структурнофункционални отношения в предбиологичната
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и биологичната еволюция, механизми и принципи
на саморегулация в биологични системи и тяхната
еволюция. Тя въвежда методите на имунохимията при изучаване на растителни белтъци и е една
от първите учени у нас, прозряла полезността на
методите на кибернетиката за изучаване самоконтрола и регулацията на жизнените функции на
растенията и системния подход в еволюционното
развитие. Автор е на над 130 научни публикации и
две монографии и на над 100 обзорни и информативни научнопопулярни статии. През 1972 г. получава научното звание „доцент“. Работи основно върху ролята на метални йони в регулацията
и саморегулацията на растителния метаболизъм.
През 1982 г. след защита на дисертационната тема
„Йонна регулация на метаболизма в растенията“
получава научната степен „доктор на биологичните науки“, а през 1984 г. – научното звание „професор“. Същевременно тя продължава да работи и
върху проблемите на общата и теоретичната биология и на еволюционната теория.
Професор Нина Бакърджиева има значително
присъствие в научния живот на страната, както и в
международните среди. Участва активно в международни научни прояви, често като поканен лектор. Организира у нас множество научни форуми
с международно участие, въпреки финансови и
организационни пречки, неизбежно съпътстващи
дейности от този род. С научния си авторитет,
особено в областта на теоретичната биология, тя
допринася за тесни връзки с редица чуждестранни
научни звена и световноизвестни учени. Нейните
публикации са често цитирани в чуждестранния
научен печат.
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От 1972 г. проф. Н. Бакърджиева е заместник-ръководител на секция „Саморегулация на
метаболизма в растенията“ в Института по физиология на растенията – БАН, а от 1984 г. до 2000
г. е ръководител на секцията. Под нейното научно
ръководство се изграждат учени, успешно развили се в последствие, както и множество дипломанти – биолози. Същевременно чете лекции и в
Биологическия факултет на Софийския университет по „Функционална биохимия на растенията“
и по „Саморегулация на метаболизма на растенията“. Участва с лекции и в преподготовка на учители – биолози. Участва много години в СНС по
физиология и биохимия на растенията при ВАК,
както и в Научния съвет на ИФР – БАН. Била е
член и на редица други научни съвети в БАН.
През 1992 г. става член на Президиума на ВАК, а
от 1993 г. до 1995 г. е главен научен секретар на
ВАК. В тези години самоотвержено се сблъсква с
всички недостатъци на нормативните наредби за
научно израстване и полага максимални усилия
за справедливо прилагане на Закона и безкомпромисно присъждане на научни степени и звания. В
този период на промени със своите възможности и
знания тя успява да подпомогне ръководството на
ВАК в старанието му да утвърди чисто научните
критерии при атестирането на кадрите. Уверена е,
че много неща трябва да се променят в научната
сфера и да се преодолеят много догми и закостенялост, за да се постигне по-голяма ефективност и
значимост на изследователската работа, да се даде
път при израстването в научната йерархия на компетентни и мислещи научни кадри.
Като ерудиран учен проф. Бакърджиева участва активно в редица редакционни съвети и колегии на периодични списания у нас, международни
издания, конференции и симпозиуми, както и в
сферата на научната популяризация. Привлечена
е като член на Консултативния съвет по науката
и образованието към президента Петър Стоянов.
Участва в голям брой комисии в БАН и МОН, където полага усилия за промени на статуквото за
научни критерии и ефективност.
Проф. Н. Бакърджиева е член на СУБ от 1964 г.
Работи активно в секция „Биохимия и биофизика“,

а в началото на 90-те години основава секция „Теоретична и еволюционна биология“ в СУБ . Под
нейно многогодишно председателство секцията
развива значителна дейност. Провеждат се серия
от семинари и се издават поредица от сборници,
които легитимират направлението „Теоретична и
еволюционна биология“ в нашата страна. Участва и в редакционния съвет на списание „Наука“.
Нейната активна дейност бе оценена с избирането й през 2004 г. за Почетен член на СУБ, а през
2009 г. е наградена с грамота за заслуги в научното и организационното укрепване на Съюза.
Не можем да не се спрем и на забележителната широка култура и творчески възможности
на проф. Н. Бакърджиева. През 2002 г. тя губи
най-близкия си другар в живота – талантливия
юрист, чудесен човек и любещ съпруг и баща –
Кузман Бакрачев. На дълбоката депресия тя съумява да противопостави своя талант на анализатор и да направи една ретроспекция на своя живот
и научната си кариера. Упорито работи и успява
да подготви и издаде през 2004 г. една автобиографична книга – „Из криволиците на моето време“,
която носи характера и на хроника за развитието
на биологията у нас във втората половина на ХХ
в. Върхът на нейното научно поприще и широки
познания в областта на появата и еволюцията на
живота върху земята е нейната монография „Явлението живот: познаваме ли го?“, излязла през
2007 г. като издание на СУБ. Проф. Бакърджиева
поддържа неугасващ интерес към съвременното
състояние на науката за живота. През 2013 г. издава още една малка книжка – „Нахвърляни мисли
за природата и хората“, в която прави задълбочен
анализ на природни явления, човешки характери и човешки взаимоотношения. Продължава да
публикува и статии в периодични списания. След
тежка контузия първите стъпки бяха направени
към компютъра, за да изрази свои мисли и виждания върху сложната връзка между човека и умната
машина. Работохолик, който не допуска срив на
мисълта и с всички сили се бори с времето – такава е днес проф. Н. Бакърджиева. Да й пожелаем
успех в нейната борба и още много години блестящи прояви на разума!

Редакционната колегия на списание „НАУКА“
Ви пожелава
весела, щастлива и успешна Новата 2018 година!
НАУКА – кн. 6/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

67

ГОДИШНИНИ

30 ГОДИНИ ШКОЛА ПО ОРНИТОЛОГИЯ
И ПРИРОДОЗАЩИТА КЪМ ИБЕИ – БАН
Доц. д-р Борис Николов,
Гергана Петрова-Динкова,
Българска орнитологическа централа – ИБЕИ към БАН
Школата по орнитология и природозащита
възниква през 1988 г. в отговор на естествената
нужда от специализирани познания в областта
на орнитологията и природозащитата сред младите поколения, породена както от интереса към
едни от най-привлекателните и съпътстващи живота на човека живи същества – птиците, така и
от недостатъчно застъпеното екологично образование в учебните заведения по това време. Тя се е
доказала през последните десетилетия като една
от най-дългосрочните инициативи, провеждани
изцяло на доброволни начала. Школата има значим принос в „запалването“ и задълбочаването на
интереса към птиците и опазването на природата
като цяло у стотици хора през годините – главно
ученици и студенти, като през последните години тя се посещава от 50 – 100 човека годишно. За
своето вече 30-годишно съществуване в Школата
по орнитология и природозащита са изнесени повече от 600 лекции, включително и от редица поканени външни лектори, а повече от 1100 души са
придобили познания за птиците и тяхното опазване. Мнозина от нейните възпитаници сега заемат
отговорни длъжности, свързани с изучаването и
опазването на природата в България и чужбина – в
министерства, университети, различни изследователски институти, зоопаркове и др.
Създадена от проф. д.б.н. Димитър Нанкинов,
Школата по орнитология и природозащита се ръководи от учени специалисти от Българската орнитологическа централа (в рамките на Института
по биоразнообразие и екосистемни изследвания
– ИБЕИ към БАН), която е националното звено,
координиращо изследванията върху дивите птици
посредством тяхното индивидуално маркиране
и представляващо страната ни в EURING – Европейският съюз за опръстеняване на птиците.

