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НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО ФИЗИОЛОГИЯ ИЛИ 
МЕДИЦИНА ЗА 2021 Г.

Проф. д-р Христо Гагов,
гл. ас. д-р Илияна Саздова,

Биологически факултет,
СУ „Св. Климент Охридски“ 
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 Способността ни да усещаме топлина, студ 
и докосване е от съществено значение за нашата 
адаптация.Тези дразнители са обичайни и регис-
трирането им се приема за естествена даденост, 
но как те предизвикват реакцията на сетивните 
рецепторни клетки? На този въпрос отговориха 
лауреатите на Нобелова награда за физиология 
или медицина за 2021 г. Дейвид Джулиъс и Ардем 
Патапутян за откритите от тях молекули, които ре-
агират на температура и допир.

възприемане на условията и промените в заоби-
калящата ни среда.Така например чрез върховете 
на пръстите усещаме гладкостта и твърдостта на 
предметите, както и дали са студени, топли или 
горещи.
 През 1990-те години Дейвид Джулиъс от 
Калифорнийския университет, Сан Франциско, 
САЩ, предвиди възможността за постигане на на-
предък в изследването на температурната чувст-

 Всички многоклетъчни животни имат струк-
тури и механизми, наречени сетива, чрез които се 
регистрират важни за тях изменения в околната 
среда. Джоузеф Ерлангер и Хърбърт Гасер полу-
чиха Нобелова награда по физиология или меди-
цина през 1944 г. за откриването на няколко вида 
сензорни нервни влакна, които реагират на стиму-
ли, като болезнено и неболезнено докосване. След 
това беше доказано, че нервните клетки са специа-
лизирани за регистрация на различни видове сти-
мули (дразнители), което позволява по-пълното 

вителност чрез прилагане на съединението кап-
саицин, което предизвиква усещането за парене 
при консумация на люти чушки или при нанася-
не на кремове, съдържащи екстракти от тях. То-
гава се е знаело, че капсаицинът активира някои 
нервни клетки и причинява усещане за болка, но 
как става това, било загадка. Джулиъс и неговите 
колеги подбрали множество ДНК фрагменти на 
гени, от които в сензорните неврони се синтези-
рат белтъци, реагиращи на топлина и докосване, 
а също причиняващи усещане за болка. Джулиъс 

 Дейвид Джулиъс е роден през 1955 г. в Ню 
Йорк, САЩ. Той е получил докторска степен през 
1984 г. от Калифорнийския университет в Бъркли. 
Бил е постдокторант в Колумбийския университет в 
Ню Йорк. От 1989 г. Дейвид Джулиъс работи в Кали-
форнийския университет в Сан Франциско.

 Ардем Патапутян е роден през 1967 г. в Бей-
рут, Ливан. Като млад се премества в Лос Анджелис. 
През 1996 г. получава докторска степен от Калифор-
нийския технологичен институт, Пасадена, САЩ. 
Бил е постдокторант в Калифорнийския универси-
тет в Сан Франциско. От 2000 г. работи в Scripps 
Research, Ла Йола.
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и колеги предположиха, че всред подбраните ДНК 
попада и този, кодиращ способния да реагира на 
капсаицин протеин. Те последователно и поотдел-
но синтезират белтъка на всеки ген от тази колек-
ция (експресират гена) в клетки, които не реагират 
на капсаицин. След такова трудоемко и високо-
технологично търсене успяват да идентифицират 
единичен ген, който кара клетките да реагират в 
присъствие на капсаицин (Фигура 1) [1].
 Следващи експерименти показаха, че 
идентифицираният ген кодира трансмембра-
нен белтък, който образува хидрофилна пора в 
клетъчната мембрана, т.е. той е йонен канал [2]. 
Капсаициновият рецептор бе наречен TRPV1 
(Transient receptorpotential vanilloid subtype 1) ре-
цептор. Потвърдено бе, че този протеин е рецеп-
тор за топло, който се активира при температури, 
предизвикващи усещане за болка (Фигура 1) [3].

дизвикания от TRPV1 отговор отразява комби-
нирания ефект на повишената концентрация на 
протони (пониженото рН) и температурата (Фи-
гура 4). При умерено намаляване на pH и норма-
лен температурен стимул (37°C) може да активи-
ра VR1 рецепторите. Това засилва усещането на 
болка и улеснява активирането на вегетативните 
рефлекси по време на лека ацидоза в исхемични 
или възпалени тъкани. Намаляването на pH, което 
придружава увреждането на тъканите, се очаква 
да сенсибилизира (повиши чувствителността на) 
тези тъкани към температурни стимули. Увеличе-
ната от протоните реакция на VR1 към топлина 
много прилича на повишената топлинна чувстви-
телност на кожния ноцицептор (болков рецептор) 
при възпаление. И в двата случая има значително 
намаляване на прага за реакция заради увеличена 
чувствителност към топлинния стимул и по-силен 

 Фигура 1. Дейвид Джулиъс идентифицира TRPV1 рецептор, който се активира при температури над 
43оС. Илюстрацията е от [4], художник Mattias Karlén

 TRPV1 рецепторът реагира на екстракти от 
люти чушки пропорционално на количеството на 
съдържащия се в тях капсаицин (Фигура 2).
 Откриването на TRPV1 рецептора помогна 
за идентифицирането и на други йонни канали, 
които при различни температури предизвикват 
електрически сигнали (рецепторни и чрез тях ак-
ционни потенциали) в термочувствителните се-
тивни неврони. Независимо един от друг, Дейвид 
Джулиъс и Ардем Патапутян с помощта на мен-
тол идентифицираха йонния канал TRPM8, кой-
то се активира от по-ниски температури в сетив-
ните рецептори за студено (Фигура 3). По-късно 
бяха открити и други подобни на TRPV1 (VR1) и 
TRPM8(CMR1) терморецептори [5].
 След нараняване на тъкан силата на пре-

отговор към температури над прага на усещането 
за болка. Тези факти за промяна в активността на 
TRPV1 могат да послужат като модел за по-добро-
то разбиране на молекулните механизми на сенси-
билизация (повишена чувствителност) на болко-
вите рецептори (ноцицепторите) при развитието 
на алодиния (болезнено възприемане на стимули, 
които обикновено не предизвикват болка) и хипе-
ралгезия (повишена болкова чувствителност).
 Друга, свързана със сетивните функции на 
нервната система, загадка беше как се регистрират 
тактилните стимули докосване и натиск. Ардем 
Патапутян, работещ в Scripps Research в Ла Йола 
(предградие на Сан Диего), Калифорния, САЩ, 
успява да открие рецептори, които се активират 
от механични стимули. За тази цел Патапутян и 
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сътрудници използваха клетъчна линия, 
която реагира със значим електрически 
сигнал – промяна на мембранния потен-
циал (т.е. на заредеността на мембрана-
та) – при пробиването ѝ с микропипета. 
Те предположиха, че рецепторът, активи-
ран от механичното въздействие, е йонен 
канал. Като първа стъпка към неговото 
откриване са подбрали 72 гена, някой от 
които би могъл да го кодира. Тези гени 
били инактивирани един по един, за да се 
открие отговорния за механочувствител-
ността ген.  След упорито търсене Пата-
путян и колегите му успяват да иденти-
фицират ген, чието елиминиране прави 
клетките нечувствителни към прилагано-
то въздействие с микропипета.Така бил 
открит механочувствителен йонен канал, 
който нарекли Piezo 1 (от гръцката дума 
πιέζω – натискам, мачкам). След това бил 
открит друг ген, сходен на Piezo1, който 
нарекли Piezo 2 [7]. Установено бе, че 
сензорните неврони експресират значи-

телни количества Piezo 2. Допълнителни проуч-
вания потвърдиха, че Piezo 1 и Piezo 2 са йонни 
канали, които се активират директно при натиск 
върху клетъчните мембрани (Фигура 5) [7, 8].
 Пробивът от откритията на Патапутян и не-
говите колеги доведе до поредица от статии, доказ-
ващи участието на Piezo 2 в реакцията при допир. 
Освен това бе показано, че Piezo 2 играе ключова 
роля при формиране на усещането за позицията 
на тялото и за движението на неговите части една 
спрямо друга, известно като проприорецепция [9]. 
По-късни изследвания разкриха участието на йон-
ните канали Piezo1 и Piezo2 и при регулация на 
сърдечната дейност, дишането, съпротивлението 
на кръвоносните съдове и контрола върху функ-
цията на пикочния мехур.
 На Фигура 6 е показано участието на TRPV1, 

 Фигура 2. Активиране на VR1 (TRPV1) 
от капсаицин. Отговори на капсаицин (10 µM) 
и екстракти от четири сорта чушки на ооцити, 
експресиращи VR1. Долу вдясно са начертани 
относителните потенции на всеки от използваните 
екстракти от чушки (средна стойност ± стандартна 
грешка, n = 3). Стойностите са нормализирани във 
всяка клетка към реакциите,  получени с капсаицин 
(10 µM). Докладваните лютивости за тези сортове в 
единици на Сковил са: хабанеро (H), 100 000 – 300 
000; тайландска зелена люта чушка (T), 50 000 – 100 
000; унгарска восъчна чушка (W), 5000 – 10 000 и 
поблано (P) 1,000 – 1,500. Капсаицинът (C) е оценен 
на 16 000 000 единици. Фигурата е от [2].

 Фигура 3. (а) Температурна чувствителност 
на CMR1, VR1 и VRL-1(Vanilloid receptor-like type 
1) рецепторите. Диапазонът на реакция на всеки 
протеин е обозначен с лента. Подобни на тях йонни 
канали формират температурното усещане за топло 
(30 – 40 °C) или много студено (< 8 °C). (b) Ооцити 
на жаба, експресиращи едновременно CMR1 и VR1, 
показват, че тези канали са достатъчни за проява на 
чувствителност съответно към студено и ментол за 
CMR1 и за топло и капсаицин за VR1. Лентичките 
над регистрираните сигнали показват прилагане 
на термични или химически стимули (за студено, 
от 8оС до 35°C; за топло/горещо, от 25оС до 50°C; 
ментол, 100 μM; капсаицин, 1 μM). Фигурата е от [5].



TRPM8 и Piezo каналите в множество физиоло-
гични реакции, които зависят от температурата 
или от механични стимули. Това знание може да 
се използва за разработване на терапия на широк 
спектър от болестни състояния, включително и на 
хроничната болка.

 Джулиъс и Патапутян обогатиха знанията 
ни за началния етап от превръщането на темпе-
ратурното и механичноto дразнене в промяна на 
заряда на мембраните на сетивните неврони. Тези 
дразнители отварят новооткритите йонни канали, 
в резултат на което през тях в клетката навлизат 
положително заредени йони (катиони), което по-
ражда рецепторен потенциал. С тези открития ла-
уреатите на Нобеловата награда за 2021 г. положи-
ха на мястото им два важни фрагмента на твърде 
сложния пъзeл от молекулни механизми, които 
обуславят сензорната чувствителност.
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 Фигура 4. Ляво, горе – при 22оС и нормално 
рН VR1 каналът не се отваря. При физиологично рН 
каналът се отваря, ако се добави капсаицин (чушка) 
или се повиши температурата (пламък). Дясно, 
комбинациите от по-ниско рН и капсаицин (чушка) 
или от по-ниско рН и повишена температура (пламък) 
отварят по-ефективно термочувствителния канал 
VR1 и чрез него предизвикват болка в исхемични 
или възпалени тъкани. Дебелината на стрелките 
съответства на относителното усещане за сила на 
болката. При исхемия или наличие на възпалителни 
медиатори ацидозата може и самостоятелно да 
отвори VR1 каналите при 22оС (дясно, горе). 
Фигурата е от [5].

 Фигура 5. Ардем Патапутян използва култура 
на механочувствителни клетки, за да идентифицира 
йонния канал, който се активира при механично 
въздействие. Така бяха открити Piezo 1, а по-късно и 
сходния му Piezo 2. Илюстрацията е от [4], художник 
Mattias Karlén.
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НАУЧНИ	ИЗСЛЕДВАНИЯ

 THE NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE 2021
Hristo Gagov, Iliyana Sazdova

Abstract:
The Royal Swedish Academy of Sciences awarded jointly David Julius and Ardem Patapoutian the 2021 Nobel 
Prize in Physiology or Medicinefor their discovery of ion channels that open by temparure or touch. David 
Julius and co-workers identified new transmembrane protein that transformshigher temperatures in receptor 
potential which induces action potential in the sensory neurons and named it Transient receptorpotential 
vanilloid subtype 1 (TRPV1) receptor. Later Julius and Patapoutian independently of one another identify 
similar receptorexcited bylower temperatures–the Transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8). 
Additionally, Patapoutian and his collaborators first identified mechanosensitive receptors Piezo1 and later 
Piezo2. Both are ion channels that are activated (open) by presure on the cell membrane (i.e. they are receptors 
for touch and pressure). Piezo1 and Piezo2 have been shown to participate also in proprioception and the 
regulation of blood pressure, respiration and urinary bladder function. Julius and Patapoutian enriched our 
knowledge for the first step of transformation of temperature and mechanical stimuli into change of membrane 
potential of sensory neurons. With these discoveries, they put in place two important fragments of the very 
complex puzzle of molecular mechanisms that initiate the sensory responses.
Key words: Nobel Prize, ion channels, mechanoreceptor, thermoreceptor, pain

 Фигура 6. Основните открития на тазгодишните лауреати на Нобелова награда обясняват как 
температурата и допирът (докосването) променят потенциала (заредеността) на клетъчната мембрана 
в сензорната част на сетивни неврони. В резултат на това възниква акционен потенциал, който предава 
информацията за наличието на тези дразнители към централната нервна система (ЦНС). ЦНС, състояща 
се от главен и гръбначен мозък, е отговорна както за несъзнателната реакция на стимула чрез рефлексен 
отговор, така и за неговото осъзнаване (усещане). Илюстрациятае от [4], художник Mattias Karlén.
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ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ
В БЪЛГАРИЯ (1878 – 1944) В МАТЕРИАЛИ ОТ ФОНДА 

НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Васил Макаринов,
уредник в Националния политехнически музей

 От векове търговските панаири и изложения 
имат важна роля в икономическия живот на обще-
ството с опосредстването на интензивната размя-
на на стоки и създаването на търговски контакти. 
В Европа панаирите и изложенията възникват 
през XI в., като значението и ролята им започват 
да спадат след  XVII в. с интензивното развитие 
на търговията, опосредствано и от транспортните 
нововъведения. На територията на днешна Бълга-
рия до 1878 г. панаирите са свързани най-вече с 
големите празници: Гергьовден, Св. Богородица, 
Никулден, Петковден и др. Панаирни центрове са: 
Узунджово, Ески Джумая (дн. Търговище), Невро-
коп (дн. Гоце Делчев), Сливен, Добрич и др. [1]. 
 След Освобождението целият икономиче-
ски живот на страната е реогранизиран, прекъс-
нати са повечето от търговските пътища, свързани 
с транспортната организация на Османската им-
перия, но на тяхно място се отварят нови възмож-
ности за стокооборот, които тепърва трябва да се 
разработват. Някои от важните търговски центро-
ве губят значението си и са изместени от наби-
ращи икономически сила градове като Пловдив, 
Горна Оряховица, Габрово, Варна и др.
  Пловдивски панаир, 1892 г.
 Един от обектите, които са свързани пря-
ко с първата голяма панаирна проява след Осво-
бождението, е изложението в Пловдив от 1892 г. 
Идеята за него възниква още през 1891 г., когато 
правителството на Стефан Стамболов решава да 
организира „Първо българско земледелческо-про-
мишлено изложение“ в Пловдив. Целта е сходна 
с концепцията панаирите a priori – да стимулират 
индустрията и селското стопанство, а така също 
и да опосредстват търговските контакти между 
български и чуждестранни производители и по-
тенциални клиенти. За мястото на провеждане е 
избран свободен терен (старо гробище) на юг от 
града – днешната Цар-Симеонова градина. Така, 
първото българско изложение е открито за праз-
ника на Света Богородица (традицията на обвърз-
ване с големи християнски празници) – 15 август 
1892 г.
 В библиотечния фонд на Националния поли-

технически музей (НПТМ) (№ 1379) се съхраня-
ват всички броеве на в. „Нашето първо изложение. 
Пловдив 1892“. Изданието излиза от декември 
1891 г., като последният брой е от 14.XI.1892 г. То 
има за цел да информира – при това доста под-
робно – какво се предвижда за панаира и какво 
се случва по времето на провеждането му, какви 
събития се предлагат, кои са гостите, какво се 
представя, кои официални лица пристигат в гра-
да. Публикувани са също и архитектурните скици 
(планове, разрези и фасади) на павилионите, по-
местват се и репродукции на снимки от Пловдив 
и забележителностите му. От особен интерес е 
списъкът с наградените в изложбата. Представени 
са и няколко проекта за статуя на България – по-
кровителка на земеделието и занаятите – от Иван 
Мърквичка [2, бр. 35, c. 2], от Антон Митов [2, бр. 
40, с. 10, 11] и от Пиотровски [2, бр. 43, с. 2], а 
от Н. Василев [2, бр. 35, с. 3] – статуя на Бълга-
рия, която подава венци на народните поборници 
за свободата на отечеството: Раковски, Левски, 
Каравелов и Х. Димитър. На отделен лист в по-
следния брой № 50 от 14.XI.1892 г. е отпечатана 
изключително прецизна по отношение на рисунъ-
ка си карта (наречена „картина на изложението“), 
изработена от архитекта на панаира – швейцареца 
Хайнрих Майер. Картата представя панаира „от 
птичи поглед“ [2, бр. 50, с. 12]
  Във фонда на Националния политехниче-
ски музей е заведена (ОФ 7082) каширана върху 
паспарту снимка от 1892 г., пряко свързана с едно 
от техническите „чудеса“ на панаира (Фотос 1). 
Заснети са 14 мъже – участници и гости на Първо-
то пловдивско изложение – пред една от изложбе-
ните палати. Това са френският въздухоплавател 
Йожен Годар (Eugène Godard) и други участници 
в демонстрационните полети с балона „Ла Франс“ 
(La France) – една от атракциите по време на съ-
битието. За отдаваното значение на представения 
на изложението балон свидетелстват редица пуб-
ликации в списанието „Нашето първо изложение. 
Пловдив 1892“. Балонът е направен от тънък коп-
ринен плат, като обемът му в надуто състояние е 
400 m2, a първият му полет, наречен „Първото в 
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България възнасяне с балон“ [2, брой 37, с. 5], е 
осъществен на 19 август. 
 Следващата група обекти, свързани с изло-
жението от 1892 г., са няколко медала и сувени-
ри. Във фонда на НПТМ се съхраняват 3 медала 
с елипсовидна форма „За труд и успех“ (с номе-
ра ОФ 2591 – сребърен, ОФ3754 – голям брон-
зов и ОФ 6751 – малък брознов, в кутия) (Фотос 
2). Върху лицевата страна и на 3-те е изписано 
„Българско земледелческо-промишлено изло-
жение в Пловдив 1892 год. /„За труд и успех“. 
В центъра има изображение на статуя на Бълга-
рия – покровителка на земеделието и индустри-
ята. Върху гърбовете им е изписано „Фердинанд 
I. Княз българский/Покровител на изложението“, 
като държавният глава е изобразен в профил.

Фотос 1. Участници и гости на Първото пловдивско 
изложение пред една от изложбените палати: френ-
ският въздухоплавател Йожен Годар и други учас-
тници в демонстрационните полети с балона „Ла 
Франс“, 1892 г.

Фотос 2. Медал за труд и успех от Първото пловдив-
ско изложение, 1892 г.

 Съхраняват се и 4 броя сувенири, 3 от които 
са с кръгла форма, сходни са и се различават един-
ствено по мащаба (под номера ОФ 2592, ОФ 1658 
и ОФ 1777) (Фотоси 2, 3, 4). Те са отново с лика на 
княз Фердинанд I и идентичен с този на медалите 
надпис върху гърба. На лицевата им страна е из-
писано „Спомен от I-то бълг. землед.-промишлено 
изложение Пловдив 1892.“ и отново има изобра-
жение на статуята на България – покровителка на 
земеделието и индустрията – пред задната фасада 
на главния павилион.

 Последният сувенир (№ ОФ 1569) се разли-
чава от останалите по дизайна си. Той е с формата 
на малка статуетка – въру основа/постамент, но и 
с възможност за окачане – в горната част има мал-
ка халка. На едната му страна е изписано „Спо-
мен от Пловдивското изложение 1892/придворен 
печатар-резач Б. Голдштейн, София“. На другата 
е представен главният вход на изложението с ха-
рактерната арка с 2 кули и елементи, препращащи 
към ориенталската естетика, към която – напълно 
в духа на времето – реферира и самият силует на 
изделието.
 Възраждането на изложенията след края 
 на Първата световна война
 На практика, независимо че на много места 
по света, а също и у нас, в края на XIX и в начало-
то на XX в. се провеждат търговско-промишлени 
панаири (за което свидетелства и включването на 
Пловдив през 1892 г.) – тяхното значение малко по 
малко отслабва. Това до много голяма степен се 
дължи на бързия напредък на стопанския живот, 
подпомаган от вече много по-интензивната и лес-
на комуникация между отделните фирми. Създа-
дена е една традиция на доверие – стоките се про-
дават и закупуват въз основа на изпратени мостри 
или представени писмени спецификации, което се 
подпомага и от стоковата борса. 
 Този порядък в търговските взаимоотноше-
ния е силно разклатен от Първата световна война. 
Покупателната способност е силно понижена, а 
политическият живот е реорганизиран, което пре-
късва голяма част от вече изградените и утвърде-
ни търговски пътища. На пазара се появяват дори 
имитиращи стоки с ниско качество [3, c. 3, 4]. Ето 
защо, като естествен отговор на създалата се кри-
за след края на Първата световна война, отново е 
възобновена практиката на често провеждане на 
търговско-промишлените изложения, на които се 
демонстрират постиженията на индустрията и се 
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поставя началото на нови търговски взаимоотно-
шения.

Фотос 3. Сувенирна монета от Първото пловдивско 
изложение, 1892 г.

 Мострен панаир – Горна Оряховица, 
1925 г.
 Макар Пловдив да не е загубил надпревара-
та между българските градове след Първата све-
товна война за организиране на голямо стопанско 
изложение, трябва да се спомене, че там не е пър-
вото място, в което се провежда мострен панаир 
през 20-те години на миналия век. Няколко години 
след края на войната, през 1925 г., местонахожде-
нието на Горна Оряховица се оценява като много 
подходящо за целта. Градът се намира в географ-
ския център на България, важен железопътен въ-
зел е, а районът е най-гъсто населеният в страна-
та. Като допълнителни преимущества са посочени 
трудолюбивото население и богатата земя. Проя-
вата е инициирана от търговеца Стефан Обрешков 
– кмет на града и Председател на Управителния 
съвет на Мострения панаир. Във фонда на НПТМ 
се пази каталог на второто (есенно) издание, про-
вело се от 17-ти до 27-ми септември 1925 г. (НСпФ 
447) (Фотос 5). В каталога е публикуван списък с 
участващите фирми, поместени са и редица сним-
ки, свързани с фирмите-изложители [7].
 От същия Първи мострен панаир в Горна 

Оряховица във фонда на музея се съхранява един 
медал „За трудолюбие и изкуство от Министер-
ството на търговията, промишлеността и труда“ 
(ОФ 2761) (Фотос 6). Върху едната му страна е 
изобразена седнала женска фигура в носия, дър-
жаща венец, а на заден план се вижда изложбен 
щанд (или портал) от изложението.
 Съхранява се и малка значка (ОФ 4825) (Фо-
тос 7). Върху нея е изписано „Горнооряховски 
мострен панаир“, под надписа е изобразен българ-
ският герб, а в долната част – кадуцеят на Хермес, 
сноп жито със сърп и коса пред него и зъбчато ко-
лело с чук.Фотос 4. Сувенир за спомен от Първото пловдивско 

изложение, 1892 г.

Фотос 5. Каталог на Мострения панаир в Горна Оря-
ховица, 1925 г.

Фотос 6. Медал за трудолюбие и изкуство от Мос-
трения панаир в Горна Оряховица, 1925 г.

Фотос 7. Значка от Мос-
трения панаир в Горна 
Оряховица, 1925 г.
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 Габровската мострена изложба, 1927 г.
 С не чак такъв успех и прецизност на по-
лиграфското изпълнение, но с пълен списък на 
изложителите и информация за индустрията в Га-
брово, впечатлява и информационният бюлетин 
на Габровската мострена изложба от 1927 г. (ОФ 
6977) (Фотос 8). Освен 35-те фирми-участнички 
(основно производители на платове и други дру-
жества  от текстилния бранш, но не само), в бю-
летина са поместени статистически данни от раз-
личните видове индустрии със съответния брой 
на предприятията (всички общо са 124); конски 
сили; вложен капитал (сгради и машини, в млн. 
левове), заети средно-дневно работници и др. Там 

могат да се прочетат и данни за произведеното 
през 1925 г., като са споменати по-важните арти-
кули от всяко производство. Както може и да се 
очаква за района в този период,  най-силно са за-
стъпени производството на вълна, предачеството 
и тъкачеството. Впечатляващ е и броят на заетите 
в този бранш – 1590 (от които 470 мъже и 1120 
жени).
 Варна, 30-те години на ХХ в.
 Град Варна, като един вече оформил се в в 
периода между двете световни войни черномор-
ски индустриален център, също не е подминат от 
стремежа за подпомагане на стопанството с ор-
ганизиране на изложения. На 24.VII.1932 г. е от-
крита първата Варненска промишлена изложба, 
инициирана от Варненската търговско-индустри-

Фотос 8. Списък на изложителите в Мострената из-
ложба в Габрово, 1927 г.

ална камара, Лигата за курорта Варна, общинска-
та управа и Популярна банка. Участващите 110 
изложители са от цялата страна, а изложението е 
организирано в салона на Търговското училище. 
В НПТМ се съхранява брошура от второто изда-
ние на изложбата (ОФ 4734), отпечатана от вар-
ненската печатница „Кънчо Николов“ (Фотос 9). 
От страниците научаваме, че проявата (от 23.VII. 
до 20.VIII.1933 г.) е уредена от Лигата за курорта 
Варна. От встъпителния текст на д-р Димо То-
доров – Началник на отделението за промишле-
ни занаяти при Министерството на търговията, 
промишлеността и труда – става ясно, че съвсем 
неслучайно за провеждане на мероприятието е 
избран именно летният сезон. Както знаем, през 
1921 г. Варна е обявен за „специален морски ку-
рортен кът. Така преобразен, там не само ще се 
създадат условията за едно благородно поминъч-
но положение на населението, но градът ще пред-
ставлява една гордост за България – нещо повече, 
неговото име ще се носи наравно с Ница, Монте 
Карло и пр. знатности“, а презумпцията на орга-
низаторите е, че през лятото там се събират „хора 
не само на служби и свободни професии, но и та-
кива на практическата дейност в живота – на про-
мишлеността, търговията и земеделското стопан-
ство“ [4, c. 21]. 

Фотос 9. Пътеводител на Мострения панаир във 
Варна, 1933 г.
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 В брошурата е публикуван и текст от д-р Ал. 
Недялков – Управител–лекар на Държавните дет-
ски санаториуми край Варна – за благоприятния 
климат на „Царицата на Черно море“ и ползите от 
него. От следващия текст с автор Борис Сакъзов 
– Началник на индустриалния отдел при Външ-
нотърговската индустриална камара – разбираме, 
че през проведената през 1932 г. първа изложба 
са минали над 30 000 души, което се отчита като 
изключително важно за рекламата на българските 
индустриалци и занаятчии, земеделски, овощар-
ски, лозарски производители и др. Споделя и мне-
нието, че „такава изложба би повдигнала името на 
България пред близка и далечна чужбина, а за про-
изводствата на земята ни би спечелила вкусовете 
на нови клиенти и би открила нови по-широки па-
зари“.
 Публикуван е и пълен списък на изложите-
лите със съответното им разпределение по щан-
дове. Намерили са място и множество реклами на 
фирми от различни отрасли.
 Музеят разполага и с пътеводител за четвър-
тия Мострен панаир във Варна (НСпФ 449), про-
вел се от от 5.VIII. до 29.VIII.1935 г. (Фотос 10).  

 Освен няколкото встъпителни текста с авто-
ри Ив. В. Стоенчев и Борис Сакъзов, е публику-
вана също така информация за разписанието на 
бързите и пътническите влакове от и за Варна. 
Очаквано, поместени са и множество реклами 
на различни фирми. От пълния списък на изло-
жителите с разпределение по палати и зали става 
ясно, че изложението се е разраснало. За палати 
се използват сградите на Девическата гимназия 
(палата №1), Средищната прогимназия (палата 
№2) и Търговската академия (палата №3). Прави 

Фотос 10. Пътеводител на Мострения панаир във 
Варна, 1935 г.

впечатление, че няколко зали в етажа на Средищ-
ната прогимназия са отредени на изкуство. Там, 
в Обща художествена изложба, са представени 
живописни платна от Борис Елисеев, Бинка Зла-
тарева, Вера Недкова, Вера Лукова, Нягол Стан-
чев, Стоян Венев, Цанко Лавренов и др.; графика 
от Александър Жендов, Веселин Стайков и др.; 
скулптурни творби от Асен Коцев, Васка Емануи-
лова, Марко Марков, Любомир Далчев и др.
 Към пътеводителя се пазят и 2 частично 
употребени входни билети с талони. Цената им е 5 
лв. Талоните дават 10% или 20% отстъпка до мор-
ските бани, театър „Одеон“, кино „Палас“, ресто-
рант „Кристал“ и аквариума, а също и право на 
свободен вход до някои от собствено панаирните 
прояви.
 Последвалите години са много силни за па-
наира, който прави стъпки, сходни с пловдивския. 
На следващата – 1936 г., панаирът е приет за член 
на Съюза на международните панаири в Мила-
но, което му придава международен статут, като 
названието му от „Мострена изложба – Варна“ 
(от 1932 до 1936) става „Международна изложба 
– Варна“ (от 1937 до 1940). Освен в училищните 
сгради, панаирът вече се разполага и в специално 
построени палати в Морската градина с обособен 
стопански двор [5].
 Включването на нови градове е показателно 
за равномерното разпределение на производстве-
ните мощности из страната. Безспорен факт е, че 
едва няколко десетилетия след Освобождението 
(което щастливо събитие се е оказало пагубно за 
установените по време на Османската империя 
търговски пътища [6, c. 228] – на преден план в 
промишлеността излизат имената на Горна Оря-
ховица, Габрово и Варна. Градове, в които бъл-
гарските индустриалци и предприемачи вече са 
съумели да организират работеща и конкурент-
носпособна индустрия.
 Пловдивски панаири, 1933 – 1944 г.
 Връщаме се отново към Пловдив – градът, 
който първи провежда промишлено изложение в 
следосвобожденска България, но много по-късно 
– за сметка на това изключително успешно – се 
включва в панаирния живот на страната след Вто-
рата световна война. Макар пожънал успех, по ред 
причини панаир в Пловдив се провежда едва след 
повече от 40 години – през 1933 г. Търговско-ин-
дустриалната камара открива Промишлена излож-
ба на 3 март по случай завършването на новата 
сграда на Промишлено училище (днес Професио-
нална гимназия по дървообработване), в което па-
наирът се помещава. 
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 През 1934 г. в Пловдив е организирано второ 
изложение, което привлича много повече фирми. 
Новата концепция е да бъдат излагани мостри, 
за да се подпомогнат сделките. Това налага раз-
растване и на изложбената площ. Павилионите, 
освен в Промишленото училище, са също в Тър-
говската гимназия (дн. „Национална търговска 
гимназия“) и в училище „Карнеги“ (дн. ОУ „Але-
ко Константинов“). През 1935 г. панаирът придо-
бива статут на национален. Броят на изложите-
лите продължава да расте. През 1936 г. в Париж 
Пловдивското изложение е прието единодушно за 
член на Съюза на международните мострени па-
наири, което е голяма стъпка напред. През 1937 г. е 
открит Първият международен мострен панаир и 
бидейки вече с нов статут, придобива нови маща-
би, което предполага по-големи изложбени площи 
– изграждат се нови палати, строени специално за 
проявата. Най-силната за панаира е 1940 г. В края 
на 40-те години панаирът се мести окончателно на 
днешното му място на левия бряг на р. Марица – 
парцел, който е придобит още преди края на Вто-
рата световна война [7].
 От този период на панаира във фонда 
на НПТМ също се пазят няколко ценни арте-
факта. Сред тях е едно благодарствено писмо 
от 28.III.1933 г., (заведено под № НСпФ 303), за 
участието на Никола Ив. Караджов в изложбата. 
Чрез това писмо  Пловдивската търговско-индус-
триална камара и Изложбеният комитет на I–ата 
промишлена земеделска изложба в Пловдив изра-
зяват благодарността си към изложителя за учас-
тието му и го канят за предвижданото в бъдеще 
по-голямо изложение.
 Действително, изложението през 1934 г. 
(проведено в периода 9 – 20.VI.) привлича много 
повече изложители. В пространственото оформ-
ление са привлечени и големи имена в българско-
то изкуство от периода. Сред тях е и художникът 
Цанко Лавренов, който от същата година рабо-
ти като художник-оформител. По негов проект, 
заедно със скулптора Иван Финев, е изработен 
медалът на Търговско-индустриалната камара  
(гравьор е Оник Одабашян) [8, c. 145] (Фотос 11). 
Такъв медал се съхранява в НПТМ под номер ОФ 
7047. Върху едната му страна е изобразена фигу-
ра на жена в народна носия, държаща в лявата си 
ръка скиптър с логото на панаира (с абревиатурата 
„ПМП“ – Пловдивски мострен панаир), а в лява-
та – венец, който е поднесен над двете училищни 
сгради – Търговската гимназия и Промишленото 
училище, в които се помещава панаирът. В дол-
ната част на медала има декоративни елементи, 

препращащи към различни отрасли на индустри-
ята – маслодайни рози, зъбчато колело, сърп, чук, 
наковалня и кадуцей. На другата страна на меда-
ла е изписано „Пловдив. Търг. индустр. камара. / 
Пловдив 1934 г./ 1-ви бълг. национален панаир“. 
В центъра са изобразени зъбчато колело и житен 
клас. Относно работата на Цанко Лавренов за 
панаира си струва да се спомене, че той участва 
също с оформление на щандове, прави дизайна на 
плакати, брошури, лого и др. 
 От значение относно естетическия код на 
панаира е и фактът, че Иван Пенков също участва 
с проекти, изработвайки дизайна на няколко пла-
ката.
 Заедно с други изтъкнати художници – Да-
наил Дечев и Златю Бояджиев, Лавренов предлага 
и изработването на „щандове, павилиони, надпи-
си, идейни скици и съвети за най-доброто подреж-
дане на стоките“, както показва една реклама от 
периодичния печат от 1934 г. За съжаление, няма-
ме сведения за това кои са фирмите, възползвали 
се от предлаганата от тримата художници услуга. 
За естетическите достойнства на подредбата на 
панаирните щандове, обаче – има свидетелства.  
Едно от тях е представителен фотоалбум от съща-
та година, който се съхранява в основния фонд на 
НПТМ (ОФ 5174). В албума са представени щан-
довете на различни изложители: зърнени храни, 
памук, розово масло; маслена, захарна, брашнена, 
нишестена, оризова и макаронена индустрия; про-
изводство на коприна и коноп; пчеларство; фураж, 
фуражни растения и люцерна; млечни продукти 
и яйца; пособия за отглеждане на стопански жи-
вотни; пресни зеленчуци, модели на парници за 
ранни зеленчуци, пресни овощия и консервира-
ни плодове; вина, коняци и ликьори (Фотос 12); 
тютюни и сушилни за тютюн; билки, екзотични 
продукти; рибарство и много други. Поместените 
снимки говорят недвусмислено за невероятното 

Фотос 11. Медал на Търговско-индустриалната ка-
мара за Пловдивския мострен панаир, 1934 г.
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внимание, положено при аранжирането на щандо-
вете, а така също и употребата на експозиционен 
реквизит – рафтове, витрини, стелажи, рамки с 
табла и пр.