Именно опръстеняването на диви птици с научна
цел от обучени любители е един от най-ярките
примери в наше време за извършването на т.нар.
„гражданска наука“ – с помощта на тази мрежа
от доброволни сътрудници се събират множество
ценни данни за миграциите на птиците и редица
техни биологични и екологични особености, които са от възлова необходимост за тяхното опазване.
Школата по орнитология и природозащита е
безплатна и участието в нея е напълно доброволно, което гарантира трайния и искрен интерес на
курсистите. Провежда се ежегодно, от октомври
до май, всеки вторник от 18:30 ч., в Заседателната зала на Националния природонаучен музей при
БАН, който се помещава в обща сграда с База-2
на ИБЕИ към БАН. В Школата се водят лекции
по определяне на птиците в природата и характерни техни биологични особености. Аудиовизуалните средства за обучение са неотменна част от
лекциите, представящи съвременни определители
за визуална и акустична идентификация на отделните видове. Теоретичните лекции се съчетават и
със специализирани екскурзии сред природата за
придобиване на конкретни практически умения и
опит.
30-годишният юбилей на Школата по орнитология и природозащита бе тържествено отбелязан
на 31 октомври 2017 г. в Аулата на Биологическия
факултет при Софийския университет. Присъстваха множество нейни възпитаници – някои дошли
специално от чужбина за събитието, а на проф.
Димитър Нанкинов бе връчен почетен плакет от
неговите ученици и приятели във връзка с годишнината на Школата по орнитология и природозащита, както и за неговата 75-годишнина, чествана
през септември.

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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IN MEMORIAM

АКАДЕМИК ДОЧИ РУСЕВА ЕКСЕРОВА
(1935 – 2017)
		 На 2 октомври 2017 г. почина академик Дочи Русева Ексерова, учен с безспорен авторитет и
световна известност в областта на колоидната химия, виден представител на българската физикохимична школа и дългогодишен ръководител на секция „Повърхности и колоиди“ в Института по
физикохимия – БАН. Нейната ерудиция и изследователски дух ѝ отреждат достойно място сред
най-изтъкнатите и стойностни личности с изключителен принос за българската наука.
		 Основните научни постижения на акад. Ексерова са в областта на образуване и стабилност
на тънки течни слоеве (филми), както и свързаните с тях важни аспекти на физиката и химията на
междуфазовите явления. Тя е автор на многобройни научни публикации, обзорни статии и глави
от книги, както и на редица патенти. Значими резултати от изследователската ѝ дейност са представени в две монографични книги („Пена и пенные пленки“, Химия, Москва и „Foam and Foam
Films“, Elsevier Science, Amsterdam), както и в глави от енциклопедични издания: „Fundamentals
of Interface and Colloid Science“, Elsevier; „Emulsions and Emulsion Stability“, CRC Taylor &
Francis; „Emulsion Science and Technology“, Wiley-VCH; „Nanoscience: Colloidal and Interfacial
Aspects“, CRC Press, Taylor & Francis; „Colloid and Interface Science in Pharmaceutical Research
and Development“, Elsevier. Тя беше съредактор на „Highlights in Colloid Science“, Wiley-VCH.
През 2007 г. излезе книгата „Colloid Stability – The Role of Surface Forces“, Wiley-VCH, първият
том на която е посветен на акад. Дочи Ексерова. Научните ѝ постижения стимулираха през годините нови насоки в изследване на физикохимията на течните повърхности, както и иновативни
приложения на получените резултати в областта на медицината, фармацевтичната, козметичната
и петролната индустрия. Висока оценка и признание за качеството на нейната научна дейност са
наградата „Питагор“ за цялостно творчество и орден „Св. св. Кирил и Методий“, първа степен, за
особено значими заслуги в развитието на колоидната наука.
		 Акад. Ексерова беше дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, където четеше лекции в Химическия и Биологическия факултет. Дълги години тя
беше председател на Специализирания съвет по физикохимия към ВАК, няколко години беше
член на Комисията по химия на ВАК. По време на изключително успешната си научна кариера
акад. Дочи Ексерова създаде и разви многобройни научни сътрудничества с водещи световни
учени и лаборатории. Тя беше член на редакционните колегии на най-реномираните научни списания в областта на колоидната химия (Current Opinion in Colloid and Interface Science, Advances in
Colloid and Interface Science, Colloids and Surfaces A, Colloid and Polymer Science, Colloid Journal).
През 1997 г. тя беше съорганизатор на Деветата международна конференция по колоидна химия и
химия на повърхностите под егидата на Световната асоциация на учените в областта на повърхностите и колоидите (IАCIS). Акад. Ексерова на два пъти беше избирана за член на Управителния
съвет на IАCIS (International Association of Colloid and Interface Scientists). Израз на международно признание за качеството на нейната научна дейност беше и проведеният през м. октомври
2015 г. в София международен симпозиум (Dotchi Exerowa Symposium: Smart and Green Interfaces
– Fundamentals and Diagnostics), организиран във връзка с отбелязване на 80-тата ѝ годишнина.
		 Резултатите от дългогодишната научна, научно-приложна и преподавателска дейност на акад.
Дочи Ексерова безспорно представляват съществен и особено значим принос в укрепването и
развитието на световноизвестната Българска школа по колоидна химия и са от голямо значение за
поддържане на международния престиж на тази школа.
		 Поклон пред паметта ѝ!
									
									

Секция „Повърхности и колоиди“,
Институт по физикохимия – БАН
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ПРОФ. Д.Х.Н. ДИМО ПЛАТИКАНОВ
(1936 – 2017)
		 Проф. Димо Платиканов почина на 21 октомври 2017 г., а 19 дни по-рано тежка болест отнесе
в небитието неговата съпуга, също именит физикохимик, проф. д.х.н. Дочи Ексерова, действителен член на БАН.
		 Димо Платиканов бе отличен физикохимик и един от титулярите на курса по физикохимия
след Странски и Каишев в Катедрата по физикохимия на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. В последните години той бе развил една изострена историческа чувствителност, прераснала в историческа компетентност. Точно на тaзи основа той бе безупречен в изпълнението на
обществените си длъжности, на които с отговорност и внимание отделяше време, усилия, а сега
можем да кажем – и здраве. Проф. Платиканов бе председател на Хумболдтовия съюз в България,
той бе президент на Международната асоциация на учените по колоиди и фазови граници (IACIS). До последните си дни той остана председател на Международната фондация „Св. св. Кирил
и Методий“, която позволи на много млади българи да намерят пътя си към културата и науката в
Америка и Европа.
		 Димо Платиканов започва научните си изследвания още в студентските си години. Тънките
течни филми са неговият научен обект. Две основни термодинамични величини характеризират
трифазния контакт между тънкия течен филм и прилежащата обемна течна фаза: контактен ъгъл
и линейно напрежение. В експериментален план приносът на Димо Платиканов в изучаването и
оределянето на тези величини е неоценим.
		 Платиканов с помощта на микроинтерферометричната методика, разработена от Шелудко
и Ексерова, изследва началните етапи на образуване на плоско-паралелен течен филм, когато
най-напред се наблюдава едно удебеление, означавано като „димплинг“. Тази статия бе публикувана през 1984 г. в Journal of Physical Chemistry. Всеки, който по-късно се е насочвал към тази
тематика, е трябвало да се позовава на получените от Платиканов важни резултати. Висока стойност има и експерименталното определяне на профила на преходната зона между равновесен
течен филм и обемен менискус. Експерименталното доказателство в някои специални случаи на
теоретично предвидената от други автори „контактна дебелина“, вместо очаквания „контактен
ъгъл“, също бе важен принос на Платиканов.
		 Деликатният въпрос за определянето на линейното напрежение на контактната линия между
нютонов черен филм и обемен разтвор получи развитие чрез три оригинални експериментални
метода, развити от Платиканов и неговите сътрудници: методът на намаляващото мехурче, методът на критичното мехурче и методът на порьозната клетка. Тези методи са основани на зависимостта на контактния ъгъл от радиуса на контактния периметър. Получените резултати разкриха
нови хоризонти в изследванията на умокрянето на твърди повърхности (wetting phenomena), a
така също дадоха основа други автори да предложат едно некласическо развитие на теорията на
хетерогенната кондензация.
		 Белег на новата физика е дуализмът в свойствата на физичните обекти. Тънките филми и
нанообектите също са манифестация на дуалистичните свойства на материята. Дуализмът „обем
– повърхност“, „повърхност – линия“ и дори „линия – точка“ маркират едно развитие, което ще
позволи новата нанонаука изцяло да се изгради на основата на старата колоидна химия. А мястото на Димо Платиканов в тази нова наука вече е оценено и трайно запазено.
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ЕДНА ГОДИНА БЕЗ ПРОФ. Д.С.Н. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
(18 ноември 1943 – 23 декември 2016 г.)
		 Социологическата общност, организирана в секция „Социологически науки“ при СУБ, загуби преди година един изключителен изследовател, учен, надхвърлил националните граници.
Проф. д.с.н. Кръстьо Петков е специализирал социология, социология на труда, икономика и социална политика в Новосибирск, в Международната организация на труда в Женева, в Университета по икономика и политически науки в Англия. Бил е гостуващ професор в Кентски университет, Кентърбъри, Англия, където е избран за почетен доцент; Католическия университет, Тилбърг,
Холандия; Свободния университет, Брюксел, катедра „Социология“; Университета в Билефелд,
Германия, катедра „Социология“; Кавказки университет, Грузия.
		 Проф. д.с.н. Кръстьо Петков през последните години е работил като водещ експерт по проекти, в които участват млади икономисти и социолози от Югоизточна Европа, Западните Балкани и
Евразия по теорията и практиката на икономическите преходи, неформалната икономика, трудовите пазари, данъчните модели, антикризисните стратегии и ролята на Световната банка и МВФ.
Привличан е и като експерт на Международната организация на труда, Световната банка и Международната конфедерация на профсъюзите в Монголия, Китай, Италия, Сърбия и др. страни.
След 2008 г. години е участвал активно като експерт към WIEGO по неформалната икономика и
нерегистрираната заетост в страните с преходни икономики, както и в Индия, Тайланд, Индонезия, Перу и др.
		 Бил е основател и съпрезидент на Белгийско-българската асоциация „БЕСТ ТУБИ“ (Best2b),
която от 2005 г. работи за развитие на двустранните културни, университетски и бизнес връзки.
Награден е от краля на Белгия с един от най-високите ордени „Командир на короната“.
Автор е на над 500 публикации – книги, студии, статии, доклади и др. След 1990 г. повечето от
публикациите му са в чужбина. Той е съставител и автор на два университетски учебника – „Сравнителна социална политика“ и „Европейска икономическа и социална политика“. Участвал е в
университетски програми и семинари в САЩ в университетите в Мичиган, Бъркли, Дюк и др.
		 Проф. д.с.н. Кръстьо Петков проведе първото в Източна Европа изследване на етническия
конфликт – т.нар. Възродителен процес в България. Книгата, основана на това уникално изследване, е ползвана от редица етносоциолози у нас и по света.
		 През 2005 г. той публикува книгата „Монархът се завръща“, която се изчерпа много бързо и
получи награда за публицистика от ИК „Христо Ботев“.
		 Като преподавател проф. д.с.н. Кръстьо Петков има стотици студенти, докторанти и асистенти в цял свят. Сред тях има вицепремиери и министри, директори на институти, преуспяващи бизнесмени, европейски социални лидери. Тематичните области, в които напоследък е преподавал
и писал, са: икономическо и социално неравенство; управление на конфликти; безусловен базов
доход и данъчни политики; икономическа миграция; зелена и синя икономика; регионалистика.
		 Научно-организационната му дейност е свързана с Института по труда към МТСП, където
е оглавявал лаборатория „Социология и психофизиология на труда“, директор на Профсъюзния
институт и директор на Института по социология при БАН.
		 Проф. д.с.н. Кръстьо Петков е изявен общественик – основател е на КНСБ, бил е председател
на Обединен блок на труда, на Съюза на икономистите в България, народен представител в 39-то
Народно събрание.
		 От 2006 г. е член на секция „Социологически науки“ към СУБ, инициатор и активен участник
в научните изяви на секцията.
		