Фотос 12. Снимка на щанд с вина, коняци и ликьори 
от Пловдивския мострен панаир, 1934 г.

 От 1936 г. излиза вестникът „Пловдивски 
панаир“ – като брой № 6 – 7 от 10.VI.1939 г. също 
се съхранява в НПТМ (ОФ 6231) (Фотос 13). Из-
данието, носещо подзаглавие „Централен орган за 
пропаганда на панаирното дело у нас и в чужбина“ 
с директор-стопанин Б. Н. Иванов, дава сведения 
относно развитието на индустрията в България, а 
така също и за актуалното състояние на отделни 
отрасли. 

 От 1938 г. – когато панаирът вече е между-
народен (изложението трае от 25 април до 8 май), 
датира и един пътеводител, който също се се съх-
ранява в  НПТМ (НСпФ 442) (Фотос 14). В него са 

Фотос 13. Вестник „Пловдивски панаир“,
10.IV.1939 г

 Най-силната за панаира е 1940 г. Тогава в пе-
риода от 29.IV. до 12.V. се провежда Осмият Мос-
трен панаир. В музейния фонд на НПТМ се съхра-
нява упътване за посетителите на панаира (№ ОФ 
6971) (Фотос 15). В него е публикувана обща ин-
формация за тематиката на всяка една от палатите, 
които вече са 12 на брой, както следва: палатите 
„Ив. Вазов“, „Хр. Ботев“, „В. Левски“ и „В. Ап-
рилов“ (отредени на чуждестранните изложите-
ли), също и Търговската гимназия, Промишлено-
то училище, училищата „Митрополит Максим“ и 
„Отец Паисий“, Немското училище, Домът на из-
куствата и печата и сградата на „Тракийски юнак“. 
По-голямата част от изданието обаче е посветена 
на: вариантите за подслоняване, които Пловдив 
предлага; заведенията за хранене; различните кул-
турни събития по време на провеждането на пана-
ира; градските забележителности; музеи и библи-
отеки; предложения за организирани екскурзии, а 
също и разписание на влаковете.
 В този ред на мисли е необходимо да се 
отбележи, че освен опосредстването на новите 
търговско-икономически връзки, промишлените 

Фотос 14. Указател на Мострения панаир в Пловдив, 
1938 г.

публикувани списъци на изложителите в изложбе-
ните палати: трите училища (Търговската гимна-
зия, Държавното промишлено училище и учили-
ще „Карнеги“); сградата на дружество „Тракийски 
юнак“; Дома на изкуствата и печата, а така също 
и вече изградените специално за панаира палати: 
„Цар Освободител“, „Васил Левски“ и „Христо 
Ботев“. Освен българската индустрия, на панаира 
са представени и фирми от Германия, Швейцария, 
Чехословакия, Югославия, Гърция, САЩ, Англия, 
Италия, Унгария, Швеция и Дания. В пътеводите-
ля са публикувани и голямо количество реклами 
на български фирми от различни сфери.
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панаири се оказват важни и за други сектори, раз-
виващи се косвено по същото време. Като всяка 
масова проява, изложенията генерират посещае-
мост на градовете, в които се организират. Това се 
оказва чудесна възможност за развитието на сфе-
рата на услугите – транспорт, хотелиерство и рес-
торантьорство, а така също и на културата, защото 
се предлагат разнообразни театрални постановки, 
кинопрожекции и др. Всичко това е безспорен по-
казател за напредъка на българския икономически 
живот през разглеждания период, а също и за раз-
витието на бизнеса, който успява своевременно да 
отговори на нарастващото търсене на съответните 
услуги. 

 Има още един особено ценен обект от фон-
довете на НПТМ, свързан с историята на Плов-
дивския панаир, на който е добре да се обърне 
внимание (библиотечен фонд, № 4492) (Фотос 
16). Това е каталог на официалния германски от-
дел на българо-германската земеделска изложба 
на Мострения панаир от 1942 г., провеждан в пе-
риода 6 – 9 юни. Уредник на изложбата е Съветът 
за насърчаване на германското стопанство – Бер-
лин, а изпълнител – Министърът на прехраната 
и земеделието – Берлин. Изданието обсъжда ос-
новно търговските взаимоотношения между две-
те близки в периода страни и взаимната облага 
на 2-те държави при осъществяване на търговски 
взаимоотношения в търговията със земеделски 
стоки. Впечатление прави рисунката на корицата, 
представяща двама мъже – алегорични фигури на 
Германия и България, които извършват размяна на 
стоки. Германия, представена като страна с разви-
та индустрия, предоставя на България земеделска 
техника (трактор), а България, от своя страна, ѝ 
предоставя готова земеделска продукция. На стра-
ниците на изданието не фигурира информация за 
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Фотос 15. Указател на Мострения панаир в Пловдив, 
1940 г.

графичното оформление, но върху въпросното из-
ображение са изписани инициалите „SB“.
 Преди времето на масовите комуникации и 
в ситуация на свободен пазар, какъвто се развива 
в България до преврата от 1944 г., мострените па-
наири са изключително важна част от стопанския 
живот на страната. Информират заинтересовани-
те клиенти за новите артикули, които са физиче-
ски представени на щандовете, дават сведения за 
нововъведенията в технологиите и производстве-
ния процес. По този начин създават важни нови 
търговски взаимоотношения не само измежду 
фирми от различни български градове, но и с чуж-
дестранни такива, опериращи на международния 
пазар. Представените тук материали, свързани с 
различните провеждали се в България промишле-
ни изложения и панаири, са ценно свидетелство за 
така важното за България в края на XIX и началото 
на XX век създаване на нови търговски контакти, 
целящи подпомагане на местните индустрии.
Представените тук материали, свързани с различ-
ните провеждали се в България промишлени из-
ложения и панаири, са ценно свидетелство за така 
важното за България в края на XIX и началото на 
XX век създаване на нови търговски контакти, це-
лящи подпомагане на местните индустрии.

Фотос 16. Каталог на официалния германски от-
дел на българо-германската земеделска изложба на 
Мострения панаир в Пловдив, 1942 г.
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INDUSTRIAL FAIRS IN BULGARIA (1878 – 1944) IN MATERIALS 
FROM THE FUNDS OF THE NATIONAL POLYTECHNIC MUSEUM

Vassil Makarinov

Abstract: Industrial fairs are among the most important economic events of 19th and 20th centuries, whose main 
aim is to connect businessmen from different branches of the mass production. In the late 19th century Bulgaria, 
as a country that has gained recently its freedom, was in strong need of this form of business communication to 
strengthen its economy, so there were needed only several years to organise the first international fair in Plovdiv. 
Since then until the end of the first half of 20th century many other industrial fairs were organised throughout 
Bulgaria, some of them also with international companies exhibiting their production. The National Polytechnic 
Museum in Sofia owns many objects connected with these events – photographs, newspapers, medals, brochures 
and other materials, who can tell details in many aspects such as the variety of different branches in the exhibitions, 
but also for the aesthetics of the time. The paper focuses in these objects, situating them in the context of the history 
of industrial fairs of the towns of Plovdiv, Varna, Gorna Oyahovitsa and Gabrovo.
Key words:  Industry, business, Bulgaria, history, fairs
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ЗА КОЛЕКЦИЯТА „ШЕВНИ МАШИНИ“ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Инж. Светозара Карарадева,
зам.-директор на Националния политехнически музей

 Създаването на шевната машина в средата 
на XIX в. променя съществено облика и възмож-
ностите на шивашкия процес –  както като домаш-
на дейност, свързана с направата на облекло, така 
и като самостоятелен занаят. Ефективните резул-
тати от нейното използване осигуряват бързото ѝ 
разпространение, съпътствано от разрастващо се 
производство, усъвършенстване и създаване на 
различни видове шевни машини за битови и про-
мишлени цели. 
 Зад създаването на шевните машини стоят 
многобройни усилия и опити за замяна на шиене-
то на ръка с машина. През 1755 г. англичанинът 
Чарлз Вейзентал прави шев, използвайки маши-
на с игла. Между 1830 и 1850 г. в САЩ, Англия 
и Франция са издадени повече от 30 патента, но 
най-голямо практическо приложение получава 
машината за верижен бод на френския шивач Ти-
моние. Междувременно в САЩ Хънт конструира 
машина за прав двуконечен бод, като използва 
совалка за втория конец, а Хоу усъвършенства иг-
лата, извършваща възвратно-постъпателно движе-
ние.
 През 1851 г., използвайки постигнатото от 
своите сънародници, Исак Мерит Сингер изобре-
тява и патентова  ръчна шевна машина с транс-
портно колело и притискащо краче. Конструкци-
ята се оказва сполучлива и  дава възможност за 
шиене както на дебели и тънки платове, така и на 
кожи. През 1856 г.  се появява и първата крачна 
машина на фирмата, а името „Сингер“ започва 
да се използва като синоним на шевната машина. 
През 1863 г. фирмата се преименува във  „Singer 
Manufacturing Company“ със седалище в Ню 
Йорк, а през 1871 – 1872 г. са изградени и фабрики 
в Елизабетпорт, Ню Джърси; в Андерсън, Южна 
Каролина; в Бриджпорт, Кънектикът. Създадени 
са фабрики и в Европа –  през  1867 г. в Глазгоу, 
впоследствие заменена с доста по-голяма в Клайд-
бенк, Шотландия; в Подолск, Русия през 1902 г. 
и др.
 По модела на Сингер през втората половина 
на XIX в. в Европа се създават многобройни фа-
брики, произвеждащи  собствени модели шевни 
машини – най-много в Германия, Великобритания 
и Франция. 

 В България шевните машини започват да 
се появяват почти по същото време – купувани и 
внасяни предимно от Турция, Гърция и Русия [1]. 
През 20-те и 30-те години на XX в. са открити и 
първите търговски представителства на европей-
ски машини, но  най-много са на „SINGER“.
  Към 2018 г. колекцията „Шевни машини“ 
на Националния политехнически музей (НПТМ) 
включва 62 бр. машини и отделно от тях – около 
15 бр. различни видове принадлежности и др. В 
голямата си част те са дарения на музея, а оста-
налите – откупки. Най-многобройни са моделите 
на „SINGER“ (14 бр.), което е обяснимо поради 
факта, че това са били най-масово разпростране-
ните и използвани шевни машини и в България. 
Колекцията включва и  други популярни (и не тол-
кова) европейски марки. В настоящото  представя-
не са включени експонати, произведени в периода 
от 60-те години на XIX в. до средата на XX в.
 Като всеки друг вид техника шевните маши-
ни подлежат на различни класификации в зави-
симост от различни критерии. Макар и не много 
голяма, музейната колекция съдържа не само раз-
нообразни като марки/модели машини, с харак-
терни конструктивни особености за съответния 
производител, но и с различно предназначение. 
Това позволява те да бъдат представени последо-
вателно в две основни групи [1].
 Обикновени шевни машини – те изпълня-
ват основно прав двуконечен шев  при ушиване на 
дрехи, бельо от тъкани и трикотаж. При образу-
ването на този шев иглата прекарва през матери-
ала горния конец и повдигайки се нагоре, оформя 
бримка, през която преминава совалката и пре-
карва през нея долния конец. Свободно висящата 
бримка се затяга при връщането на совалката в из-
ходно положение и движението на иглата нагоре.
Основните механизми на тези машини са: на игла-
та, совалката/грайфера, на конецоопъвача и транс-
портния. Те се привеждат в движение от главен 
вал, задвижван от маховик (задвижващо колело), 
което осигурява съгласуване на действията на 
тези механизми. За един оборот на главния вал се 
извършва целият цикъл за образуване на един бод 
от шева. 
 Специални шевни машини – те изпълняват 
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зигзаговиден  или верижен шев (едноконечен, 2-, 
3- и многоконечен). Образуването на едноконеч-
ния верижен бод се осъществява чрез захващане 
на иглената примка от плетача, който при по-на-
татъшното си въртене я разширява и я задържа 
върху себе си. При по-нататъшното му завъртане 
рогчето попада повторно в примката. Пробождай-
ки повторно материала за шиене, иглата започва 
да се движи нагоре и плетачът, захващайки новата 
примка, я прекарва в образуваната първа примка. 
При по-нататъшното движение на иглата първата 
примка се освобождава и се затяга [1].
 Специалните машини се използват най-вече 
за индустриални цели – за илици, бродерия, овер-
лог и други. Те имат същите основни механизми, 
както и допълнителни, в зависимост от конкрет-
ното им предназначение – използват плетач/и  
вместо совалка, различна форма на игла, допълни-
телни приспособления и др.
 Представените машини са изработени от 
чугун – обикновено черен или са с черно лаково 
покритие. В конструктивно отношение, обикнове-
ните, както и част от специалните, се състоят от:

• Основна плоча, под която са разположени 
совалковият/грайферен механизъм, транс-
портният, на плетачите и др. 

• Ръкав, монтиран върху основната плоча. В 
предната му част са поместени механизмите 
на иглата, конецоопъвача, на притискащото 
краче. В хоризонталния участък на ръкава се 
намира главният вал. 

• Върху ръкава или в близост до него обикно-
вено са монтирани регулаторът за опъване 
на горния конец, механизмът за навиване на 
конец за калерчето (не винаги), както и регу-
латорът за дължината на бода и др. 

 Задвижването на машините  и механизмите 
в тях се осъществява ръчно чрез маховик (задвиж-
ващо колело), крачно – чрез педал, или чрез елект-
родвигател.
 С оглед на тази класификация, в представе-
ните по-долу експонати от колекцията са посоче-
ни само определени конструктивни особености, 
декорация и производител, без да се описва под-
робно тяхното устройство и действие.

 ОБИКНОВЕНИ ШЕВНИ МАШИНИ
 Ръчна шевна машина „SINGER“, модел 
12 (New Family) (Фотос 1). Произведена е през 
1893 г. от „The Singer Manfg. CO.“ в Елизабетпорт, 
Ню Джърси, САЩ, ф. № 11374826. 
 Машината е с характерната за ранните мо-
дели на „Singer“ основа – с формата на цигулка. 

Използва продълговата – лодкообразна совалка 
със специално вдяване на долния конец в 3 от 5-те  
ѝ отвора (тройно опъване). Винтът за опъване на 
горния конец е монтиран върху горната част на иг-
ления механизъм – често срещано при машините, 
произвеждани до края на XIX в.  Към маховика 
е монтиран винт, който спира и съответно пуска 
в движение игления механизъм (при навиване на 
конец на калерчето). Върху основната плоча е 
разположен  регулаторът за дължината на бода и 
механизмът за навиване на конец върху калерче-
то. Машината е монтирана подвижно чрез панти 
върху дървен правоъгълен плот. 
 Декорацията на експоната в голямата си част 
не е запазена, но е интересно да се спомене за ди-

A

Б
Фотос 1. Ръчна шевна машина „SINGER“, модел 12 
(New Family) (А) и търговската ѝ марка (Б)

зайна, използван за този модел машини. Извес-
тен е като „Отомански карамфили“ и е създаден 
специално за „SINGER“, модел 12. Патентован е 
в Патентния офис на САЩ в Ню Джърси под № 
15218 от 5.08.1884 г. [3].
 Singer „New Family“ за пръв път се появява 
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през 1856 г. в края на Американската гражданска 
война. По-късно е преименувано на Singer Model 
12 (12K в Обединеното кралство) и остава в про-
изводство почти 40 години [4].
 Крачна шевна машина „SINGER“ модел 
15 К (Фотос 2). Произвeдена е през 1914 г. в клона 
на „The Singer Manufacturing“ в  Клайдбенк, Шот-
ландия,  ф. №  F 4697134. 
 Машината работи с кръгла совалка, разпо-
ложена  вертикално под основната ѝ плоча. Регу-
латорът за опъване на горния конец е монтиран 
върху челната капачка на ръкава. Механизмът за 
навиване на конеца на калерчето е между ръкава 
и маховика, а винтът за регулиране дължината на 
бода и хода на движение (напред-назад) е в предна-
та част на ръкава. Машината е с отлично запазена 
златиста декорация – „Сфинкс“ (или „Мемфис“), 
използвана за машините, произвеждани от 1890-
те до 1950-те [5].

модели – с лесно вдяване и здрав, и гладък шев, 
позволяващ шиенето на почти всякакви видове 
тъкани и одеала. Машината използва неподвиж-
на хоризонтална совалка, което улеснява поста-
вянето на калерчето в нея. Винтът за регулиране 
на дължината на бода е в предната част на ръкава. 
Между маховика и рамото е монтиран механизмът 
за навиване на конец за калерчето.

Фотос 2. Крачна шевна машина „SINGER“,
модел 15 К

 Машината е поместена в красив дървен 
шкаф, покрит с черешов фурнир. Изваждането ѝ 
става механично чрез бутон от дясната страна на 
шкафа. Горните челни вратички се прибират към 
стените на шкафа, като по този начин подпират ос-
новата на машината. Долните се отварят навън и 
освобождават пространството към педала за зад-
вижване на машината. При отварянето на  край-
ната лява вратичка се откриват  чекмеджета за по-
мощни материали.
 Крачна шевна машина „SINGER“, модел 
66 К (Фотос 3). Произведена е през 1918 г. от „The 
Singer manfc. Co“ в Килбои, Шотландия, ф. № F 
8324699. 
 Това е един от най-масово използваните 

Фотос 3. Крачна шевна машина „SINGER“, 
модел 66 К

 Произведените в Шотландия машини са с 
три различни декорации. Първата (в нашия слу-
чай) –  листенца от лотос. Следва – „сфинкс“, като 
при модел 27 К и накрая – „червено око“. Челната 
капачка на ръкава е също с красива релефна фло-
рална декорация. Моделът е произвеждан от 1907  
до около 1920 г. [6].
 Ръчна шевна машина „Little Wanzer“ (Фо-
тос 4). Произведена е между 1860 – 1870 г. от „R 
M WANZER & Co“ в Хамилтън, Канада – първата 
и най-голяма фабрика за шевни машини в Канада 
до 90-те години на ХІХ в. Създадена е в Хамилтън 
през 1860 – 61 г. от Ричард Мот Ванцер. Компакт-
ният размер, лекота и ниска цена на машината я 
превръщат в една от най-популярните шевни ма-
шини между 1860 – 1870 г. и най-продаваните не 
само в Америка, но и в цяла Европа, Южна Афри-
ка, и др. [7]. Към момента е най-старият експонат 
в нея. Конструкцията представлява обратно „с“, 
горната част на която завършва с игления механи-
зъм, а  долната е кръгла чугунена основа. Работ-
ният плот е с кръгла форма и под него е разпо-
ложен механизмът за движение на совалката. Тя 
лежи върху легло – планка, което се застопорява 
от палеца на пружинен лост. Совалката извърш-
ва вертикално реверсивно движение. Механизмът 
за навиване на конеца на калерчето е монтиран в 
близост до маховика. Машината е закрепена към 
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правоъгълна мраморна стойка, която ѝ осигурява 
стабилност и устойчивост. 

 Представянето на следващите две машини е 
свързано и с един интересен факт около имената/
моделите, с които те са били известни и разпрос-
транявани – включително и в България. Много 
често, за техен производител  (или модел) се при-
ема името на техния вносител или разпространи-
тел (от Турция, Гърция, и др.), а не действителни-
ят. Причината за това „объркване“ в исторически 
план (последните 2 – 3 десетилетия на XIX и нач. 
на XX в.) е свързана, от една страна, с голямото  
разнообразие  на модели европейски и американ-
ски шевни машини, предлагани в големи пазари 
като например Истанбул и Солун – местата, от 
които машините идват и у нас. От друга страна, 
заради голямото търсене и конкуренцията някои 
от  търговците са продавали внесените машини не 
само с търговската марката на производителя, а и 
със собствената си. Нещо повече, според изследо-
ватели на османския пазар по това време, някои 
търговци, използвайки добрите си взаимоотноше-
ния с производителите, поръчвали при тях маши-
ни, които впоследствие маркирали като свои. По 
този начин, а и с годините, тези машини визуално 
са били отъждествявани не с името на производи-
теля си, а с това – на техния вносител или разпрос-
транител [8].
 Такъв е случаят с ръчната шевна машина  
от колекцията на НПТМ,  върху основната плоча 
на която е нитована търговската марка на „M. J. 
MERTZANOV CONSTANTINOPOL“ (Фотос 
5). Фирмата предлага много ръчни шевни маши-
ни,  закупени от турския пазар през периода 1880 
– 20-те год. на ХХ в. Търговската къща е осно-
вана през 1872 г. и е била една от най-големите 
турски вносители на шевни машини от Велико-

Фотос 4. Ръчна шевна машина „Little Wanzer“

британия  (Jones), Германия (Saxel Regia (Siedel & 
Naumann), Grimme Natalis & Co.) и Сащ (Howe, 
Singer, Wheeler и Wilson и Willcox и Gibbs, Little 
Wanzer, Raymond и Little Howe). 
 Машината от фонда на музея е произведена 
между 1880 – 1890 г. от G.N. & Cc.a A. (Grimme 
Natalis Co) в Брунсвиг, Германия, ф. № 153219. 
Фирмата е създадена през 1871 г. от Карл Грим и 
Кауфман А. Наталис. През 1890 г. тя разнообра-
зява своето производство със сметачните машини 
„Brunsviga“, които стават изключително популяр-
ни в цяла Европа [9].

A

Б
Фотос 5. Шевна машина от G.N. & Cc.a A. (Grimme 
Natalis Co) (А) и търговската марка на вносителя (Б)  

 Шевната машина е монтирана върху деко-
ративна чугунена поставка. Игленият механизъм, 
намиращ се в предната част на ръкава, е открит и 
от двете страни. Крачето за притискане на плата 
се задвижва от малко лостче, което освен нагоре и 
надолу, се движи и наляво. Разположено е в горна-
та – предна част на рамото. В десния ъгъл на ос-
новната плоча има винт със скала и стрелка, чието 
предназначение е за промяна дължината на бода. 
Машината използва продълговата – лодкообразна 
совалка, която извършва хоризонтално реверсив-
но движение. Липсва механизмът за навиване на 
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конец за калерчето. Машината е с частично запа-
зена декорация по ръкава и поставката.
 „JENNY & VOCK – SALONIQUE“ [10] 
е еврейска предприемаческа фирма в Солун –  
Гърция, разпространявала марката „ORIGINAL 
BRUNONIA“, производство на  „Bremer & 
Bruckmann“, Брауншвайг, Германия. В музейната 
колекция  фигурират две шевни машини, който са 
маркирани от посочените производител и вноси-
тел (Фотос 6).

А

Б

Фотос 6. Ръчна шевна машина „ORIGINAL BRU-
NONIA“ (А) и търговската марка на вносителя (Б)

 При ръчната шевна машина, произведена  
между  1890 – 95 г., ф. № 211579, една изнесе-
на извън ръкава мотовилка пренася движението 
от главния вал към игления механизъм. Използва 
също продълговата – лодкообразна совалка. Вър-
ху горната част на ръкава е монтиран кръгъл ре-
гулатор за опъването на горния конец. Дължината 
на бода се регулира чрез малко лостче, разполо-
жено вляво под основната плоча на машината. 
Механизмът за навиване на конеца за калерчето 
е монтиран до маховика. В краищата на основ-
ната плоча и декоративната поставка е запазена 
частично декорация от флорални елементи, оцве-
тени в жълто.

Търговската марка на производителя е гравирана 
върху предния  подвижен капак, покриващ отвора 
за совалката. Фабриката „Bremer & Bruckmаnn“ е 
основана през 1871 г. и е произвеждала шевни ма-
шини до 1922 г. Марката „ORIGINAL BRUNONIA“ 
[11] e произвеждана между 1876 и 1900 г. 
 В колекцията са включени два експоната, 
произведени от една от най-старите фабрики за 
шевни машини в Германия –  „Wertheim“. Компа-
нията е основана през 1868 г. от Джоузеф Верт-
хайм във Франкфурт, Германия. Тя произвежда 
машини до 1932 г., а моделът „Superba“ – в пе-
риода между 1880 и 1890 г. – най- късно до 1915 г. 
[12].
 Шевната машина модел Superba от колек-
цията на НПТМ (Фотос 7) е произведена през 
1899 г., ф. № S 6469521. Машината е монтирана 
върху дървен плот, в предната част на който е оф-
ормена мерителна линия от по-тъмен и светъл 
фурнир. Пред ръкава се намира винтът за регули-
ране на дължината на бода, а зад него върху ос-
новната плоча е монтиран механизмът за навиване 
на конеца върху калерчето. Опъването на горния 
конец се осъществява от две притиснати една към 
друга шайби, разположени върху челната страна 
на ръкава. Машината използва продълговата – 
лодкообразна совалка, която извършва хоризон-
тално възвратно-постъпателно движение. 

А

Б

Фотос 7. Шевна машина модел Superba (А) и търгов-
ската марка на производителя (Б)
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 Декорацията от цветни геометрични и фло-
рални елементи на машината – в голямата си част 
не е запазена. Но отпред, на ръкава, ясно се вижда 
част от характерния за тази марка мотив – с глава 
на джудже и винетка от листа. Джуджето, вече в 
цял ръст и носещо на рамото си чук, присъства и 
в търговска марка на производителя, която е нито-
вана под мотива. 
 Едни от популярните европейски марки, из-
ползвани в България от началото на XX в. нататък, 
са „AFRANA“ и „ANKER“.
 Ръчната шевна машина „AFRANA“ 
(Фотос 8) е произведена е между 1900 – 1910 г. 
от „Biesolt & Locke“ в Майсен, Германия, ф. № 
740126. Фирмата [13]  е създадена от Максимили-
ан Бизолт Рейнхолд и Херман Локе през 1869 г. 
Моделът „AFRANA“ започва да се произвежда от 
около 1890 г. и става основен техен продукт. Фир-
мата престава да съществува през 1914 г., а фир-
меното наименование е използвано от „Seidel & 
Naumann“ до около 1925 г. 
 Шевната машина е декорирана със стилизи-
рани флорални мотиви в по-светло и тъмно зла-
тисто и светло зелено. Монтирана е подвижно чрез 
панти  върху дървен плот, върху  предната част на 
който е оформена мерителна линия – с по-тъмен 
и светъл фурнир. От дясната страна, под махови-

А

Б

Фотос 8. Ръчна шевна машина „AFRANA“ (А) и тър-
говската марка на производителя (Б)

ка, има вградена кутия с плъзгащ се капак за при-
надлежности. От вътрешната страна на основата 
на ръкава са изписани буквите „V.S. F“ – което е 
означение, че моделът, използва  „вибрираща/лю-
лееща се совалка“. Отпред, върху основата на ръ-
кава, е монтиран механизмът за навиване на конец 
върху калерчето, а в противоположната му страна 
е  регулаторът за опъване на горния конец. Към 
този модел не е предвиден регулатор за опреде-
ляне дължината на бода. В средата на основната 
плоча е нитована търговската марка на производи-
теля.
 Крачна шевна машина „ANKER“, мо-
дел R (Фотос 9) е произведена в нач. на XX в. 
от „Anker – Werke“, Билефелд, Германия, ф.№ 
01118643. Фирмата е  създадена  през 1876 г. от 
Карл Шмид и първоначално е произвеждала само 
шевни машини. По-късно започва производство и 
на касови апарати, малки мотоциклети и велоси-
педи [14]. 
 Машината е монтирана върху дървен плот с 
оформена мерителна линия от по-тъмен и светъл 
фурнир. Вляво под нея има чекмедже за принадлеж-
ности. Използва кръгла ротационна совалка, което 
е пояснено и от буквата „R“, изписана от вътреш-
ната страна на рамото. Механизмът за навиване на 
конец на калерчето е монтиран върху рамка в бли-
зост до 
м а х о -
вика. В 
п р е д -
н а т а 
част на 
рамото 
е меха-
низмът 
за ре-
г у л и -
р а н е 
дължи-
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Б

Фотос 9. Крачна шевна машина „ANKER“, модел R 
(А) и логото на производителя (Б) 
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ната на бода и хода на шева. Под него е нитова-
на търговската марка на производителя с харак-
терната котва в средата. „Котва“ е гравирана и 
върху кръглата капачка в задната част на рамото. 
Присъства като елемент и върху краката на маши-
ната. Търговската марка „ANKER“ ( в превод от 
немски език – „котва“) се появява през 1894 г. От 
1906 г. котвата става задължителен елемент във 
всички търговски марки на фирмата. Машината е 
с декорация от стилизирани флорални елементи  в 
по-тъмно и светло златисто върху основната плоча 
и рамото.
 Крачната машина „BALKAN“ (Фотос 
10) е произведена през 20 – 30 те год. на XX в. от 
„Berndt and Brune“ [15] в Берлин, Германия. 
 Машината е монтирана подвижно с панти 
към дървената работна маса, които позволяват 
закрепването ѝ отгоре при работа и  след това – 
прибиране в кутията под нея. Използва кръгла 
совалка, монтирана вертикално. Има регулатор 
за дължината на бода и хода на шева, монтиран 
в предната част на рамото, а под него е нитована 
запазената марка на производителя. Вляво е меха-
низмът за навиване на конец на калерчето.

А

Б

Фотос 10. Крачна машина „BALKAN“ (А) и търгов-
ската марка на производителя (Б)

 Машината е с отлично запазена декорация 
от флорални мотиви и розетки в златисто. В гор-
ната си част краката са свързани с напречна право-
ъгълна рамка, в която е изписано с метални злати-
сти букви името  „BALKAN“.  В розетка в долната 
част на краката е оформена търговската марка на 
производителя.
 Ръчната шевна машина „VESTAZINHA“ 
(Фотос 11) е разновидност на популярния модел 
„VESTA“. Произведена е през 1925 – 30 г. от „L. 
O. Dietrich“ в Алтенбург, Германия, ф. № 2012483. 
Фирмата е създадена през 1871 г. (наричана често 
„LOD“ –  от инициалите на нейния основател L. 
O. Dietrich) и е съществувала до около началото 
на Втората световна война. Моделът „Vestazinha“ 
е произвеждан от 1922 г. и е бил предназначен 
най-вече за португалоговорящите държави [16].

Фотос 11.  Ръчна шевна машина „VESTAZINHA“

 Машината е с отлично запазена декорация 
от стилизирани пъстроцветни флорални моти-
ви и розетки. Използва продълговата – хибридна 
совалка, извършваща реверсивно движение. От-
личава се с по-малки размери спрямо останалите 
ръчни машини. 

 СПЕЦИАЛНИ ШЕВНИ МАШИНИ
 Към тази група в колекцията на музея влизат 
три машини за изработване на илици: зачистваща 
– тип „оверлок“, машина за бродерия и сарашка 
(за шиене на кожени изделия).
 Крачната шевна машина за бродерия е 
произведена в нач. на XX в. от „Lintz & Eckhardt“ 
в Берлин, Германия (Фотос 12). Фирмата е осно-
вана през 1877 г. и съществува под това име до 
1914 г. [17].  
 Машината е с открит иглен механизъм и  
частично открита конусна зъбна предавка, при-
даваща движение от главния вал към механизма. 



НАУКА – кн. 6/2021, том XXXI
Издание на Съюза на учените в България

24

ИСТОРИЯ	НА	НАУКАТА	И	ТЕХНИКАТА

Придвижването по плата става чрез пръстен с на-
зъбена долна повърхност, който се движи нагоре 
и надолу. Иглата – кука се движи вътре в него и 
оформя верижен шев, в  който участва и въртящ се 
плетач, разположен в гнездо под основната плоча 
[2]. Под плота на машината има ръчка, при чието 
повдигане или  спускане се променя ходът на шева 
– от прав в криволинеен. 

отклонение, в резултат на което се образува зиг-
заговидния обшиващ шев на двата ръба на илика. 
Затяжката в двата им края става чрез увеличаване 
на напречното отклонение на иглата, като се зах-
ващат и двата ръба. В близост до игления механи-
зъм функционира и нож за прорязване на тъканта 
между ръбовете. Други два отделни  ножа служат 
за отрязване на горния и долния конец (в началото 
и края на илика). Машината използва и приспо-
собление със сменяеми правоъгълни шаблони за 
оформянето на илика, което играе ролята и на при-
тискателно краче. 

А

Б
Фотос 12. Крачна шевна машина за бродерия „Lintz 
& Eckhardt“ (А) и търговската марка на производи-
теля (Б)

 Декорацията е от стилизирани флорални 
елементи (в златисто, светло зелено и розово), оф-
ормящи бордюр и розетки. Името на производите-
ля е изписано върху задната част на рамото. Върху 
основната плоча на машината е нитована марката 
на производителя.
 Крачната машина за илици на бельо 
„SINGER“ клас 84-2 (Фотос 13), е предназначена 
за индустриални цели.  Произведена е през 20-те 
год. на ХХ в. от „The Singer Manfg.Co“, в Бри-
джпорт, Кънектикът, САЩ,  ф. № W 383457 [18].
Използва се за изработването на прави или-
ци  със затяжка в двата края. В тази връзка, тя е 
с по-сложен иглен механизъм, като иглата, освен 
движение нагоре и надолу, извършва и напречно 

Фотос 13. Крачна машина за илици на бельо 
„SINGER“
 Крачната машина за илици „SINGER 
AUTOMAT“ клас 23 (Фотос 14) е също за индус-
триални цели и е предназначена за изработване на 
илици с „око“ – за връхно и горно облекло [18]. 
Произведена е също в нач. на ХХ в. от „The Singer 
Manfg.Co“, ф. № 5335.

Фотос 14. Крачната машина за илици „SINGER 
AUTOMAT“, клас 23
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 Машината образува верижен шев, в който 
участват вертикална игла-кука, два плетача и два 
бримкодържача, монтирани в плетачното легло на 
основната плоча на машината. След обшиването 
на илика, платът се прорязва чрез нож, монтиран 
върху лоста, намиращ се пред рамото на машина-
та. Тук също се използва сложен иглен механизъм, 
който, освен споменатия при предходната машина 
зигзаговиден шев, прави и завъртане на 1800  при 
обшиване на „окото“ на илика. Придвижването на 
плата за тези действия се осъществява от специ-
ална (сменяема) шейна. Върху нея са монтирани  
притискателните крачета, оформящи вида и голе-
мината на илика. Самата шейна се движи в ради-
алните канали на работната плоча [1]. 
 Шевната машина тип оверлог, клас 35 
FT, е последната в настоящото представяне на из-
браните от колекцията специални машини (Фотос 
15). Тя е произведена в средата на ХХ в. от „E. 
Irmscher & Co“ в Бургщадт, Германия, ф.№ 3118.
Използва се за обшиване – зачистване на изделия 
от по-груби тъкани и одеала [2]. Образува  двуко-
нечен верижен шев, в който участват игла, плетач 
и разширител. Има два регулатора за опъване на 
конеца – за иглата и за плетача. Притискателното 
краче освен движение нагоре и надолу, позволява 
движение и наляво. Машината се монтира върху 
плот, осигуряващ устойчивост. Задвижването се 
осъществява чрез ремъчна предавка с електродви-
гател.

Фотос 15. Шевна машина,  тип оверлог, клас 35 FT

 В колекцията присъстват и две шевни маши-
ни, които прибавят към нашата класификация и 

една „трета група“ – на детските шевни машини.
 Първата от тях е известна като „Singer“ № 
20 (Фотос 16) и е произведена  през 30-те год. на 
ХХ в. от „The Singer Manfg.Co.“ в Елизабетпорт, 
Ню Джърси, САЩ. Производството на тази маши-
на започва от 1910 г. и продължава (с малки про-
мени) до 1970 г. [19].
 Машината е специално проектирана и изра-
ботена за деца, които искат да се научат да шият. 
Изпълнява едноконечен верижен шев, в образува-
нето на който  участват иглата и плетач. Задвиж-
ването се осъществява от маховик с ръкохватка. 
Чрез система от зъбни колела и лостове се задвиж-
ват осите, на които са монтирани плетачът и иг-
леният механизъм. Работният плот на машината е 
правоъгълна метална плоча, закрепена към тялото 
на машината с два винта. На част от детайлите са 
щампирани цифри от 1 до 6, които показват после-
дователността за вдяването на конеца от макарата 
до иглата. В основата на машината са оформени 
две успоредни издатини, в които се поставя метал-
на скоба за прикрепване към маса.