Поклон пред светлата му памет!

							

Секция „ Социологически науки“ към СУБ
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НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Секция „Генетика“ към СУБ със съдействието на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“, Института по физиология на растенията и генетика към БАН и Агробиоинститут към Селскостопанската академия организира на 24.11.2017 г. в Биологическия факултет на Софийския университет.

ПЪРВИ МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР ПО ГЕНЕТИКА
(Съпътстваща проява на IAEA Technical Cooperation Project Bul5/014 2016-2018
Sofia, 21-24 November 2017).
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ проведе на 16.10.2017 г в Заседателна зала № 2 на СУ
„Св. Климент Охридски“ научно събрание при дневен ред:
• Позитивно възпитание и развитие на характера – докл. Панайот Рандев.
• Ранното оценяване на децата в риск и осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие – докл.
доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова.

ИЗ ЖИВОТА НА ПЛЕВЕНСКИЯ КЛОН НА СУБ
		 По традиция СУБ – клон Плевен проведе на 31 октомври 2017 г. Тържествено събрание, посветено на Деня на народните будители и българските учени, както и церемония по връчване на наградата по
хуманитаристика на името на академик Юрдан Трифонов.
		 Увлекателно слово поднесе Деян Белчев, член на СУБ, плевенски учител, автор и съавтор на книги,
предназначени за обучение в училище или свързани с историята на Плевенския край.
		 Наградата по хуманитаристика на името на Юрдан Трифонов се дава за цялостен принос в културното, духовно и научно развитие на Плевен и Плевенския край. Неин тазгодишен носител е историкът
от Регионалния исторически музей – Плевен Красимир Петров, който получи плакет и диплома от председателя на Плевенския клон но СУБ на церемония в Художествена галерия „Дарение Светлин Русев“.
Специалистът от Историческия музей Красимир Петров е номиниран за своята работа за историческото
развитие на Плевен и Плевенския край, която се отличава със задълбоченост и разкрива редица неизвестни и малко известни исторически факти относно събития от нашия регион. Плод на негови изследвания
са повече от 50 публикации, намерили място в редица регионални и национални издания. Със свои изследвания е участвал в над 30 регионални и национални научни конференции. Съавтор е на издания за
историята на Плевенския край, история на град Никопол и книга за Никола Пушкаров. Активно съдейства
за дейността на Дружество „Краезнание“.
		 Красимир Петров благодари на Съюза на учените – клон Плевен и припомни ролята на академик
Юрдан Трифонов за изследване историята на град Плевен. Петров отпрати благодарност и към всички
свои колеги от музея, на библиотечните работници и Държавния архив в Плевен, които са съдействали за
неговите научни изследвания. Той подчерта, че делото на Юрдан Трифонов още може да бъде продължено
и надграждано от сегашните и бъдещите историци.
		 Тържеството завърши с концерт на хора на учителите „Емилия Банчева“ при Народно читалище
„Извор“.
							
Проф. д.с.н. Атанас Кирилов – председател,
					
д-р Райна Гиндева – секретар на
							
СУ – клон Плевен
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КНИГОПИС
Пламен Антов
Българският
постмодернизъм
ХХI – ХIХ в. Към
философията
на българската
литература

Теодора Стоева

Психологическа
помощ при кризи
и екстремални
ситуации
Пропелер, С., 2016.

Пловдив,
ИК „Жанет 45“, 2016,
280 с.
Темата за постмодернизма в българската
литература предизвиква различни емоции и
дебати. Тя е актуална част от съвременната
литературоведска мисъл. Книгата на Пламен Антов е
силно индивидуален, изграден върху проникновено
осмисляне на литературните явления, преглед на
съвременната поезия и проза.
Авторът предлага амбициозен подбор на
поредица от текстове, които могат да се разглеждат
като неговия прочит на българския постмодернизъм.
В тях той представя своите наблюдения върху
развитието на художествената литература – поезия
и проза – в годините, определяни като преход.
В книгата се открояват няколко основни акцента. Два от тях са от значение за осмислянето на литературните процеси в епохата на постмодернизма.
Първият представя българската литература като
част от световния литературен процес. Вторият показва различните мрежи от значения, които свързват
литературния постмодернизъм с предшестващи го
феномени. Такава позиция позволява да се види как
епохата на Възраждането прозира в отделни устойчиви точки на постмодернистката образност.
В изложението присъстват и такива характерни
черти на българския постмодернизъм като например психоаналитичният подход, отношението към
литературния канон, значението на триадата история, национализъм, национална епика.
Текстовете показват както всеобхватността,
така и преходността както на понятието, така и на
поведението постмодернизъм. Не случайно един от
основните въпроси, които вълнуват автора, е „какво
идва след постмодернизма?“.
Изградена върху прецизно фокусирани анализи
и многобройни препратки към различни имена и явления от българската литература в диапазон от век и
половина, работата има значение преди всичко като
един ерудиран, многопластов подход към темата.
Същевременно книгата е принос към все още ненаписаната философия на българската литература.