Фотос 16. Детска шевна машина „Singer“ № 20

 „Muller“, модел 12, е една от първите дет-
ски шевни машини, произведени от фабриката на 
F. W. Muller в Берлин, Германия  през 90-те го-
дини на XIX в (Фотос 17). Фабриката е основана 
през 1868 г. в Берлин, Германия. Производството 
на детски шевни машини започва около 1888 г. и 
продължава до около 70-те години на ХХ в. [20].      
 Шевната машина има „двураменна“ кон-
струкция – в горното рамо е валът, задвижващ 
игления механизъм, а в долното – този, който 
задвижва плетача. Монтирана е подвижно (с винт 
за закрепване в предната част) към декоративна 
поставка. Декорирана е с флорални мотиви в зла-
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тисто.

 Частта от колекцията на НПТМ, неразгледана 
в настоящия материал към момента, включва раз-
личен брой шевни машини от марки като: „Renania 
Originale“ (80-те год. на XIX в.), „Gritzner“ (кр. на 
XIX  и нач. на ХХ в.), „Stoewer“ (нач. на ХХ в.), 
„Siedel & Naumann“ и „Naumann“  (кр. на XIX и 
нач. на ХХ в.), „Köhler“ (нач. на ХХ в.), „London“ 
(кр. на XIX и нач.на ХХ в.), „ConstantPeugeot“ 
(нач. на ХХ в.), още 10 бр. „Singer“ (кр. на XIX  и 
нач. на ХХ в.) освен посочените по-горе и „Pfaff“ 
(кр. на XIX и нач. на ХХ в.),  „Dürkopp“ и „Union“ 
(от средата на ХХ в.), сарашка (за кожи) машина 
„Patent Elastic“ от 90-те години на XIX в. и др. Те 
ще бъдат обект на представяне в следващи публи-
кации. 

Фотос 17. Детска шевна машина „Muller“, модел 12
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THE COLLECTION „SEWING MACHINES“ OF THE NATIONAL POLYTECHNIC MUSEUM
Svetozara Kararadeva

Abstract: The collection of the museum includes 62 machines and separately from them – about 15 pieces different 
types of accessories.
Sewing machines, like any other type of technique are subject to different classification depending on different 
criteria. Although not very large, the museum collection contains not only a variety of brands, but also machines for 
different functions. This allows them to be presented sequentially in two main groups.
Ordinary – perform mainly straight double-stitched seam for sewing clothes, linen and knitwear.
Special – perform zigzag or chain seam (single-ended, 2-, 3- and multi – threaded). These are machines for 
buttonholes, embroidery overlock and others, which are mainly used for industrial purposes.
The collection includes also two sewing machines, which add to our classification and a „third group“ – children’s 
sewing machines.
Key words: machines, sewing machines, antique sewing machines
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 В курортния комплекс „Свети свети Кон-
стантин и Елена“ (Варна) от 17 до 22 септември 
2021 г. в хибриден формат (присъствено и онлайн 
чрез платформата Zoom) се проведе Юбилейна 
научнопрактическа конференция с международ-
но участие „Бизнес комуникации, език, литера-
тура и култура“, организирана от Нов български 
университет (департаментите „Нова българисти-
ка“ и „Бизнес администрация“) и Съюза на уче-
ните в България. Конференцията бе посветена на 
10-годишнината на магистърската програма (МП) 
„Бизнес комуникации“ и 25-годишнината на бака-
лавърска програма „Русистика“ в НБУ. Събитието 
събра над 70 учени от България, Русия, Полша, 
Китай и Беларус. Програмата на петте дни бе на-
ситена с научен форум, екскурзия до град Балчик, 
неформални срещи и семинари и релаксираща по-
чивка.
 Конференцията започна с тържествено от-
криване и приветствени слова. Проф. А. Царего-
родцев, д.н., зам.-ректор по развитието и информа-
тизацията на  Московския държавен лингвистичен 
университет (МДЛУ), Русия, обърна внимание на 
сътрудничеството с  НБУ, което датира от 2002  г., и 
създадените общи проекти за почти 20 години съ-
трудничество. На първо място е съвместната бака-
лавърска програма „Българистика“ (от 2004 г.), по 
която вече учи пети випуск студенти в Москва. На 
второ място е Центърът за български език и култу-
ра в МДЛУ (от 2017 г.), открит със съдействието 
на НБУ, съвместната магистърска програма в об-
ластта на туризма и много други инициативи. Доц. 
д-р О. Иванова, дългогодишен декан на Факултета 
за хуманитарни технологии на Руския нов универ-
ситет в Москва, президент на Общоруския съюз 
на преводачите  на Русия,  поздрави преподава-
телите от двете програми-рожденички на НБУ, от 
името на Съюза на преводачите на Русия.  Третият 
поздрав бе от проф. д-р Е. Стоянова, завеждащ Ка-
тедрата по руски език на Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“, която подчер-

та необходимостта от съвместно сътрудничество 
на всички центрове за преподаване на руски език 
в България и пожела на преподавателите от НБУ 
нови творчески успехи и достижения.
 В Пленарното заседание, водено от гл.ас. 
д-р Милка Хаджикотева и студента Виталий Студ-
зинский на български и руски език по атрактивен 
начин бяха представени двете програми МП „Биз-
нес комуникации“– редовно и дистанционно обу-
чение, и БП „Русистика“  от доц. д-р Татяна Фед, 
програмен консултант на магистърската програма, 
и доц. д-р Ирина Георгиева, програмен консултант 
на бакалавърската програма, и двете съавтори на 
на първата програма. Проф. д-р Людмил Георги-
ев, член на Настоятелския съвет на НБУ, изнесе 
интересен доклад на тема: „Традицията, модер-
ността и ексцентричността в университет-
ското преподаване“, който предизвика оживена 
дискусия. Заседанието завърши с прожекция на 
пиесата „Женитба“, авторски проект на студенти 
от БП „Русистика“ (режисьор Виталий Студзин-
ский), носител на награди в конкурса по превод 
през 2019 г. в Пловдивския университет  и дипло-
ма 1-ва степен през 2021 г. във фестивала „Festive 
Mosaics of Culture“ в Башкирския държавен педа-
гогически университет „М. Акмулла“, гр. Уфа.
 Получените заявки определиха направлени-
ята на конференцията, която се проведе в седем 
секции: 1. Пандемията: нова реалност през ХХІ 
век; 2. Съвременният свят и общество; 3. Бизнес 
комуникации; 4. Литература, култура и превод; 
5. Методика и чуждоезиково обучение; 6. Инфор-
мационни технологии; 7. Икономика и политика.   
 В първата секция „Пандемията: нова реал-
ност през 21 век“ бяха изнесени пет доклада в хи-
бриден формат. Двата присъствени доклада бяха 
представени от преподаватели на НБУ: гл. ас. д-р 
Христо Чукурлиев –„Въздействие на формалната 
комуникация върху управлението на  потенци-
ална конфликтна ситуация. Обратната връзка от 
преподаватели и студенти за процеса  на обуче-

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„БИЗНЕС	КОМУНИКАЦИИ,	ЕЗИК,	ЛИТЕРАТУРА	И	
КУЛТУРА“

Доц. д-р Татяна Фед,
Нов български университет,

Съюз на учените в България
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ние в пандемична ситуация“ и гл. ас. д-р Милка 
Хаджикотева – „Презентационни умения в акаде-
мична среда“, с които колегите споделиха опита 
си от преподаване в НБУ по време на Ковид-19. 
Три доклада онлайн, придружени с презентации, 
изнесоха научните сътрудници от Института за 
етнология и фолклористика с Етнографски музей, 
БАН, обединени с обща тематика за културното 
наследство в условията на пандемия – чл.-кор. 
Мила Сантова: „Културни политики в областта на 
нематериалното културно наследство в ситуация 
на пандемия. Някои примери“, гл.ас. д-р Даниел 
Фокас: „Българо-гръцки дружества по Българ-
ското Черноморие – местни културни политики и 
дейности в условията на пандемия от COVID-19“, 
гл.ас. д-р Стела Ненова: „Към опазването на нема-
териалното културно наследство чрез неформално 
образование в условията на пандемия – предизви-
кателствата на интернет“.
 Във втората секция  „Съвременният свят 
и общество“  бяха изнесени осем доклада. Сред 
тях бяха два от чуждестранните гости от Русия – 
проф. Анатолий Царегородцев, д.н., Сергей Вол-
ков: „Социальные боты в политической комму-
никации и цифровой суверенитет Государства“ 
и студентката Екатерина Злотникова: „Экология 
– инструмент объединения Общества“. Предизви-
каха голям интерес докладите на колегите от НБУ 
– доц. д-р Албена Павлова: „Виждане, чуване и 
разбиране в съвременния свят“; доц. д-р Мария 
Нейкова: „Културни аспекти на мултикултурна-
та комуникация в университетска среда“ и Дон-
на Астакова (съвместно с докторантката  Диана 
Богданова от Медицинския университет, София): 
„Способността за символизация в психоаналитич-
ната концепция“ и  „Невропсихоаналитично раз-
биране към езика  на тялото и видовете афективни 
нарушения при  ендогенни депресии“. Гл. ас. д-р 
Велислав Алтънов от  Института за етнология и 
фолклористика с етнографски музей, БАН изнесе 
презентация на тема: „Опити за конкуриране със 
Създателя – хуманизъм и сътворение (отразено в 
киноиндустрията)“, а д-р Иван Карагьозов от Цен-
търа за психологически изследвания: „Подход за 
прилагане на супервизия при социално-педагоги-
чески специалисти, работещи в полето деца и мла-
дежи с увреждания“.
 В третата секция „Бизнес комуникации“ бяха 
дискутирани проблемите на бизнес комуника-
циите в различни сфери на обществения живот: 
„Кроскултурни модели на бизнес комуникации 
в туристическата индустрия“ (гл. ас. д-р Теодора 
Ризова, НБУ), „Семантика и семиотика в бизнес 

комуникациите“ (доц. д-р Ангел Георгиев, НБУ), 
„Изследване на CRM стратегиите в телекомуни-
кационния сектор в Република България“ (Пла-
мен Русков, А1 България, доц. д-р  Иван Боевски, 
НБУ). В тази секция намериха място два лингвис-
тически доклада:  „Деструктивность как коммуни-
кативная категория“ (докторант Мая Андриянова, 
Русия, МДЛУ) и „Лингвистическая и маркетинго-
вая составляющие при подготовке специалистов 
по языку бизнес-коммуникаций“ (проф. Евгения 
Бирюкова, д.н., проф. Елена Борисова, д.н., доц. 
д-р  Ирина Боговская, Русия, Московски държавен 
педагогически университет). Проф. Петя Алек-
сандрова, д.н., (НБУ) в доклада си: „Мислим и 
общуваме глобално“ сподели опита си от онлайн 
семинарите между НБУ и Кънектикът Колидж, 
департамент „Славистика“. Проф. Гузел Курбан-
галеева, д.н., и доц. д-р Гулнара Кудинова, Русия, 
БДПУ „М. Акмулла“ в онлайн презентацията си 
„Особености на реализацията  на съвместната ма-
гистърска програма „Бизнес комуникации в БДПУ 
„М. Акмулла“ споделиха опита от реализацията 
на съвместния проект с НБУ, по който се дипло-
мираха трима руски студенти едновременно в Ру-
сия и в МП „Бизнес комуникации“ ДО на НБУ по 
ноухау, изработено от двата университета. Студен-
тите имаха възможността да получат диплома за 
магистър на НБУ с държавен стикер и Европейско 
приложение към нея.
 В четвъртата секция „Литература, култура 
и превод“, проведена хибридно,  бяха представени 
девет доклада на филологически теми от област-
та на литературознанието, културните аспекти на 
преподаването и теорията и практиката на пре-
вода. „Концепция  героя в современной русской 
литературе и её роль в формировании ценностно 
смысловой компетенции личности“ (проф. Нелля 
Щедрина, д.н., Русия, Московски държавен облас-
тен университет), „Желанието в Пушкиновия Дон 
Жуан“ (доц. д-р Морис Фадел, НБУ), „Алексан-
дър Пушкин и/или Александър Дюма. Кой кой е?“ 
(доц. д-р Радослава Илчева, Институт за литерату-
ра, БАН), „Сборникът с новели „Хекатомити“ на 
Джовани Батиста Джиралди Чинцио в културния 
климат на Контрареформацията“ (ас. Петя Петко-
ва-Сталева, НБУ),  „Разпознаване на културните 
аспекти при чуждоезиковото обучение чрез ви-
зуалните изкуства“ (доц. д-р Вяра Николова, Ан-
тонина Куцарова, СУ „Св. Климeнт Охридски“), 
„Театр и кинематограф как лингвосемиотиче-
ские системы“ (ст.преп. Асол Овсяникова, Русия, 
МДЛУ),  „Поэтический текст на занятиях по русс-
кому языку как иностранном“ (доц. д-р Татяна Ла-
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путина, Русия, Московски градски педагогически 
университет), „Православная культура в романе Е. 
Водолазкина „Лавр“: рецепция в Польше и пере-
вод на   польский язык“ (адъюнкт  д-р Татяна Ка-
нанович, Полша, Гдански държавен университет), 
„Российское полиязычие в контексте перевода: к 
вопросу об институтализации „национального“ 
перевода“ (доц. д-р Олга Иванова, Русия, Руски 
нов университет), „Обучение коммуникации при 
подготовке переводчиков к работе в международ-
ных организациях: опыт МГЛУ“ (доц. д-р Ирина 
Шокина, Русия, МДЛУ).
 В петата секция „Методика и чуждоезико-
во обучение“ бяха представени шест доклада  по 
въпросите на методиката на преподаване на руски 
и други чужди езици и лингвистика. Присъстве-
но:  „Преподавание делового русского языка как 
иностранного в болгарских вузах“ (доц. д-р Дими-
трина Лесневска, УНСС), „Преподаване на руски 
език като чужд в условията на информационна 
образователна среда (Обучение РКИ в условиях 
информационной образовательной среды)“ (проф. 
Елена Стоянова, д.н., ШУ „Епископ Константин 
Преславски“), „Актуальность информационных 
технологий в процессе подготовки учебно-мето-
дических материалов“ (доц. д-р Галина Злотнико-
ва, Русия МДЛУ). В онлайн формата се включиха  
гл. ас. д-р  Светослав Арсениев (УНСС) – „Не-
которые переводные эквиваленты в документах 
годовой финансовой отчетности на болгарском и 
русском языках“; доц. д-р Женишкул Хулкачиева, 
Русия, МДЛУ („Личностно-деятельностный под-
ход в обучении киргизского языка как иностран-
ного“) и доц. д-р Людмила Годуйко, Мария Ер-
молова, Беларус, Брестки държавен университет 
„А.С.Пушкин“ („Прагматонимия, эргонимия  
Брестчины в зеркале ассоциативного эксперимен-
та“).
 Шестата секция „Информационни техно-
логии“ се състоя почти изцяло присъствено, като 
бяха дискутирани интересни въпроси, свързани с 
дигиталната среда на преподаване, използването 
на софтуерни продукти в селското стопанство и 
бяха представени експериментални проекти. „Ди-
гитални и киберфизични подходи при отдалечено 
преподаване на инженерни дисциплини“ (доц. 

д-р Ясен Горбунов, НБУ, Хао Чен, Китай, China 
University of Mining and Technology – Xuzhou);  
„Адаптация на процесите и техниките за препода-
ване към онлайн учебна среда“ (гл. ас. д-р Мария 
Иванова, НБУ); „Анализ и обзор на софтуерни ре-
шения в полза на земеделските услуги“ (доц. д-р 
Полина Михова, гл. ас. д-р Красимир Костенаров, 
доц. д-р Васил Къдрев, НБУ); „Използване на мул-
тикритериен анализ за вземане на решение относ-
но дигитализацията в земеделските стопанства – 
казусно изследване“ (доц. д-р Полина Михова, гл. 
ас. д-р  Красимир Костенаров, доц.д-р Васил Къ-
древ, доц. д-р Георги Петров, НБУ); „Как България 
използва дигиталните технологии в селското сто-
панство“  (Божура Стоянова, Институт по аграрна 
икономика);  „Technical Solution and Scenarios for 
loT in Agriculture“ (гл. ас. д-р Росица Голева, НБУ, 
Radosveta Sokullu Ege University, Turkey, доц. д-р 
Васил Къдрев, НБУ, Александър Савов, Comicon 
Ltd., Sofia, Bulgaria, Светослав Михайлов, консул-
тант, България). Онлайн се включи проф. д-р Али-
сия Пстига (Полша, Гдански държавен универси-
тет) с темата „Мультимодальность в медийном 
информационном пространстве“.
 Последната, седма секция „Икономика и 
политика“ протече изцяло в онлайн формат. Те-
мите там също бяха интересни и разнообразни: 
„Главни аналитични елементи от комуникацион-
на стратегия за въвеждане на плоския данък“ (гл.
ас. д-р Емил Калчев, НБУ); „Внешнеполитиче-
ский имидж Франции в системе международ-
ных отношений“ (магистър Сабина Анисимова, 
Русия, МДЛУ); „Aнгажиране на стейкхолдъри-
те (stakeholder engagement) – ключов фактор за 
устойчив стейкхолдър мениджмънт при въвежда-
не на интелигентно растениевъдство в България“ 
(доц. д-р Иван Боевски, гл. ас. Красимир Косте-
наров, Димитър Николов, НБУ) и  „Дигитални 
подходи при преподаването по международен 
бизнес“ (доц. д-р Ирена Николова, НБУ). Водещи-
те гл. ас. д-р Теодора Ризова (присъствено) и гл. 
ас. д-р Емил Калчев (онлайн) съумяха да проведат 
дискусията и да финализират конференцията. 
 На читателите на сп. „Наука“ предоставяме 
3 доклада от конференцията.
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 Статията разглежда исторически променя-
щата се мисия на институцията университет, ево-
люцията на отношенията студент – преподавател 
и свързаното с нея поколенческо съответствие във 
висшето образование. Разгледана е новата роля 
на университетския преподавател в условията на 
глобализация и преобладаваща визуализация на 
информацията. Защитена е ролята на ексцентрич-
ността като рядко използван преподавателски ме-
тод и средство за повишаване на възприемчивост-
та на преподаваното.
 Основният процес в преподаването е обе-
диняването на личния мотив, авторитет и артис-
тичност на преподаващия с предназначението и 
мисията на институцията университет. Без тази 
зависимост имаме само самомнително бърборене 
и лишена от социалното си въздействие скъпо-
струваща институция.
 Преподаването е втурване в една известна 
неизвестност, чийто изход е направляван от тан-
дема преподавател – студент или както древните 
гърци твърдят – от надхвърлящото прозата на вре-
менната среща и продължаващото в житейския 
опит и спомен отношение между учителя и учени-
ка. 
 Известността свързваме с предвидимостта 
на формалните фактори, от които зависи препо-
даването – мястото, инфраструктурата, учебната 
програма. Програмата на курса представлява вид 
договор между преподавателя (представител на 
институцията университет) и студента. Договор, 
изразяващ условията на споразумението между 
тях за постигането на точно определени знания. 
Това не е юридически документ, но е текст, очер-
таващ очакванията от даден курс.
 Неизвестността е много по-богата и включ-
ва: предстоящата общност, контекстите от съби-
тия, налагащи вплитането им в учебния материал, 
ексцентричността на преподаващия, която прави 
учебния материал запомнящ се, и най-вече нео-

граничеността и динамиката на средствата, чрез 
които постигаме познанията на студентите – нови 
стратегии, които ежедневно позиционират съдър-
жанието на курса, нови учебници, нови задания, 
нови въпроси…
 Индвидуализирането на преподаването из-
исква куража да изразите чувствата си и чрез тях 
да демонстрирате ентусиазъм. Но това не бива да 
е своеволен процес, окуражен от мисълта за авто-
номността на преподавателския труд, а отражение 
на институционалната политика и практика.
 Големият въпрос за технологията и качест-
вото на университеското преподаване изисква 
мнение по въпроса за ролята на институцията 
университет. За съжаление този дебат не при-
съства в социалната медийна среда.
 Твърдя, че тя е: 
• Да задоволи човешкото любопитство към до-

казани или подлежащи на доказване предста-
ви и знания.

• Да завърши възпитанието на личността след 
семейното и училищното възпитание.

• Да даде необходимите компетенции за упра-
жняването на избрана дейност или професия. 
Тоест, завършилият да си намери подходяща 
работа.

 Първите две цели имат духовен контекст, а 
третата – материален. За съжаление, през последни-
те 15 години настойчивостта и важността на бизне-
са фаворизираха третата – материалната цел, и това 
доведе до силно подценяване и дори игнориране на 
първите две цели с духовен характер. Нещо повече, 
постави университетите пред сложния избор да за-
щитават съответстващата им по произход духовна 
мисия – като хранители на знанието и коректив на 
обществените решения за развитието, или да пони-
жат ранга си, като се превърнат в професионални 
училища, и да поемат отговорността за този избор.
 Рейтинговата система на университетите 
бе построена почти изцяло върху показателя ре-

ТРАДИЦИЯТА, МОДЕРНОСТТА 
И ЕКСЦЕНТРИЧНОСТТА В УНИВЕРСИТЕТСКОТО 

ПРЕПОДАВАНЕ
Проф. д-р Людмил Георгиев,

Нов български университет

Преподаването е едно постоянно
възобновявано и различно приключение…

Авторът
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ализация на завършващите на пазара на труда, 
с което бе поставен отново акцента върху мате-
риалния резултат от образованието и напълно бе 
игнориран духовния. За него дори не става дума. 
Нима удоволствието от постигането на определе-
но знание извън материализирането му в доходи 
не е реализация на личността? Именно чрез това 
игнориране на духовния контекст на образование-
то младото ни население бе изоставено на само-
образоване в европейските, а и в световните цен-
ности и нагласи и му бе отредено кулоарно място 
по въпросите на развитието ни.
 Историчността при разработването на тема 
с такова заглавие изисква да кажем, че за разлика 
от типичното за елинските образователни центро-
ве, в които знанието се обединява задължително 
с физическата издръжливост („Здрав дух в здраво 
тяло“), римското високо образование разделя ду-
ховното от физическото, изразявайки по този на-
чин недобре прикрито презрение към физическия 
труд. Разпространяването на този вид образова-
телна система забави с няколко века достигането 
на откривателските факти на пътешествениците 
до очакващите ги нетърпеливо на стария конти-
нент поради това, че тогавашният кабинетен уни-
верситетски учен не е притежавал физическата 
годност да издържи месечни и дори едногодишни 
плавания през океани и морета, да стигне здрав 
до новооткритите териториии, да устои на атаката 
на местните хора, на различната флора, фауна и 
климат и най-вече – на специфичните болести, да 
опише видяното и да се върне отново, преодоля-
вайки екстремните трудности на мореплаването, 
за да го превърне в библиотечен ресурс. Тази про-
дължителна във времето технология за доставяне 
на новото знание е преодоляна едва след усъвър-
шенстването на транспорта, който съкрати значи-
телно времето за пътуване и предостави комфорт, 
намаляващ значението на фактора физическа из-
дръжливост. Тоест, осигуряваната от физическата 
годност векове преди това комуникативност е из-
местена едва след средата на ХVІІІ в. от качест-
вено осигуряващата я интелектуална развитост. 
Причината за това са натрупаните вече в света 
данни за отговор на въпроса „Какво къде се нами-
ра?“, замяната му с изискващия много по-голяма 
статичност въпрос: „Защо е там?“ и с въпроса от 
още по-конструктивния период след бурното раз-
витие на индустрията  от средата на ХІХ в. – „За 
какво служи?“.
 Университетското преподаване е свързано 
предимно с трансферирането на информация и 
преработването ѝ в знания. Това са напълно раз-

лични процеси. Технологично средствата могат да 
бъдат едни и същи, но съдържателно и организа-
ционно се различават съществено.
 Комуникативната модерност, която свързва-
ме изключително с технологичните възможности 
за оповестяването, пренасянето и регистрирането 
на информацията, възпита нов тип среда и човек, 
четящ все по-малко научна и художествена лите-
ратура, и все повече възприемащ света през екран-
ната предоставеност на готовите образи. Това ряз-
ко промени преподавателския труд, намалявайки 
ролята на преподавателя като основен източник на 
информация. Тази промяна в комуникацията меж-
ду студента и преподавателя повлия и върху авто-
ритета на последния, тъй като всеки съвременен 
студент е в състояние да събере за много кратко 
време огромен обем информация по дадена тема. 
Нещо, което застаряващият преподавателски със-
тав не може да направи с такава скорост.
 Авторитетни изследователи дефинират 10 
различаващи се поколенчески типа, определяй-
ки ги въз основа на социално-икономическите 
условия, съществуващи във времето на тяхното 
живеене, което ни дава сериозно основание да 
се замислим за степента, в която се е променяла 
структурата и съдържанието на висшето образо-
вание през това време. Разглеждайки характерис-
тиките на отделните поколения, след това на т.нар. 
Кръстосано поколение (1975 – 1985 г.), веднага 
изпъква факта, че дори в рамките на всяко едно 
от тях имаме вътрешно противоречие. Така на-
речената Милениум генерация е описана в Urban 
Dictionary [3] като израснала в социално-мрежов 
свят, пълен с електроника, променила и трансфор-
мирала комуникацията в световен мащаб. Поколе-
ние Y (хора, родени между 1981–1991 г.) и поколе-
ние Z (родени между 1991–2001 г.), се различават 
по това, че Y идентифицираните са израснали с 
компютрите, мобилните телефони и видеоигри-
те, докато принадлежащите към Z поколението 
се свързват много повече с таблети, смартфони 
и приложения. Независимо кое от техническите 
средства имаме предвид, при всички тях (без из-
ключение) информацията достига до реципиента 
чрез звук и основно чрез образи. Тя е в неограни-
чен обем и може да бъде достигната за секунди. 
Осмислянето и възприемането ѝ става на собст-
веното равнище на развитие на възприемащия я 
и най-често без посредник, който да я разяснява 
критично, съобразявайки се с интелектуалното му 
ниво.
 Поколението Милениум е облъчено с ог-
ромно маркетингово внимание, което ги е напра-



НАУЧНА	КОНФЕРЕНЦИЯ	„БИЗНЕС	КОМУНИКАЦИИ,	ЕЗИК,	ЛИТЕРАТУРА	И	КУЛТУРА“

32 НАУКА – кн. 6/2021, том XXXI
Издание на Съюза на учените в България

вило по-лениви в избора, но много по взискателни 
и критични към предлаганото, включително и на 
образователния пазар. Непрекъснатото внушение, 
че са специално поколение, е накарало някои от 
тях да повярват в това по неправилен начин, като 
е повишило очакванията им да бъдат обслужвани 
и ласкани, отгледани с внушението, че „следват 
мечтите си“, което ги е направило по-пасивни и 
изпълняващи прогнозата, че ще бъдат икономиче-
ски по-неуспешни от техните родители.
 За разлика от поколение Y, поколението i1 е 
носител на ново съзнание по отношение на профе-
сионалната си ангажираност.Представителите му 
много повече предпочитат да работят извънред-
но, за да завършат работата качествено, отколкото 
това са правели Милениум генерацията.Приемат 
работата като най-важна, централна част от живо-
та им, и декларират, че биха работили дори, ако 
имат достатъчно пари за съществуването си.
 Независимо от високата си информираност 
те се нуждаят от много повече инструкции за ра-
ботата си, отколкото представителите на поколе-
нието Y, което означава, че за да постигнат не-
обходимата увереност на работното си място, те 
трябва да получат по-голям обем знания и опит. 
Това, от своя страна, означава, че университети-
те трябва да предложат образование, ориентирано 
към изчерпващо знание в дадено професионално 
направление, достатъчно богато на практическа 
част.
 По високата им степен на неувереност ги 
прави по-неподходящи за ръководители и по-пла-
хи при търсене на правата си. Тоест имаме работна 
сила, ориентирана повече към качествения изпъл-
нителски труд, притеснена да не допуска грешки.
Стремежът към професионална и социална си-
гурност е огромен, поради което представители-
те на това поколение изискват безопасна работна 
среда, шофират внимателно, избягват рисковете 
от физическо и психическо нараняване и вместо 
лично се свързват помежду си чрез социалните 
медии и телефоните си. Това е поколението, което 
общува лично най-малко време в сравнение с пре-
дишните поколения. Липсата на склонност да се 
рискува прави това поколение не особено активно 
при стартирането на собствен бизнес. Насочва се 
по-скоро към гарантирана държавна работа и го-
леми частни компании с перспектива във времето, 
отколкото наемане в малки или средни компании 
на частния бизнес. Това ориентира мениджърите 

на големи компании в намирането на качествена 
работна сила и гарантиране на стабилна заетост. В 
този смисъл изборът на подходяща университет-
ска специалност и организирането на обучението 
трябва да се съобрази с тези факти.
 Съобразяване налага и активността, и ка-
чеството на взаимодействието преподавател – сту-
дент. В университетите влезе поколение, което 
именно поради високата си компютърна грамот-
ност, използването на интернет ресурсите и нама-
леното посещение на библиотеките може да об-
служи създаването на домашно задание в кратък 
срок. И тъй като тези задания са начин за получа-
ването на текущо оценяване, което елиминира явя-
ването на изпит, натискът върху преподавателите 
за даване на повече извънаудиторни задачи нарас-
на. В същото време изпълнението на тези задачи 
остана на равнището на последните 10 години, в 
които активните студенти варират между 3 – 6% 
от записалите даден курс. Изследване, което про-
ведох сред 672 студенти чрез допитване, показва, 
че едва 4% от тях изразяват недоволство от това, 
че преподавателите не ги натоварват достатъчно 
със задания извън аудиторията, 58% заявяват, че 
нямат никакво свободно време за подготовка, 18% 
са склонни да се съобразят с ритъма, налаган им 
от всеки преподавател, 20% нямат мнение. 
 Ако свържем изпълнението на домашните 
задания с ефектите от Корона кризата, няма как 
да не констатираме, че въпреки декларираното 
желание на студентите да посещават присъст-
вените лекции и да се социализират (особено за 
студентите от първи курс), когато се даде такава 
възможност, аудиториите остават празни. Това 
бламира лекционната форма на обучение и про-
вали и малките остатъци от съществуващата ѝ 
привлекателност. Причините за това намаляване, 
идващи от преподавателите, са: голямата възрас-
това ножица, получена от застаряващия препода-
вателски състав, липсата на каквато и да е под-
готовка и квалификация по реторика и водене на 
дискусии, склонността да се използват лични при-
мери от време, отдалечено от действителността 
на обучаваното поколение, настоятелното самом-
нение, че научното звание пази от съмнението 
за неистинност и др. Причините, дължащи се на 
студентите, са: желанието да се освободи повече 
време за евентуална работа или забавления, въз-
можността при дистанционната форма да се из-
вършва безконтролно плагиатстване и да се участ-
ва в дискусиите анонимно с изключена камера. 

1 Това е по-популярното име на поколението освен предложените, но неналожили се GenTech, GenWil, 
NetGen, дигитални туземци и др.
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 Това, че информацията може да бъде 
възприемана от новото поколение навсякъде, 
във всякаква обстановка, където има техни-
ческа възможност за това, означава, че в по-
вечето случаи липсват съществени простран-
ствени елементи, подкрепящи възприемането 
и обработването на информацията, подгот-
вяйки я за превръщането ѝ по-късно в знание. 
Все едно да слушате симфоничен концерт на 
футболен мач и да разчитате, че ще ви създа-
де необходимото внушение и вдъхновение. 
 Явен факт е, че средата, потребяваща 
полученото в университетите знание, се е 
променила чувствително от времето преди 40 
години, а университетските технологии и ме-
тоди на преподаване не са се променили същест-
вено. Това означава, че в процеса на формиране-
то и прилагането на университетското знание се 
сблъскват потребностите на три поколения (X, Y 
и Z) и функционират три взаимосвързани систе-
ми, движещи се с различна скорост и обновяващи 
се по различен несинхронизиран начин, от които 
е нелогично да очакваме високо качество и съвре-
менна съотвественост.
 През последните 12 години в университети-
те влизат младежи, чиито социален живот изцяло 
е преминал в интернет. Това са хора, които владеят 
напълно съвременните методи за търсене и нами-
ране на информация и които възприемат знанието 
предимно чрез образи и по-малко чрез слово (Фи-
гура 1). Тъй като ние мислим през езика, отказът 
от четене на книги, от научаването на нови думи 
и значения и съставянето на сложни изречения 
нарушава възможността за абстрактно и асоциа-
тивно мислене, с което се кастрира творческото 
мислене.
 При тези условия системата на висшето об-
разование среща трудност да навакса промените в 
по-елементарната и лесна сфера на материалното, 
а в същото време предстои спешно наваксване в 
много по-трудната област на ценностите – духов-
ната.
 Речниковото обедняване и влошената кон-
тактност на поколенията Х, Y и Z превърна лек-
ционната форма на преподаване в стагнираща и 
наложи инвестирането на университетите в тех-
ника, позволяваща онагледяването на информа-
цията (електронни дъски, видеоапарати, мултиме-
дийни проектори и др.). Записването на лекциите 
от студентите се превърна в отживелица, тъй като 
електронните платформи (където съществуват), 
достатъчно добре опосредстват отношението сту-
дент – преподавател.

 Тъй като бързината на възприемането на 
множество и различни образи в даден момент е 
много по-голяма, отколкото да се прочете една 
книга или учебник, предпочитанието към този вид 
натрупване на представи, но не и на знания, започ-
на да доминира.
 За разлика от киното и телевизията, които са 
като правило средства за групово възприемане на 
образна информация, интернет създаде възмож-
ност за персонализирането ѝ. Това индивидуали-
зира интересите и свързаната с тях информация. 
Чрез волята на индивида при избора ѝ и интерпре-
тирането ѝ обаче възникна възможност за само-
обучение в предпочетено от него време. И докато 
учебниците и книгите създаваха също възможност 
за самообучение, макар и по-дълговременно, те се 
различиха от компютъра и достъпа чрез него до 
интернет по бързината на този достъп и по въз-
можностите за избора на теми. Тези обстоятелства 
силно промениха нивото на информираност на но-
вото поколение студенти. В същото време, както 
подчертава Джовани Сартори, информираността 
и познанието са свързани, но не са едно и също 
нещо, защото „познанието предполага някакъв 
подход и мисловен контрол върху информацията, 
но и двете не могат да се извлекат от информация-
та“ [2].
 За да се превърне в стойностно знание, а 
не просто в необосновано мнение, информацията 
трябва да се организира според критерии и мето-
ди, с които си служи науката – логическа консис-
тентност, обективност и т.н. По тази причина 