				

Доц. д-р Евгения Русинова,

УниБИТ

Eкстремалната ситуация е неизбежен спътник
на жизнения път на всеки субект и на всяка човешка общност. В зависимост от множество обективни и субективни фактори изходът от такива
ситуации може да бъде съществено различен. В
някои случаи хората приемат екстемалните ситуации като предизвикателство, което преодоляват и
излизат от него по-закалени и по-креативни. За съжаление, в повечето случаи екстремалните ситуации са трудно преодолими и неизбежно донасят
страдания и разрушения, беди и щети на хората.
Авторката на предлаганата монография я посвещава на многообразните проблеми, които трябва да решават помагащите психолози и социални
работници в екстремалните (кризисни) ситуации,
а така също и жертвите (и виновниците). Психологическата помощ е повече от необходима за
превенция и рехабилитация, за нормализиране
на психичните състояния чрез мобилизиране и
актуализиране на адаптивните и компенсаторни
механизми на индивида; за оптимизиране на психичното им състояние и поведение, за „редуциране на негативните преживявания“, които оказват
разрушителен ефект върху психичните и соматични функции на организма.
Като дефинира „кризата като феномен“ и
„кризисното консултиране“, авторката описва
моделите на кризисно оцеляване и „кризисното
интервениране“. Авторската хипотеза разграничава традиционното консултиране от кризисната
интервенция. Посочени са различия в целите, в
представянето на проблема, стратегии на консултирането, критерии за оценка и за приключване на
ситуацията.
Справедливо се отбелязва ролята на културните фактори на средата за консултирането и помощта
при екстремални обстоятелства. Кризисните интеревенции и консултативната работа следва да
се съобразяват с тях. Универсалното, което остава
основно в дейността на консултанта, е да се предаде очакване за това, че промяната ще настъпи и
че усилията на клиента са от най-голямо значение

НАУКА – кн. 6/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

73

КНИГОПИС
за разрешаване на проблема.
Като отбелязва известни класификации на
екстремалните ситуации и критериите за тяхното овладяване и управляване, Т. Стоева избира
да изследва и коментира консултирането: при
термално болни, при преживяване на загуба и
смърт, суицида; насилието на жени и деца като
кризисна ситуация, изискваща квалифицирана
психологическа помощ.
Особен професионален интерес пораждат
проблемите на „посттравматичното стресово
разстройство“. Това е продължителна и отсрочена реакция на ситуации, свързани със сериозна заплаха за живота или здравето на индивида.
То се характеризира с „постоянстващи чувства
на страх, дистрес, тревожност и безпомощност,
които са преживени по време на травмата“.
Представени са множество модели за обяснение
на симптоматиката на ПТСС: теория за реакция
на стрес (Hоrowitz, М.), теория на „разклатените
убеждения“ (R. Janоff–Bulman), теория за информационната и емоционалната преработка (Foа,
Е., Steketee, G.), когнитивни модели (А. Еhlers &
D. Clark).
Симптоматиката на постравматичните ситуации са подробно и прецизно описани в известната DSM–IV. Характерни чувства са: страхът,
безпомощността, ужасът и др. Основната цел на
психологическата помощ при ПТСС е свързана с
преосмисляне на травматичното събитие и усилване механизмите за адаптация чрез включване
на вътрешни и външни ресурси. Според авторката „разпространена терапевтична грешка е избягването на травмиращите страни в процеса на
психотерапията“. Несвоевеременната преработка на травматичен опит „след като вече са създадени доверителни терапевтични отношения и атмосфера на психологическа безопасност“ прави
помощта неефективна.
Монографичното изследване на доц. Теодора
Стоева поставя множество актуални въпроси на
теоретичната психология и особено на оказващи
психологическа помощ в екстремални ситуации.
Тя определя целта на психологическата помощ в
екстремални (кризисни) ситуации като „връщане
на нивото на функциониране“ такова, каквото е
било преди кризата. Съществува очакване, че при
професионално осъществяване на помощта клиентът-субект в екстремалната ситуация може да
премине и на по-високи нива на функциониране,
на самоактуализация. Посланието на авторката е
да се формират позитивни отношения към симптомите и да се редуцират негативните. Всичко
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това следва да бъде своевременно осъществявано
и професионално!
		
Проф. д-р Милка Василева,
секция „Педагогика и психология“ към СУБ
Емил Галев
Паркове със
специално
предназначение
Унив. изд. „Св.
Климент Охридски“,
София, 2016, 226 с.
Книгата е резултат от научната и учебно-преподавателската работа на автора доц. д-р ланд. арх.
Емил Галев в Лесотехническия университет, както и на проектантските му разработки в продължение на над 25 години в областта на ландшафтната архитектура и озеленяването у нас. Книгата е
написана като лекционен курс за учебната дисциплина „Паркове със специално предназначение“.
Всъщност тя надхвърля далеч изискванията за
лекционен курс и има характер на научна монография по темата. А по тази комплицирана и интердисциплинарна тема у нас няма друг подобен
всеобхватен, задълбочен, систематизиран и богато
илюстриран труд.
Книгата се състои от „Предговор” и 6 глави.
В „Предговора” авторът изтъква, че: „Понятията „парк“ и „градина“ нямат законова дефиниция у нас. Те не са дефинирани поотделно в
нито един закон или подзаконов нормативен акт,
а много често се използват заедно (паркове и градини) в текстове на нормативни документи или
в разговорния език, без хората да знаят какво
означава едното и какво означава другото...“
В първата част, озаглавена „Ботанически
градини“, са разгледани общите характеристики, функциите и видовете ботанически градини.
Направен е подробен преглед на развитието на
най-старите ботанически градини в света – по
континенти и у нас. Анализирани са основните изисквания при ситуирането на ботаническите градини, тяхното зониране, основните принципи при
експонирането на растителността, проектирането
на алейната мрежа според броя на посетителите,
релефа, където са разположени, и други фактори.
Втората част – „Зоопаркове, зоологически
градини и зоокътове“, разглежда общите характеристики, законовите дефиниции, функциите и
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видовете зоопаркове. Направен е обстоен преглед
на историческите предпоставки за възникването
и развитието на зоопарковете в световен и в национален мащаб. Специално внимание е отделено
на Софийската зоологическа градина, както и на
зоопарковете и зоокътовете в други наши градове. Разгледани са и проблемите при създаването
на частните ферми за отглеждане и експониране
на щрауси, пауни и други животни. Зоопарковете включват 5 зони: експозиционна; представителна паркова; буферна; санитарно-ветеринарна;
за научна и експериментална работа и стопанско-административна. Изложени са проблемите
на плановата композиция на зоопарковете и на
проектирането на алейната мрежа в тях, с отчитане броя на посетителите и задължителните нормативи при проектирането, строителството и стопанисването на зоопарковете и зоокътовете.
В третата част, носеща названието „Гробищни паркове“, са изложени общите характеристики, функциите и видовете гробищни паркове,
историческите предпоставки за възникването им
в праисторията, античността, в Средните векове в
Европа и в по-ново време, в т.ч. и в България. В
изложението са намерили място и въпросите за:
мавзолеите по света, гробищата за домашни любимци, катакомбите и костниците у нас, военните
гробища и братските могили и др. Изложени са задължителните технически и здравни изисквания,
правила и нормативи за проектиране, изграждане
и поддържане на гробищните паркове у нас. Подчертано е важното значение на композицията на
растителността в тях.
В четвъртата част – „Атракционни паркове“, се осветляват функциите, видовете атракционни паркове и историческите предпоставки за
възникването им по света и у нас, тяхното зониране, планиране и озеленяване.
Петата глава – „Спортни паркове и терени“,
дава информация за общите характеристики и законовите дефиниции на разнообразните видове
спортни паркове, техните функции, възникване и
развитие по света и в България, специфичното им
проектиране и композицията на растителността в
тях.
Шестата, последна част, озаглавена „Други
паркове със специално предназначение“, авторът
прави описание и анализ на концепциите за изграждане на: детски паркове и игрови комплекси;
изложбени паркове и градини; етнографски паркове; мемориални паркове и градини.
Изложението във всяка глава е богато илюстрирано общо с 55 брoя фотоснимки и схеми на