Фигура 1. Сравнение на възможностите за търсене 
на информация от последните три поколения (без 
поколението Алфа, родено след 2013 г.).
Източник: Dimock, Michael. Defining generations: 
Where Millennials end and Generation Z begins. Fact 
Tank – Our Lives in Numbers, January 17, 2019
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ксално звучащ факт – хората от миналото да учат 
хората на бъдещето. Това обстоятелство създава-
ше голямата част от авторитета на преподаватели-
те – възпитатели и определяше зависимостта на 
образоващите се и възпитаващи се, което насър-
чаваше олицетворяването им със своите ментори 
и стремежа за надскачането им. Неговата валид-
ност обаче се изчерпи с бурното развитие на тех-
нологиите и преди всичко – на информационната 
осигуреност, което създаде предимство на онези, 
които имат време, интерес и възможност да тър-
сят информация. Така се създаде дисбаланс между 
информираността на преподавателите и студенти-
те по конкретна тема и доведе до въздържане на 
преподавателите от предварително задаване на 
следващата лекционна тема с опасението, че сту-
дентите ще бъдат по-добре подготвени и ще про-
валят чрез въпросите си провеждането на добрата 
стара лекция. Това беше и начин преподавателят 
да се предпази от задаването на нежелани въпро-
си, които биха го компрометирали като най-знаещ 
по темата. Така технологичната настъпателност 
конфронтира силно традиционната роля на „мъ-
дреца от сцената“.
 Именно съществено променената, но неот-
четена навреме роля на университетския препо-
давател като най-информиран по даден въпрос 
налага спешно две действия: силно подмладяване 
на преподавателския състав с хора, говорещи на 
езика на съвременността, и промяна на изисква-
нията към качествата на преподавателите. Съвре-
менният университетски лектор не трябва да бъде 
сладкодумен приказливко, вместващ между по-
луостарелите си знания случки от личния си жи-
вот, преценявани само от него като забавни, той 
трябва да бъде човек с широка обща култура, 
висока чувствителност и социален опит, кой-
то е в състояние да обобщи и насочи за анализ 
намерената информация чрез извънаудиторно-
то старание на студентите, да осигури анализ 
и дискусия по темата и да свърже полезно по-
лучените резултати с проблемите на една из-
ключително динамична и бързо променяща се 
външна действителност.
 Тоест да го превърне в активен модератор на 
интереса на учещия се студент и потребностите от 
качествена работна сила на бизнеса.
 Днешният студент очаква в аудиторията 
дискусия с понякога доста равностойна размяна 
на мнения, а не лекция. Извън нея желае задачи, 
които предизвикват възможностите му да прави 
анализ и да взима решения по сложни казуси, но 
без да му отнемат много време. Често лекциите 
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интернет не може да замени университета в ро-
лята му на „хранилище на знанието“, но може да 
осигури бърз достъп до огромни информационни 
масиви и измамната представа за постигнато, ма-
кар и неструктурирано, знание. И точно тук, при 
осигуряването на този избор от страна на потре-
бителя, сблъсъкът е най-силен. Дали традицион-
ният университет, предлагащ постепенното и 
надграждащо образование и изискващ определен 
времеви престой, ще се наложи над възможности-
те за бързо завършване и дипломиране чрез крат-
ки образователни форми и технологии, която на-
гласа стремително се увеличава у посещаващите 
университет?
 В недалечното минало, когато интернет и 
телевизията не съществуваха, ние първо научава-
хме за дадено събитие и след това, ако имаше въз-
можност, предимно чрез фотографията или чрез 
лично посещение на живо, го визуализирахме. На-
пример, до края на 60-те години на миналия век, 
единственият шанс за българите да си представим 
как изглежда Ниагарският водопад беше да проче-
тем пътеписа на Алеко Константинов „До Чикаго 
и назад“ или да отидем до самия водопад. От две-
те възможности, първата бе много по-вероятна…
 Сега се случва напълно противоположното 
– първо виждаме събитието, а след това научава-
ме подробности за него. Именно този значим факт 
прави съвременния процес на учене нов и специа-
лен.
 Изпреварването става чрез краткия път до 
образа на събитието, а изоставането става по от-
ношение на обясняването му, ако въобще се случи 
и е коректно. В разликата от времето между двете 
остава пространството за манипулацията, която 
може да е положителна и надграждаща представи, 
но може да е деструктираща и изкривяваща пред-
стави в удобна посока. В доста от случаите остава 
само представата от нетълкувания образ. Доколко 
това е добре за държавното и публичното управле-
ние, зависи от политическата и социалната ком-
петентност на внушаващите, от състоятелността 
на визията им за развитие, които временността на 
партийно-политическите конструкции в България 
и все още предпочетеният личен интерес пред об-
ществения силно компрометират.
 Новото, породено от развитието на техно-
логиите обстоятелство за представянето и тълку-
ването на действителността елиминира едно от 
най-значимите предимства на ментора (родител, 
учител или университетски преподавател) – да 
бъде единственият източник на информация. Този 
монопол съвсем до скоро водеше до един парадо-



НАУЧНА	КОНФЕРЕНЦИЯ	„БИЗНЕС	КОМУНИКАЦИИ,	ЕЗИК,	ЛИТЕРАТУРА	И	КУЛТУРА“

35НАУКА – кн. 6/2021, том XXXI
Издание на Съюза на учените в България

се преценяват като скучни и недостатъчно ефек-
тивни в сравнение с интерактивните начини на 
преподаване. „Притесненията относно лекцията 
произтичат от анекдотични впечатления, както и 
от данни от изследвания, един метаанализ на 225 
проучвания, разглеждащи ефективността на тра-
диционните лекции спрямо активното обучение 
в бакалавърските STEM [5] курсове. Този анализ 
показа, че преподаването увеличава процента на 
неуспехите с 55 процента; активното обучение – 
което означава методи на преподаване, които са 
по-интерактивни от традиционните лекции – до-
вежда до по-добри оценки и спад на процента на 
неуспехите с 36 процента“[4]. Разбира се, не мо-
жем да приемем безусловно това твърдение, неза-
висимо от експерименталната му подкрепа, защо-
то по този начин се игнорира възможността чрез 
ораторското изкуство на лектора да се формулират 
съгласувани мисли в диалога с присъстващите в 
аудиторията, които да се превръщат в солидни ар-
гументи, водещи до знания. 
 Ясно трябва да се подчертае, че различни-
те науки изискват прилагането на различни пре-
подавателски методи и техники за преподаване и 
учене. Методите, прилагани в преподаването по 
философия, не са идентични с тези при препода-
ването на информатика.
 В световен мащаб комерсиализирането на-
ложи развитието и доминирането на нови форми 
на преподаване на знанията, които могат да се 
определят като готови знания. Най-представител-
ната от тези форми е онлайн преподаването или 
т.нар. дистанционно образование. Това стана въз-
можно най-вече при т.нар. „меки“ науки – като 
обществените, и не толкова възможно, но вече с 
направени опити за преодолимост, и в „твърдите“ 
науки, като стоматологията, фармацевтика, меди-
цина, физиката, химията, инженерни науки и др. 
Началото там е поставено най-вече с практически 
и отлично направени видеофилми за това, как се 
прави, което е значителна част от обучението в 
тези направления.
 Дистанционното обучение, особено по вре-
ме на Ковид криза, елиминира във висока степен 
разходите за пасивна материална среда и създаде 
възможност за едновременното учене на голям 
брой национални и международни студенти по 
местоживеене и на работните им места.
 По-горе определих преподаваните знания 
чрез интернет като „готови“, тъй като при тяхно-
то преподаване и усвояване не се случват онези 
педагогически възможности, характерни за ауди-
торното преподаване лице в лице, където знание-

то „зрее“ в продължение на много часове лекции, 
дискусии и домашни работи. Противниците на из-
цяло дистанционното преподаване го критикуват 
най-вече с аргумента, че при живия контакт с пре-
подавателя студентите получават и „аурата“ му, 
че могат моментално да зададат асоциирани въ-
проси (дори не по темата) и да участват в живата 
дискусия със собственото си мнение. Според мен 
една от значимостите на този вид преподаване е, 
че участва и обонянието, което на подсъзнателно 
ниво запечатва обонятелен спомен за момента и 
свързаната с него среда. Фактор, който не ми е из-
вестно да е разработван в теорията на преподава-
нето.
 Интелектуалността основателно се е свърз-
вала с ексцентричността, доколкото академичната 
свобода трябва, наред с други неща, да позволява 
и възпитава известна степен на интелектуална не-
ортодоксалност, която присъстващите според ни-
вото си могат да разпознаят като ексцентричност. 
И двете категории са пряко свързани със свобо-
дата и, доколкото университетите са специфично 
място на свобода, гарантирана от често непризна-
ната университетска автономия, ексцентричност-
та в преподаването позволява свързването и въз-
приемането на конкретно знание със специфичен 
маниер на преподаването му. Напълно съм убеден 
в мисията на университета да придава индивиду-
алност на учещия се в него. Тя не може да бъде 
постигната без посредничеството на друга силна 
индивидуалност – тази на преподавателя.
 Образователната система в същността си е 
традиционна. Оправданието е – за да бъде общо-
достъпна и да осигурява равнопоставеност. Оттам 
нататък тя би трябвало да дава абсолютна свобо-
да на формите, методите и инфраструктурата на 
преподаването, нещо, което акредитационната 
система не предвижда. Стремежът към стриктно 
административно подреждане на образователната 
система води до потискане на всякакви предиз-
викателства към социалните норми. В същото 
време силната вяра в социалния и интелектуал-
ния прогрес пораждат нарастващо желание за 
индивидуална свобода и реализация, съществено 
съдействие за което оказва ексцентричността. Тя 
представлява завладяващ набор от ценности – но-
вост, свобода, индивидуалност, които се сблъскват 
значително с други, еднакво убедителни ценности 
като стабилност, ред и общност. Ексцентричност-
та предпоставя психическо и интелектуалното раз-
нообразие, нещо, което налагащото се чудовищно 
стоково разнообразие не може да предложи, и кое-
то приляга на естествената социална съпротива на 
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реда от младия човек. Съпротива, която, макар и 
не явно, определя нормалността, добродетелта и 
здравето като ограничаващи термини без въобра-
жение…
 Доколкото синонимността на думата ексцен-
тричност позволява разностранност на тълкуване-
то, „необичайност“ и „оригиналност“ са най-точ-
ните характеристики на свободомислещото и 
иновативното преподаване. Обикновено ексцен-
тричността се свързва с интелигентността и кре-
ативността като незадължителни предвестници на 
гениалността. Ексцентриците никога не са „про-
фесионални“ типове, които изискват теоретична 
строгост, тясна специализация или политическа 
ортодоксалност. Те изследват и преподават, защо-
то са очаровани, дори обсебени от нещо, за което 
искат да знаят всичко и да го преподадат на всич-
ки. 
 Ексцентричният преподавател се изобразява 
като безобидна и приветлива фигура, осигуряваща 
на студентите си приятно отклонение от досадата 
на ежедневието. Но освен чудатост, ексцентрич-
ността засяга не само външния вид и поведение-
то на преподавателя, а и много по-важни части от 
технологията на преподаването, като: избраното 
място, вида на техническите средства, терминоло-
гията, пропорцията мужду научно и забавно, рав-
нището на интердисциплинарността и др.
 Съществено качество на ексцентричността 
е, че не е универсална. Тя зависи съществено от 
контекста, в който е поставена и използвана. Ши-
рокият спектър, в който може да бъде тълкувана, я 
ситуира между двата крайни полюса, в които тряб-
ва ясно да определим къде се намират обезпокои-
телните фигури на лудите, социалните маргинали, 
човешките „чудовища“ и бурните романтични 
гении. Това налага определянето до каква степен 
термина „ексцентрик“ е натоварен с положително 
или отрицателно значение. 
 И в двата смисъла ексцентрик означава при-
близително едно и също нещо – различен и необи-
чаен. Ключът към разликата е в употребата, а не в 
смисъла. Определението „странен“ съдържа по-го-
ляма несигурност и обикновено носи отрицателна 
конотация, докато определението „ексцентричен“ 
е по-нееднозначно поради високата си синоним-
ност и възприемането му е по-положително. При 
преподаването всъщност не е важно толкова как 
се възприема личността. По-важно е как тя въз-
действа върху възприемането на преподаваното.
 Представите за ексцентричност варират в 
широк диапазон в европейските национални тра-
диции и се подкрепят от сложни предположения 

за пол и класа. Това, което е дълбоко ексцентрич-
но за жените, често се смята за съвсем нормално за 
мъжете и обратно. По времето на възникването си 
през ХVІІІ век в английската култура ексцентрич-
ността се свързва с мечтите за свобода, творчество 
и индивидуалност, така характерни за днешното 
университетско живеене.
 Тълкуването на ексцентричността в препо-
даването може да бъде свързано и с новата нор-
малност, т.е. връщането към традиционността за 
неща, възприети вече като изключени. Например, 
накарах студентите да ми предадат есетата си, 
написани на ръка. За тях молбата ми бе възпри-
ета като някаква изключителност. Ръкописът има 
няколко предимства от гледна точка на препода-
вателя. Първото е констатирането на степента на 
грамотност на студентите. Втората – степента на 
тяхната индивидуалност. Хартията и химикалката 
добавят стойност към написаното. Няма съмне-
ние, че почеркът е силен изразител на индивиду-
алността и показател за емоционалността, темпе-
рамента и съсредоточеността, което би трябвало 
да интересува добрия преподавател.
 В курса ми по регионализация и глобализъм 
в световното развитие в темата за продоволстве-
ния проблем, в която представям и анализираме 
особеностите на храненето и националните кух-
ни, предложих на студентите ми да опитат печени 
термити. Ефектът беше поразителен. Аудиторията 
веднага се раздели на две части – на такива, които 
погледнаха с ужас на идеята, и на такива, които ня-
маха търпение да опитат и да придобият нов опит 
с една нетрадиционна храна. Ползата от нетради-
ционността (ексцентричността) в преподаването 
е, че стимулира чувствителността на обучаемите, 
която от своя страна насърчава впечатлителността 
и подпомага усвояването на материала. 
 „Може да не е възможно да се измери заба-
влението, вдъхновението, удоволствието и учуд-
ването, но това са нещата, които правят образо-
вателната ни система страхотна. Те са частите от 
училището, които всички помним и много от нас 
дължат на тях кариерата, хобито, интересите и по-
минъка си“ [4].
 Въпросите, които остават открити след тази 
статия, и по които очаквам дискусия с вас, са:
 1. Как трябва да се тълкува нарастващото 
възторгване от физическото сега?
 2. Как да се постигне възрастово съответ-
ствие в комуникацията между преподаватели и 
студенти?
 3. Как да се хомогенизира представата за 
ценностите?
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TRADITION, MODERNITY AND ECCENTRICITY IN UNIVERSITY TEACHING
Lyudmil Georgiev

Abstract: The report examines the historically changing mission of the university institution, the evolution of the 
student-teacher relationship and the related generational compliance in higher education. as a rarely used teaching 
method and a means to increase the receptivity of what is taught.
Key words: generational compliance, university technologies, teaching methods, oral, written and image culture, 
university communication and community, associative thinking, eccentric teaching.

ОБРАТНАТА ВРЪЗКА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И СТУДЕНТИ ЗА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В 

ПАНДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ
Гл. ас. д-р Христо Чукурлиев,

Нов български университет“

 Семестрите след 13 март 2020 г. премина-
ха под знака на ограничения и трансформация в 
университетското преподаване такова, каквото го 
познавахме. Изследването на обратната връзка от 
двете страни в този процес – студентите и препо-
давателите – отговаря на много въпроси, но и за-
дава нови. Този текст представя обобщени данни 
от анкетите и ги коментира в по-широкия контекст 
на понятия като икономика на знанието, дигитал-
но неравенство, професии на бъдещето, поколе-
ния Y и Z. В него са отразени и някои виждания на 
автора за пътя, по който дигиталната трансформа-
ция на висшето образование трябва да продължи.
 Пандемията от Ковид-19 предизвика раз-
бъркване в много сфери от човешкия живот, но 
заедно с това извади на бял свят скрити проблеми 
и направи възможни практики и действия, които 
преди биха били немислими. 
 Непрекъсната комуникация и обратната 

връзка са ключови за успешно справяне с кризисна 
ситуация като пандемичната. Въпреки че кризата 
не е приключила и ни изправя пред нови предиз-
викателства, можем да обобщим опита дотук на 
НБУ, като представим комуникационната страте-
гия, но акцентираме върху анкетните проучвания 
със студентите и преподавателите за удовлетворе-
ността им от учебния процес в условията на огра-
ничения. Ще разгледаме възможностите, които 
платформата за електронно обучение (ЕО) даде, 
но и въпросите, които ползването ѝ отвори. Това 
са въпроси за философията на методиката на пре-
подаване, след като приключи пандемията от Ко-
вид-19 и са свързани с новата дигитална реалност. 
 Комуникационната стратегия включи някол-
ко от всички възможни канали:
 • На страницата на сайта на Нов бъл-
гарски университет (НБУ) се създаде нов блок 
Covid19 с актуална информация по тема, но и с 
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архив, за да може да се проследи във времето 
активността на НБУ по различни дейности и съ-
бития, засягащи темата; особено важната и ак-
туална информация се помества като акцент до-
пълнително в слайдера и като водеща новина на 
първа страница.
 • Изпращането на поместената на сайта ин-
формация чрез мейлинг листата, макар и старо-
моден, се доказа като един от най-ефективните 
канали за осведомяване на общността за особено 
важни новини.
 • В информационния панел на платфор-
мата за ЕО на университета – Мудъл(Moodle) 
НБУ, се дублира информацията от първите два 
канала. 
 • На сайта на НБУ в платформата за ЕО и с 
еднократни писма в началото на семестрите сту-
дентите са информирани за непрекъснато достъп-
ната и обработваща се анкетна форма за сигна-
ли, въпроси и оплаквания. 
 • В интерфейсите за студенти и препо-
даватели на интегрираната информационна 
система (ИИС) – е-студент и е-преподавател, се 
публикува важна административна информация 
за промените, които настъпиха в учебния процес 
и новите функционалности на системата, които 
ги обслужват.
 • Профилите на университета в социалните 
медии: Инстаграм, Фейсбук и Ютюб се използва-
ха както за съобщения, така и за нови по характер 
инициативи като „Домашен университет“, кампа-
нии с елемент на емоционална подкрепа за затво-
рените в домовете си хора. 
 • Създаденият за присъствено провеждане 
преподавателски форум „Как (да) преподава-
ме?!“ се трансформира онлайн в  „Преподавател-
ско кафене“, където с преподавателите се обсъж-
дат промените и предизвикателствата.
 • Редовните анкети сред студентите се съ-
образиха с променената ситуация и изследваха 
актуални въпроси от синхронното или напълно 
електронно обучение; към тях се добавиха и анке-
ти сред преподавателите. 
 Настоящият текст цели да анализира пред-
варително информацията от последния канал – 
тази от анкетите сред студентите и преподавате-
лите на НБУ по време на трите преминали до сега 
семестъра. Натрупаните данни са големи по обем 
и се отнасят до лонгитюдно изследване, чийто 
коментар следва да бъде обект на по-сериозен и 
задълбочен коментар, за който обемът на тази ста-
тия е недостатъчен. 