редица световноизвестни и български паркове със
специално предназначение. Повечето от фотоснимките са направени у нас и са лично дело на автора доц. Емил Галев, а останалите са спътникови
изображения от Google Earth.
Високата научна ерудиция и широките познания на доц. Емил Галев, който е водещ специалист
у нас в областта на ландшафтната архитектура,
проличават ярко в книгата. Цитираната литература е от 33 заглавия – книги, статии и електронни
сайтове. Изданието би спечелило от включването
на цветни приложения и схеми в него.
Обобщено казано, новият лекционен курс
„Паркове със специално предназначение“ на доц.
д-р ланд. арх. Емил Галев е първото систематизирано изложение на актуалните научно-приложни
проблеми у нас при проектирането, изграждането и озеленяването на: зоологическите и ботаническите градини; гробищните, атракционните
и спортните паркове и парковете със специално
предназначение, както и на техните конкретни
приложения в ландшафтната архитектура и други
сродни области и науки. Публикуването на книгата е навременно и удовлетворява нарасналите
практически, научноизследователски и образователни потребности на специалистите по ландшафтна архитектура, строителство, геодезия, зоология, ботаника и др. Книгата е полезна и много
интересна за всички читатели, интересуващи се от
актуалните проблеми на парковото проектиране
и строителство у нас. Тя е написана на достъпен
език и с точна терминология. Чете се увлекателно и с удоволствие, почти като интересен роман,
както от студенти и докторанти, така и от всички,
които се докоснат до богатата ѝ информативност
и полезност.
		

Доц. д-р инж. Венета Коцева,
секция „Технически науки“ към СУБ

Веселин Босаков.
Ислям и модерност.
Взаимни
предизвикателства
Изд. „ИвРай“, 2015,
362 с.

За да се разбере човешкото общество, трябва
да се разберат основните му вярвания и ценности, които в повечето части на света са религиозни.
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Това е еднакво вярно както преди столетия, така
и днес. Хората са най-сигурни в своите вярвания,
когато всички около тях споделят същите вярвания. Модерността не произвежда по необходимост секуларност. Това, което тя произвежда по
необходимост, е плурализъм, дефиниран като съжителство в едно и също социално пространство
на силно различаващи се системи от вярвания и
ценности, които не са непременно секуларни.
Традиционният мащаб на социологически анализ,
който коментира отношенията между светско и
религиозно, профанно и сакрално, вече не е достатъчен, за да бъдат интерпретирани смисловите
сходства и същностните различия между демократичните норми и възродените религиозни практики в мюсюлманска среда.
Религиозните ценности като общи представи,
като картини за света влияят не само върху индивидуалните нагласи и поведение, но и върху степените на толерантност и социална солидарност
между различните етнорелигиозни общности. На
фона на новите фундаментализми и ускорените
социални трансформации, предизвикани от т. нар.
втора модерност, характерна за рисковото общество, проблемът за религията и ценностите става
социологически и философски все по-актуален.
Интегративните и дезинтегративните функции на
религията и ценностите, тяхното инструментализиране, водещо до укрепване или взривяване на
общностните връзки, са онзи център на знание,
който е изход от активното неведение, характеризиращо се с потискане и пренебрегване на проблемите.
В Ислям и модерност. Взаимни предизвикателства авторът доц. д-р Веселин Босаков си поставя за цел да провери хипотезата за наличието
(респ. липсата) на непреодолими, същностни различия между догмата на ислямската религиозност
и демократичната политическа структура. Изследователските търсения са фокусирани около смисловите дистанции в интерпретацията на демократичните граждански и светски по своя характер
ценности и подчинението на религиозния канон.
Задачите се концентрират върху търсенето на
отговори на следните въпроси:
Как в представите на мюсюлманите съжителстват фигурата на гражданина, от една страна,
и, от друга, ислямската религиозна идентичност,
формирана в условията на нов хоризонт (глобални медии, интензифициращи религиозното съзнание, в резултат на което вярващите навлизат в
по-дълбинни пластове на своята религиозност),
който трансформира локалната общност в посока
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на единна умма?
Възможно ли е съотнасянето на религиозната
свобода към свободата в демократичното общество, т. е. съпоставянето на свободата като жизнен, политически и икономически избор със свободата в собствено религиозен смисъл?
Съществува ли пространство на споделени
интерпретации и морални норми, което да опосредства демократичните и религиозните принципи в мюсюлманска среда?
Възможна ли е ислямска модерност и ако да,
как тя би се отнасяла към демократичните ценности на светска по своята същност политическа система?
В методологически и предметно-теоретичен
план са посочени новите предизвикателства към
познанието на исляма в условията на постмодерното общество и глобализацията. Акцентът е
поставен върху социологическата перспектива и
към историческата реконструкция, като миналото
се възприема не като музеен експонат, нито като
мълчалив резонатор на мисленето, а като анклав,
чрез който получаваме уникален достъп до непринадлежащи ни светове и неочакван „просвет“ към
собствения ни свят.
Анализирани са възраждането и трансформацията на исляма в контекста на неговите динамични срещи с констелацията от рационалности,
каквато е модерността. Показана е специфичната
връзка на ислямския активизъм с процеса на модернизация, осмислян от този активизъм по качествено нов начин, в резултат на което модерността не се възприема като преминаване от теономия
към автономия и преместване на смисловия резервоар от миналото в бъдещето. Възползвайки се от
съвременните постижения в областта на науката
и технологиите, ислямският активизъм превръща технологичните иновации на западния научен
прогрес в оръдия за разпространение на исляма.
Осъществено е вглеждане в модусите на различието и другостта през призмата на съседството, за
да се разбере дали другостта е латентен конфликтогенен фактор, податлив на политическа мобилизация и популистко манипулиране. Потърсено
е знание за религиозното различие и религиозната
другост, чрез което да се скъсят етнорелигиозните дистанции и да се предотврати прерастването
на различието и другостта в чуждост, генерираща
нетърпимост и отхвърляне, породени от усещането за заплаха. Т.нар. фолклорен ислям у нас е
подложен на преосмисляне в контекста на съвременното демократично развитие и въздействието
на противоречиви феномени, които са дефинира-
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ни като нова ислямска култура и които са израз на
усилието за конструиране на специфична ислямска модерност. В перспективата на диалогичната
социология и с инструментариума на Европейското изследване на ценностите (данните за България от Четвъртата вълна 2008/2009 г.) е установено, че процесите на динамизиране на влиянието
на религиозната идентичност са характерни не
толкова за хомогенна религиозна среда, колкото
за мюсюлмански общности, съществуващи съвместно с други етнорелигиозни групи. Показано
е, че в условията на безпрецедентния процес на
глобализация, който е безпрецедентен с това, че
не се ръководи от единна система от ценности, изпъква все по-отчетливо религиозната картина на
света като цяло. На тази картина видимо се откроява ислямът с неговите религиозни ценности като
виждания за света. Резултатите от анализа на ценностния профил на мюсюлманите в България разкриват онези пространства на религиозния морал
на исляма, които структурират определени модели
на участие и форми на солидарност в отношенията сред мюсюлманите.
Книгата ще бъде полезно четиво за социолози,
философи, политолози, религиоведи, културолози, изобщо за всички мислещи, образовани и интелигентни хора, за които не е безразлично в каква социална среда живеем и какви са тенденциите
на съвременния глобализиращ се свят. Този труд
предлага много отговори на ставащото в наши дни
и води към размисли и търсене на решения в съответствие със същността на исляма и процесите на
модернизация на цивилизацията.
				
Гл.ас. д-р Людмил Петров,
		
секция „Религия, вярвания, светоглед“,
					
ИИОЗ – БАН
Александър Димчев
(автор и съставител)
Фотоалбум
Спомени за славно
време и за симбиозата
между науката и футболната топка, и ... за
приятелите
Унив. изд. „Св.
Климент Охридски“,
С., 2016, 110 с.
Изданието е посветено на спортната и научната
дейност на преподавателите и служителите в Алма

матер във връзка с 35–годишнината от създаването
на спортната секция „Футбол“ в рамките на Спортния клуб на Софийския университет.
Фотоалбумът се състои от четири части: І част:
Футболът в Алма матер. Опит да се сглоби мозайката; ІІ част: Изложбата и отзиви за нея; І част: Спомени на колеги; ІV част: Разходка през терените и
годините (около 200 броя снимки). Автор на част от
снимките в албума е Ненчо Ненов от Университетска библиотека.
В изданието са представени емблематични фотоси на най-важните моменти от историята на университетския отбор и неговите основни играчи, както
и техни научни трудове, представени на изложбата,
предшеставаща фотоалбума. Могат да бъдат видяни
снимки от мачовете на стадион „Васил Левски“ срещу артисти и журналисти през 1982 г.; от мача по
повод 100-годишнината на Софийския университет
– преподаватели срещу студентки, събрал рекордните около 35 000 зрители, с коментатор ТатянаЛолова; от интересни футболни битки – срещу отбора на
„ЩАЗИ“ в ГДР през 1988 г. с победител отбора на
СУ и т.н. Представени са и първите екипи на футболистите, интересни документи и други материали.
Сред интересните неща във фотоалбума заслужават
особено внимание имената участниците в събитията
– повечето от които известни учени, публични личности, политици, ръководители на значими институции, на учебни организации (за съжаление някои от
тях напуснали нашия свят твърде рано).
Рецензенти на изданието са: доц. д-р Анна Ангелова и проф. Боян Биолчев. В оценката си за книгата, директорката на Университетската библиотека
доц. д-р Анна Ангелова отбелязва, че книгата е като
мил спомен, който е библиографска рядкост и представлява интересен обект за събиране и изследване
от библиолозите. Проф. д.ф.н. Боян Биолчев изразява също като рецензент и като част от футболния
тим вълнението си от създаването на книгата, която
е донесла радост на участниците в отбора на преподавателите и служителите от Алма матер. В уводните думи към изданието авторът на фотоалбума проф.
д-р Александър Димчев – селекционер, дългогодишен ръководител и участник във футболния отбор,
отправя благодарност към колегите от СУ, с които
са играли повече от 30 години футбол. Той посвещава и определя книгата и събитията в нея са част
от техния живот. Според капитана на отбора гл. ас.
Веселин Радков незабравимите мигове, на които са
посветили младостта си, за времето, което са посветили на физическата култура, са били на основата
на свободната воля – не по задължение. По неговото
вещо мнение, „Българската мемоарна литература
се обогати с едно много значимо произведение бла-
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годарение на проф. Димчев и проф. Денков“. Като
участник в събитията,той смята, че въпреки че има
моменти, които не се помнят, именно това прави
книгата още по-интересна. Тази книга носи щастие,
но и тъга, че не могат да тичат повече подир топката.
По думите му това е делото на спортния клуб на Софийския университет, на хората, които са работили
по книгата и се надява повече хора да накарат децата
и внуците си да спортуват.
Кристина Бойчева,
СУ „Св. Климент Охридски“
Елена Мачковска и
Красимир Петров
Вечност.
Николай Пушкаров
(1885 – 18 септ. 1918 г.)
Изд. „ МЕДИАТЕХ“,
Плевен, 2017, 120 с.

Книгата с автори дългогодишни членове на
СУБ – клон Плевен се издава с финансовата подкрепа на Община Плевен и наследниците на поручик Николай Пушкаров. Това е книга за героизъм,
любов към отечеството, почит и уважение към героите, отдали най-скъпото – живота си, в името
на свободата и националното ни обединение, все
категории, които отдавна са потънали в забрава.
Тя е и своеобразно послание за опазване на историческата памет на нацията.
Книгата е животопис за запасния поручик Николай Пушкаров, безследно изчезнал на 18 септември 1918 г., по време на ожесточените сражения на
Девета пехотна Плевенска дивизия до Дойранско-
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то езеро, на висотата Ловчанска, като командир на
7-ма рота при 17-ти Доростолски полк. Биографията се позовава на богатия семеен архив, събиран,
пазен и обогатяван от внука на Николай Пушкаров, носещ същото име. Той дълбоко се вълнува от
съдбата на своя дядо и събира всичко, до което успява да се докосне. Книгата е своеобразен поклон
пред неговата памет. Оригиналните документи от
изключително богатия личен семеен архив е предоставен на авторите историци любезно за работа
от семейството на Пушкаров – съпругата Маргарита и децата Иван и Екатерина Пушкарови, и се
публикува за първи път. Използвани са и архивни
материали от Държавен военноисторически архив
– Велико Търново, Държавен архив – Варна и др.
Художник на корицата е Екатерина Пушкарова –
правнучка на поручик Пушкаров. Редактор е Валентина Иванова.
Авторите са благодарни на семейството за
съхранения оригинален архив, който съдържа не
само писма и снимки, а и скици на бойните действия. „Опитахме се да предадем духа на времето и
драмата на едно цяло поколение. Николай Пушкаров оставя три малки деца. Тогава полковете са
били формирани на землячески принцип и когато
една рота попадне в тежко сражение, жертвите са
хора от едно село и това е било нещо страшно“.
Героите и днес ни чакат в гробовете си да ги
увековечим за героизма, любовта и саможертвата
им към Отечеството!
Тази книга е своеобразно послание за опазване на историческата памет на нацията.
Героизмът на Дойранци изисква от нас, техните потомци, да ги запазим дълбоко в сърцата си и
да им издигнем така необходимия и с години отлаган и неосъществен паметник!
			
Секция „История и археология“,
				
СУБ – клон Плевен
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Попов, Христо: Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата
епоха

6/28

Попова, Мария, Питкевич, Светлана: Забележителни наши езиковеди българисти

5/53

Попова, Мария, Питкевич, Светлана: Забележителни наши езиковеди българисти (II част)

6/39

Поповска, Савелина, Вълова, Теодора: За пети път Нощ на учените в Плевен

6/59

Пронкевич, Александър: Култът към книгата и литературното творчество в Южнославянския пансион

4/59
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Радева, Веселка и кол.: Проект „Син Космос“ – космически решения на глобални земни проблеми

4/73

Рукмански, Георги: За акад. Дончо Костов

2/65

Спасов, Николай: Международен екип от учени обоснова становището, че най-древният хоминин е
живял преди 7,2 млн. години на Балканите

4/10

Станева, Галя: В памет на академик Камен Куманов

6/45

Стойков, Стойко, Маринов, Румен, Петър Маринов: Системен подход в оценка значимостта
и влиянието на научното знание на академичния състав като компонент в рейтинга на научнообразователните организации

6/10

Стоянова, Валентина: Творчески прояви в Дома на учените във Велико Търново

5/30

Стоянова, Росица: Да послужи народу си… Дарителството за образование – традиция и
съвременност

3/21

Тодоров, Георги, Тодорова, Маргарита, Терзиева, Лилия: Оценка на ключови компетентности –
моделът на SOCCES

1/44

Тодорова, Цвета: Към 1100-годишнината от успението на свети Климент Охридски и празника на Алма
Матер

1/18

Топашка-Анчева, Маргарита: Екзогенни фактори и канцерогенеза

5/22

Тошев, Борислав: Българската научна периодика: актуални проблеми

1/31

Фол, Валерия: 45 години от създаването на Института по тракология към Българската академия на
науките

3/51

Христова, Велиана: Наноразмерни волфрам-съдържащи зеолити с уникални характеристики и
свойства

5/10

Цекова, Екатерина, Дашовска, Люба: Националният политехнически музей на 60 години

3/36

Цекова, Екатерина: Вернер фон Сименс – живот и изобретения

2/43

Ченгелова, Емилия, Ангелова, Милена, Петранов, Стефан: Нова теория за привлекателността на
професиите

4/13

Шопов, Иван: В началото бяха... и електрическите крушки, и акад. Б. Куртев (спомени за него по повод
100 години от рождението му)

6/62

Шопов, Иван: Д-р Лазарин Лазаров на 80 години

2/77

Янгънова, Десислава: Развитие на облачните услуги и използването им от бизнеса в България

5/64

Академик Ангел Сашев Попов на 75 години

3/73

Академик Дочи Русева Ексерова (1935 – 2017)

6/69

Академик Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на науките

1/56

Европейското научноизследователско пространство: време за изпълнение и наблюдение на напредъка

2/7

Една година без проф. д.с.н. Кръстьо Илиев Петков

6/71

Икономистът проф. д.ик.н. Росица Чобанова – юбиляр

1/69

Наградени учени в конкурса на СУБ за високи научни постижения през 2017 г.

6/8

Нобеловата награда за физика 2016

1/10

Отличени млади учени от СУ „Св. Климент Охридски“

1/58

Президентски награди „Джон Атанасов“ за 2017 г.

6/49

Проф. д.б.н. Диана Петкова – председател на СУБ

1/53

Проф. д.б.н. Наум Асенов Якимов (21 октомври 1943 – 18 декември 2016)

1/71

Проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова – носител на престижната езиковедска награда „Акад. Владимир
Георгиев“

2/75

Проф. д.фз.н. Антония Петрова Шиварова (2 май 1947 – 7 декември 2016)

1/74

Проф. д.х.н. Димо Платиканов (1936 – 2017)

6/

Проф. д.х.н. Николай Денков – министър на МОН

1/55

Проф. д-р инж. Иван Секулов (1931–2017)

2/78

Светът се нуждае от наука, а науката – от жени

6/51

Среща на УС на СУБ с ръководствата на варненските университети

5/76

Стипендиите на фондация „Еврика“ – инвестиция в бъдещето

3/69

НАУКА – кн. 6/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

81

CONTENTS OF „SCIENCE MAGAZINE“, YEAR ХХVІІ, ISSUES. 1–6, 2017
Author and Title

Issue/
Page

Angelova, Anna: Bulgarian Еulogy of St. Kliment Ohridski 916–2016

1/23

Asenova, Asya: Environmental Education Model – an Analysis of Good Practices, Trends and Perspectives

4/45

Atanasov, Atanas: Academician Tseno Hinkovski – 90 Years since his Birth

4/67

Atanassov, Atanas et al: The Role of Innovations for the Prosperity of the Bulgarian Agriculture

4/40

Bacvarov, Krum: Prof. Vassil Nikolov, Corr. Member of BAS, turns 65: the scholar who breathes life into the past

1/68

Balabanov, Hikola: Etudes about Newton

2/3

Beloev, Hristo et al.: A Programm for Аdapting the Educational System to the Digital Generation

5/71

Biserkov, Valko: New Technological Possibilities for Ecosystem Analyses in Bulgaria

5/16

Bogueva, Diana, Marinova, Dora: Metamorphoses in the Semantics of the Relationship between Food and
Masculinity

6/16

Boyadzhiev, Kamen: Bulgarian Archaeology 2016

2/37

Burmova, Lyubka: The Holy Brothers Cyril and Methodius Historical Mission for the Introduction of the ChurchSlavonic Worship

3/15

Chengelova, Emilia, Angelova, Milena, Petranov, Stefan: Multifactor Theory of Professions‘‚ Attractiveness

4/13

Dakova, Neli: Festivities on the Occasion of 90 Years since the Birth of Ivan Radoev in Pleven

3/75

Damianov, Damian: The Mission of Cyril and Methodius and their Modern Heritage

3/10

Damianov, Damian: The Bulgarian Revival Leaders are also Needed Today

6/3

Dimitrov, Vladimir: Academician Bogdan Kurtev – a Life Devoted to the Institute of Organic Chemistry

4/66

Exner, Ginka: Informal Education in Physics and Astronomy

2/21

Fol, Valeria: 45 Years since the Founding of the Institute of Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences

3/51

Ganeva, Anna, Chankova, Stefka, Parvanova, Petja: X Anniversary Seminar of Ecology – 2017 with
International Participation

4/38

Garalova, Maria: The Walls and Bridges in Science

5/69

Georgieva, Kalina: The Refugee and Migration Crisis in the Schengen Area

2/55

th

Gerdzhikov, Anastas: Academic Speech

5/3

Hristova, Veliana: Nanosized tungsten containing zeolites with unique characteristics and properties

5/10

Ilchovska, Dimitrina: 90 Years since the Birth of Academician Nikola Tomov

4/69

Iliev, Ilya G.: On the Occasion of the 100 Anniversary of Acad. Dimitar Angelov

6/47

Ilieva, Darina, Vaptzarova, Gabriela: P. Abrashev‘s Memories of the Teaching of Aleko Konstantinov in Todor
Minkov’s Boarding House

4/63

Ivanov, Yatchko: Ivan Ivanov – A Talented Engineer and Mayor of Sofia

6/33

Ivanova, Klimentina: The Spirit of St. Kliment in our Spirituality

1/15

Kamburova, Radostina: INERA – a Project to Create Materials for the Future

4/29

Kamenova, Filipa: Initial Study of Dysfunctional Beliefs, Positive and Low Self-esteem in Individuals with Anxiety
Disorders

2/50

Kanevska–Nikolova, Elena: On the Bulgarian Language Policiy

1/48

Karavassilev, Nikola: National competition „Young Talents“ 2017

3/67

Kirilov, Atanas, Gindeva, Rajna: From the Activity of the Pleven Branch of USB

3/77

Kitanova, Stefka, Gancheva, Petja: FRESH: Science in the City of Rousse

6/61

Kirilov, Atanas, Gindeva, Raina: From the Activity of the Pleven Branch of USB

6/72

Kossev, Andon: 50 Years since the Establishment of the Institute of Biophysics and Вiomedical Engineering at
BAS

5/12

Kossev, Konstantin: The Internal Revolutionary Organization in the Political Strategy of the Apostle

2/33

Kotseva, Veneta: 230th Anniversary of the Birth of Guillaume-Henri Wilhelm Henrich Dufour

5/61

th

Krumova-Tsvetkova, Lilia: Bulgarian Explanatory Lexicography and National Identity and Culture

4/3

Kyuldjiev, Assen: Has Bulgarian Еducation Еntered the 21st Century?

5/47

Lazarov, Lazarin: The Bulgarian Scientific Liberalism

5/74

82

НАУКА – кн. 6/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

CONTENTS OF „SCIENCE MAGAZINE“, YEAR ХХVІІ, ISSUES. 1–6, 2017
Author and Title

Issue/
Page

Lazarova, Penka: Exciting Encounters with Science and Scientists

6/55

Lazarova, Penka: Annual Awards „EVRIKA 2016“

2/46

Lazarova, Penka: The Japanese Experience of Building the Society of the Future through Science, Technology
and Innovations

3/29

Lozanova, Tsvetanka: 95th Anniversary of the Birth of Prof. Vitali Tadjer, D.Sc.

5/59

Mardirossian, Garo: Cosmonautics in the Teaching of Physics

2/26

Markov, Georgi: The Bulgarian Revival Leaders and we

6/5

Matev, Boris, Kovachev, Vihar: Carpal Tunnel Syndrome – а Third Age Illness?

5/51

Mircheva, Elka: Glory to the Work of the Holy Brothers Cyril and Methodius

3/12

Najdenski, Hristo: 70 years of Stephan Angeloff Institute of Microbiology at the Bulgarian Academy of Sciences

2/16

Nakov, Radoslav: Academician Ivan Stefanov Zagorchev Turns 80

6/64

Nankinov, Dimitar: Existence of Poisonous Quails in Nature

3/71

Naydenova, Desislava: Exhibition „St. Kliment – the Enlightener“

1/26

Nedekova, Lidya: The Bulgarian Participation in the European XFEL Project

3/4

Nikolov, Boris, Petrova-Dinkova, Gergana: 30 Years School of Ornithology and Nature Conservation at the
IBER – BAS

6/68

Nurkov, Ivan: Cognitive Scope of the History of the Weapon

4/52

Nurkov, Ivan: The Weapons of Hristo Botev’s Detachment ин 1876

5/35

Ovtcharova, Jivka: The Economy is Strongly Dependent on our Knowledge

3/33

Pachev, Ivan, Kirilov, Atanas, Dimitrov, Dimitar: A Scientific Forum with International Participation in Pleven

5/77

Pernishka, Emilia: Some Current Problems of Science and Education in View of the Bulgarian Language

3/3

Petkov, Petko St.: Was the Russian-Turkish War (1877–1878) a Liberating one?

5/31

Petkova, Diana: Programme for the Management of the Union of Scientists in Bulgaria until the End of the
Term (2018)

1/54

Petrov, Petar: Anniversary of Prof. D.Sc. Nina Todorova Bakardjieva

6/66

Petrunov, Georgi: Trafficking in Persons – a Contemporary Form of Slavery

5/5

Popivanov, Petar: Yves Meyer Received the Abel Prize for Mathematics for 2017

3/26

Popov, Hristo: Gold and Bronze. Metals, Technologies and Networks in the Eastern Balkans during the
Bronze Age

6/28

Popova, Mariya, Pitkevich, Svetlana: Eminent Representatives of Bulgarian Linguistic Studies
(First Half of 20th C) (Part II)

6/39

Popova, Mariya, Pitkevich, Svetlana: Eminent Representatives of Bulgarian Linguistic Studies
(First Half of the 20th Century)

5/53

Popovska, Savelina, Vulova, Teodora: Researchers‘ Night in Pleven for the 5 Time

6/59

Poppetrov, Nikolay: About some Specifics in the Introduction of the Referral System

1/42

Radeva, Veselka et al.: Project „Blue Space“ – Space Solutions to Global Terrestrial Problems

4/73

Rukmansky, Georgi: About Academician Doncho Kostov

2/65

Shopov, Ivan: In the Beginning were ... the Electric Bulbs, and Acad. B. Kurtev (Memories about him on the
Occasion of the 100th Anniversary of his Birth)

6/62

Shopov, Ivan: Lazarin Lazarov, Ph.D. turns 80

2/77

Spassov, Nikolai: An International Scientific Team Confirmed the View that the First Hominin Lived in the
Balkans 7,2 Million Years Ago

4/10

Staneva, Galya: In Memoriam: Acad. Kamen Koumanov, Doctor Honoris Causa de l`Universite Pierre et Marie
Curie, Paris, France

6/45

Stoyanova, Rositsa: Serving my People… Donating for Education – Tradition and Contemporaneity

3/21

Stoyanova, Valentina: Creative events at the Home of Scientists in Veliko Tarnovo

5/30

Stoykov, Stoyko, Marinov, Rumen, Marinov, Petar: A Systemic Approach in Assessing the Significance and
Impact of the Scientific Knowledge of the Academic Staff as a Component of the Rating of Scientific Organizations

6/10
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Todorov, Georgi, Todorova, Margarita, Terzieva, Liliya: Key Competences Assessment – the „SOCCES“
Model

Issue/
Page

1/44

Todorova, Tzweta: To the 1100 Anniversary of the Dormation of St. Kliment Ohridski and the Celebration of
Alma Mater

1/18

Topashka-Ancheva, Margarita: Exogenous Factors and Carcinogenesis

5/22

Toshev, Borislav V.: Bulgarian Scientific Periodicals: Current Problems

1/31

Tsekova, Ekaterina, Dashovska, Lyuba: National Polytechnic Museum – 60 Years Anniversary

3/36

Tsekova, Ekaterina: Werner von Siemens – Life and Inventions

2/43

Vaptzarova, Gabriela, Ilieva, Darina: Colonel Peter Darvingov – Scientist and Officer

1/63

Vassileva, Vessela, Lazarova, Penka: The „Pythagoras“ Awards 2017

3/63

Velichkova, Tzvetana: Vasil Zlatarski – Patriarch of the Bulgarian Historical Science

3/58

Vessela Vassileva: Excellent Performance of the Bulgarian Participants in the European Young Scientists
Competition – EUCYS 17

6/53

Videnov, Mihail: In Memory of Acad. Ivan Duridanov

4/71

Vitanov, Nikolay K.: Science Dynamics and Assessment of Research Production

1/3

Vladimirov, Тsvetan: Electronic Terminology Dictionary

1/60

Yanganova, Desislava: Development of Сloud Тechnologies and their Implementation in Business in Bulgaria

5/64

Yoncheva, Gabriela, Petrova, Darina: Second International Scientific Conference „Slavonic Studies“ in the
Town of Nikolaev, Ukraine

4/56

Yovchev, Boris, Mladenova, Rositsa: Great Discoveries that Led to the Invention of the Radio

3/45

Zagorchev, Ivan: Pseudoscience – Working Schemes and Publicity

6/24

Zagorchev, Ivan: Role of Science Metrics for the Improvement of the Scientific Quality and Etical Problems
during Metrics Application

1/40

Zlateva, Dobrinka: Economics and the Human Being in it in the 21st Century

5/40

Zornishka, Emilia: Stoyan Zaimov and his Place in Development of Cultural Tourism in Bulgaria

2/68

2016 Nobel Prize in Physics

1/10

Academician Angel Sashev Popov turned 75

3/73

Academician Dochi Exerova (1935 – 2017)

6/69

Academician Julian Revalski – President of the Bulgarian Academy of Sciences

1/56

Awarded Scientists in the Competition of USB for High Scientific Achievements in 2017

6/8

Awarded Young Scientists at Sofia University „St. Kliment Ohridski“

1/58

European Research Area: Time to Implement and Monitor Progress

2/7

„John Atanasoff“ Presidential Awards 2017
Meeting of the Governing Board of USB with the Varna Universities Leadirship

5/76

One Year without Prof. D.Sc. Krastyo Iliev Petkov

6/71

Prof. Antonia Petrova Shivarova, D. Sc. (2 May 1947 – 7 December 2016)

1/74

Prof. D.Sc. Dimo Platikanov (1936 – 2017)

6/70

Prof. Diana Petkova, D.Sc. – President of USB

1/53

Prof. Ivan Sekoulov, D.Sc. (1931–2017)

2/78

Prof. Naum Assenov Yakimoff, D. Sc. (21 October 1943 – 18 December 2016)

1/71

Prof. Nikolai Denkov, D.Sc. – Minister of the Ministry of Education and Science

1/55

Prof. Penka Pehlivanova, D.Sc. – Award Winner of the Prestigeous Linguistics Award „Academician Vladimir
Georgiev“

2/75

The Anniversary of the Economist Prof. Rossitsa Chobanova, D. Sc.

1/69

The Grants of EVRIKA Foundation – an Investment in the Future

3/69

The World needs Science and Science Needs Women

6/51
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Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите иноватори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.
Фондацията осъществява пет програми:
Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на школи, летни университети и др.

Научни изследвания
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие

Информация, издания, изяви и международно сътручничество
Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се
организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и
разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането
на изяви за наука и техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари,
кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава
международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им
контакти със сродни организации в други страни.

Насърчаване на стопански инициативи
Чрез програма „Насърчаване на стопански иницитиви“ се насочва и координира
дейността на фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научнотехнически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и
търговски дружества на млади хора, както и на отделни младежи на възраст до 35 години.

Развитие
Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности на
програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации
и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на фондацията.

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

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса
„Св. Константин и Елена“ през 1966 г.
от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,
а именно
Международният дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
е мястото, което търсите. Комплексът
може да приеме прояви с до 300
участници или няколко по-малки
симултантни срещи.

The first Congress Centre in
Bulgaria, built in „St. St. Constantine
and Elena“ 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 participicians, or several smaller
simultaneous meetings

Петте зали разполагат с пълно
стандартно оборудване:
→ озвучителна
система
→ възможности за
запис и прожекции
→ уредба за
симултантен
превод и др.

Full standart equipment in the 5
meeting rooms is available:
→ loud speaker
system
→ recording
facilities
→ projection
equipment
→ Possibility for
simultaneous
translation,
etc.

Хотелът има
95 стаи, а
ресторантът –
400 места.

The hotel has
95 rooms,
the restaurant –
400 seats

Инфраструктурата
на Конгресния
център
„Фр. ЖолиоКюри“ позволява
гъвкавост и
пригодимост към
всяка проява.

The Infrastructure
of „J.-Curie“
Conference Centre
provides flexibility
and adaptability for
every event.

Адресът е:
Международен дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“
9006 Варна

The address is:
International House of Scientists
„Frederic Joliot-Curie“,
„St. St. Constantine and Elena“
9006 Varna, Bulgaria

Тел.: +0359 (52) 361 161
Tel.: +0359 (52) 361 161
+0359 (52) 361 162
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За контакти в София:
Тел.: +0359 (02) 444 36 44
Email: office@usb-bg.org

		
		

Contact in Sofia:
Tel.: +0359 (02) 444 36 44
Email: office@usb-bg.org