 Анкетните проучвания съдържат затворени 
и отворени въпроси. По-долу ще представим час-
тични и обобщени данни от затворените въпроси. 
Този количествен анализ ще ни позволи да марки-
раме основните проблеми. Качествено изследване 
на отворените въпроси може да бъде направено 
след приключване на извънредното положение.
 С преподавателите бяха проведени две про-
учвания за удовлетвореността им от електронно-
то обучение и нуждата от съдействие. 
 От началото на пандемията през март 
2020 г. със студентите бяха проведени три редов-
ни анкетни проучвания, съответно по едно в края 
на всеки от трите семестъра – пролет 2020, есен 
2020, пролет 2021. Извънредно проучване в края 
на пролетния семестър 2021 г. изследва нагласите 
за връщане на студентите.
 Обратната връзка в проценти
 1. Преподаватели
 1.1. Провеждане на обучението и материали:
 • 96% от преподавателите11 посочват, че са 
адаптирали учебните материали за електронно 
обучение в платформата на НБУ.
 • 77% са провеждали обучението през плат-
формата на НБУ – Мудъл, 20% са ползвали Зуум 
(Zoom), 14 % са ползвали друга платформа. 
 1.2. Комуникация:
 • 94% от преподавателите са ползвали мей-
ли за кореспонденция. 28% са използвали някой 
от популярните приложения за размяна на съоб-
щения (Месинджър, Вайбър, Уотсъп и др.).
 1.3. Впечатление на преподавателите от сп-
равянето на студентите с новата ситуация:
 • 25% от студените са се справили по-добре 
онлайн, отколкото онсайт – този резултат корес-
пондира с данни от друг въпрос, според който с 
20% се е повишило присъствието в онлайн обу-
чението на някои студенти спрямо предходната 
ситуация.
 • 64% от студентите не са имали проблеми, 
съответно за 60% от студентите се е запазила чес-
тотата на присъствие.
 • 11% от студентите са срещали трудности и 
с 14% е намаляло присъствието. 
 1.4. Какви трудности срещат преподавате-
лите:
 • 98% от тях заявяват, че са срещнали тех-
нически затруднения, само 1,33% посочват мето-
дически. 
 2. Студенти
 След пролетен семестър 2020
 2.1. Оценката за справянето на преподавате-

1 В анкетата са се включили 226 преподаватели от 928.
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лите е:
 • 95% от преподавателите2 са се справили 
с предизвикателството и са адаптирали успешно 
своите учебни материали, заедно с това са използ-
вали онлайн комуникация. 5% не са се справили 
с адаптирането и не са ползвали електронни ка-
нали за комуникация. 84% от преподавателите са 
използвали успешно новите канали за комуника-
ция, а 8% не са го правили въобще или в недоста-
тъчна степен.
 2.2. Как студентите оценяват своето пред-
ставяне:
 • 76% заявяват, че са се справили без про-
блеми, но за 13% ситуацията е била трудна и не са 
се справили. 
 2.3. Имат ли условия студентите:
 • 65% от тях заявяват, че имат условия за 
участие в онлайн обучение, 28% срещат труднос-
ти, но преодолими, а 6% заявяват, че нямат усло-
вия. 
 След есенен семестър 2020
 Данните след втория семестър в извънредно 
положение и с ограничителни мерки се различа-
ват с тези от предишния с 1 – 2%. Средната оцен-
ка за удовлетвореността на студентите от курсо-
вете им е много добър 5,38, а от преподавателите 
5,48. Студентите посочват отново, че 5% от пре-
подавателите не са се справили с провеждането 
на обучението и комуникацията. 
 След пролетен семестър 2021
 Средната оценка на студентите за курс след 
този семестър е много добър 5,40, а за преподава-
тел много добър 5,49. Покачването с една стотна 
на двата резултата се дължи на по-големия брой 
попълнени анкети. След този трети семестър, 
проведен в ситуация на ограничения, студенти-
те посочват, че все още 4% от преподавателите не 
са компетентни да водят онлайн обучение, а 15% 
са адаптирали частично или недостатъчно своите 
учебни материали. 
 На въпрос каква е според тях най-успеш-
ната форма на обучение, 24% посочват, че това е 
присъствената форма, за 50% това е електронното 
обучение, а за 26% смесената между двете. 
 Социологическа срещу действителна ре-
алност
 Според споделените данни изглежда, че рез-
кият преход от обучение в реална среда към тако-
ва в електронна се е случил успешно и за двете 
страни. Варират процентите за отделните компо-
ненти, но прави впечатление, че и двете страни в 
обучителния процес във висока или много висока 

степен оценяват както своето представяне, така 
и на другия като успешно.Тези данни щяха да са 
изключително радостни и този текст би следва-
ло да приключи тук, ако не беше всичко онова, 
което остава извън полето на статистиката. Като 
организатор и модератор на голяма част от сбир-
ките на преподавателския форум в НБУ „Как (да) 
преподаваме ?!“, авторът на тази статия е разго-
варял с над 100 свои колеги. Много малка част от 
тях потвърждават описаната статистически ситу-
ация. Всеки един читател, който е и преподава-
тел, знае от своя личен опит, че и двете страни са 
изправени пред предизвикателства, с които ще се 
наложи да се справят след края на извънредното 
положение, свързано с Ковид-19. 
 Високите нива на одобрение във всички ас-
пекти на анкетите показват, че и двете страни се 
отнасят с разбиране и добро намерение към нова-
та ситуация. Въпросът е дали освен в числата и 
процентите мнението им съвпада и в действител-
ността. Данните от няколко качествени проучва-
ния със социологически интервюта предстои да 
бъдат обобщени и анализирани. Те се провеждат 
само сред преподавателите и този дефицит след-
ва да бъде преодолян с подобни проучвания и със 
студентите – особено тези от поколенията Z и Y. 
 Високият процент студенти, които посоч-
ват, че за тях онлайн обучението е по-успешният 
модел, е червена лампа, която светва и всъщност 
осветява действителната реалност, в която препо-
давателите не успяват да убедят учениците си в 
необходимостта от жив контакт, от време, прека-
рано в реална среда и организирано като диало-
гично общуване между две свързани една с друга 
страни. Представете си семейство, което пребива-
ва в едно физическо пространство само за изпъл-
нението на ритуалите от бита, които предполагат 
заедност. Това е жива картина, в която цветовете 
и контурите постепенно избледняват и изчезват. 
Нямаме основание да вярваме, че и самата карти-
на като цялост няма да изчезне в един момент. 
  В мисленето на много от младите хора 
по-възрастните, включително техните препода-
ватели, сме „спрели хора“. Доста горчива кон-
статация, която кореспондира с онези 1,33% от 
преподавателите, които признават, че имат мето-
дически трудности в провеждането на електрон-
но обучение. Овладяването на новите средства 
за обучение, които ни предоставя дигиталната 
революция и към които 98% от преподавателите 
заявяват, че имат технически трудности, показва, 
че става въпрос за успешно калкиране на процеса 

2 В анкетата са участвали 8075 студенти от 9336.
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на обучение от присъствен в електронен. Негова-
та трансформация е буквална, а не съдържателна. 
Не става въпрос за иновативност, а за адаптация. 
Осъзнаването, че ученето през целия живот е ка-
чество, което предопределя успеха в изпълнение-
то на социалните и икономическите роли, трябва 
да стане по-дълбоко. Започна все по-често да се 
говори за обърната класна стая като нов метод за 
преподаване, но не е само този модел. Има и дру-
ги, повечето от тях все още неоткрити. 
 Една от големите опасности, която крие 
в себе си електронното обучение, е свързана с 
трансформацията на ролята на преподавателя от 
носител на информацията в медиатор между сту-
дентите и нея, а оттам и генератор на знанието. 
Днешните студенти нямат онези затруднения, 
които са имали предишните поколения в търсене-
то и намирането на информация – тя е пред тях, 
на един клик разстояние. Но този клик разстояние 
е изпълнен с рискове и опасности, с фалшиви но-
вини, постистина и тъкмо там трябва да се появи 
преподавателят със своя авторитет, умения и ми-
сия. Все по-често чуваме, че тази трансформация 
в ролята на преподавателя се разбира и споделя от 
преподавателите. Този процес на преосмисляне 
на ролята и отговорността на преподавателите с 
развитието си би трябвало да  намали усещането, 
че новите студенти са по-неумели и по-повърх-
ностни. 
 Когато очакванията на две страни–парт-
ньори в даден процес се разминат, най-лесният 
изход е отдръпването със сдържано разочарова-
ние. Това и не се случва, ако четем статистиката, 
и се случва, ако гледаме в очите студентите си. 
Преподавателите съобщават за неспособността на 
младите хора от поколенията Z и Y да се съсредо-
точават за дълго време, да вникват в сложен текст 
и да го анализират. Това не е изненада в конте-
кста на информационния порой, който дигитал-
ната реалност излива в лицата ни през медиите 
за масова комуникация, през социалните медии и 
приложенията в мобилните ни устройства. Какво 
би станало обаче, ако преподавателите положат 
усилие и трансформират информацията, която 
предават според формата на социалните медии, 
които ползват обучаемите им? Какво би станало 
ако тези трансформирани парчета информация не 
са цялата информация, а само най-интригуваща 
част от нея, която да привлече вниманието и да 
събуди любопитството? Специфичният формат, 
в който новите поколения получават и създават 
информация, има няколко характеристики – той е 
кратък, движи се и звучи, той е кратко видео или 

сбор от няколко мини видеа. Публикуването му 
става на принципа на подлистника във вестника 
от ХІХ или началото на ХХ век, в който авторът 
не публикува целия си роман наведнъж, а глава 
по-глава, седмица след седмица. Накрая всеки, 
който е бил погълнат, може да си купи цялата 
книга, а авторът има свободата, изследвайки ре-
акциите, да променя предстоящото съдържание. 
 Преподавателят не бива да остава сам в 
изпълнението на тази трансформация. Нелогич-
но е да си представяме, че той е нечовек и има 
свръхвъзможности. В изготвянето ѝ той може да 
потърси сътрудници тъкмо там, където е най-ло-
гично и най-малко вероятно – сред самите обуча-
еми. И тук отново излиза на преден план моделът 
на обърната класна стая, която оставя обучаемия 
сам с учебното съдържание, а на сцената изкарва 
преподавателя, тогава, когато то трябва да бъде 
пресъздадено и демонстрирано като знание и 
умение. В трансформацията на знанието в умение 
обаче се явява и още един участник в този дует, 
който настоява той да се преформатира в трио – 
онзи, който ще те наеме и ще ти стане работода-
тел. 
 От години слушаме и четем, че бизнесът не 
намира кадри, че университетите не подготвят 
студентите за реалния пазар на труда. Приемам 
този упрек, но отчасти. Университетите не са тех-
никуми, не са места за подготовка на професио-
нални кадри – има специализирани висши учили-
ща, които извършват тази дейност. В един момент 
трябва да спрем и да осъзнаем, че дигиталните 
технологии ще създават нови и нови професии, 
с темпове, на които подготвянето на учебни про-
грами не може да удържи. Затова трябва да се за-
питаме дали дефицитът, който бизнесът посочва, 
е за професионалисти или за адекватно образова-
ни на средата и нейните характеристики млади 
хора. 
 Нека погледнем сега към негативните ре-
зултати – към онези 4–5% от преподавателите, 
които не са се справили с предизвикателствата 
на електронното обучение или към онези 5, 6, 8, 
13% от студентите, които не са получили, което 
са очаквали, не са се справили и нямат условия да 
се възползват от електронното обучение. Трябва 
да свикнем с тази група и с термина дигитално 
неравенство, но и трябва да се стремим през обяс-
нението на философията на новата икономика на 
знанието, че не бива да спира стремежът ни да се 
променим. Тези по-мрачни данни отварят път към 
предизвикателства и въпроси, които не сме зася-
гали до тук.
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 Предизвикателства и въпроси
Отворена веднъж кутията на Пандора, тя не бива 
да се затваря, както се случва в мита, защото на-
деждата ще остане на дъното. Пуснат веднъж от 
бутилката „Духът“, не бива да опитваме да бъде 
набутан обратно вътре, а използван за нови, свет-
ли дела. Призванието да преподаваш е призвание 
да си вечно млад, като се променяш обратно на 
природните закони, подмладявайки се чрез тези, 
които стоят пред теб, защото те винаги са на 19 
или 22,  макар че твоята възраст расте. Трябва да 
успеем да убедим първо себе си, после и студен-
тите си, че мъдростта и младостта имат пресечна 
точка и тя е тъкмо университетът. Извънредното 
положение и променящите се условия за препода-
ване ни предизвикаха и продължават, но ни пра-
вят реални съвременници на ХХІ-я век, в който 
живеем и в който динамиката и промяната са ос-
новни характеристики. 
 С първото такова предизвикателство соци-
ологията ни казва, че сме се справили – успешно 
сме преминали към електронно обучение и общу-
ване тогава, когато обстоятелствата са го изиска-
ли. Сега предстои да се справим със следващото 
– как да се върнем към нормалността, която ще 
бъде обаче нова нормалност. Постигнатото тряб-
ва да се осмисли и онова, което се е случило ус-
пешно онлайн, трябва да остане такова, въпросът 
е как да изпълним със съдържание връщането 
към присъствено обучение. Какъв да бъде дизай-

нът на новото преподаване е онзи качествен про-
цес на трансформация, който не случил се при 
първия преход от присъствено към електронно да 
не се повтори в обратния път. Разработването на 
дистанционни програми вече може да обхване на-
учни направления, за които това беше немислимо 
преди появата на пандемията. 
 Преподавателят медиатор между инфор-
мацията и студентите трябва да се превърне в 
ексцентричен артист, който умее да провокира и 
изненадва, без това да е самоцел. На някои от нас 
това им е вродено, други ще трябва да се научим 
как да го правим, опирайки се на опита, на който 
ни учат студентите. Студентите ни имат различ-
но от нашето съзнание. Онези 76% от студентите, 
които по един или друг начин посочват електрон-
ното като предпочитана форма на обучение, не 
казват всъщност, че то трябва да бъде само тако-
ва, а по-скоро, че трябва да ползва изразния език 
на дигиталното. 
 Изложените данни, както личи в техния ко-
ментар, отварят повече въпроси, отколкото отго-
варят на такива. Отговорите са в комуникацията, 
в обмяната на информация и в диалога между 
културите на поколенията на преподавателите и 
техните студенти, за да продължим да се разби-
раме, говорейки на един и същ език в пряк и пре-
носен смисъл.

FEEDBACK FROM FACULTY AND STUDENTS ON THE LEARNING PROCESS IN A PANDEMIC SITUATION
Hristo Chukurliev

Abstract: The semesters after March 13, 2020 passed under the sign of limitations and transformation in university teaching as we 
knew it. The study of feedback from both parties in this process – students and teachers – answers many questions, but also asks 
new ones. This text presents summary data from the surveys and comments on them in the broader context of concepts such as 
knowledge economy, digital inequality, professions of the future, generations Y and Z. It also reflects some views of the author on 
the way the digital transformation of higher education must continue.
Key words:  survey, feedback, knowledge economy, flipped classroom, digital inequality, generation Y and Z, digital transformation, 
higher education, teaching

КУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА МУЛТИКУЛТУРНАТА 
КОМУНИКАЦИЯ  В УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА

Мария Нейкова,
Нов български университет

ните и учебните дейности. Тя включва културното 
взаимодействие, непосредствените контакти меж-
ду хората, като същевременно се влияе и от „сте-
реотипни представи, националния манталитет и 
народопсихология“ [1]. Например един от слож-
ните символи при междукултурната комуникация 

 Съвременният живот поднася промени от 
всякакъв характер на хората, където и да се нами-
рат, на каквато и възраст да са, без значение в как-
ва професионална сфера се изявяват. Междукул-
турната комуникация играе все по-важна роля в 
най-разнообразни аспекти на ежедневието, работ-
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конкретния случай протича на общия език на тези 
студенти, а именно – английски език. В седми се-
местър на програмата е включен курс „Реторика 
и дебати (на английски език)“, който предполага 
както теоретична подготовка, така и практическа 
част, посветена на усвояване на умения за водене 
на дебат.
 За целите на курса се използва адаптира-
на структура – формат и процедура на дебат, по 
Фрийли и Щайнберг [4]:
 Формат
 Утвърждаваща встъпителна реч – 
 90 секунди
 Задаване на въпроси от опровергаващата
 страна – 60 секунди
 Опровергаваща встъпителна реч – 
 90 секунди
 Задаване на въпроси от утвърждаващата
 страна – 60 секунди
 Утвърждаваща заключителна реч – 
 45 секунди
 Опровергаваща заключителна реч – 
 45 секунди.
 Процедура
 Дебатиращите излизат пред своите колеги 
по двойки. На случаен принцип – ези-тура, еди-
ният от участниците печели правото или да избе-
ре темата (от предварително определен списък), 
или страната, която ще защитава. След две мину-
ти време за подготовка дебатът започва. Всеки от 
двамата участници има общо една минута допъл-
нително време за подготовка, което да се използва 
по време на дебата [4].
 Предимства 
 Така описаният по-горе дебат е подходящ за 
студенти, на които липсва солиден опит в дебати-
рането, или които имат основни познания.
 Първоначално е целесъобразно преподавате-
лят да предложи темите, като постепенно делеги-
ра правото на студентите да определят какви теми 
да разискват, без това да нарушава концепцията на 
курса. По този начин се върви към постигане на 
автономност на обучаваните, към самонасочвано 
и самоуправлявано учене.
 Времето, с което студентите разполагат, за 
да изложат позиция, не е прекалено дълго, което 
ги приучва да подбират своите аргументи разум-
но, да се стремят към убедителност, без да се раз-
пиляват.
 Предизвикателства
 Едно от предизвикателствата, пред които се 
изправят преподавателят и студентите в условия 
на мултикултурна комуникация, е синхронизира-

представлява българската роза – докато в световен 
план нейният аромат се счита за скъп и елитарен, 
то за руснаците розата и нейният аромат са символ 
на България и българската култура [2]. 
 Същевременно развитието на информацион-
ните и комуникационните технологии безспорно 
улеснява комуникацията в професионалните кон-
такти и в личните отношения. Достига се обаче 
етап, в който онлайн общуването взема превес над 
общуването, предполагащо физическо присъст-
вие. На практика се оказва, че и в двете форми на 
общуване се наблюдават тенденции, които са в оп-
ределена степен културно обусловени.
 Един от най-ярките примери в тази насока 
е воденето на дебат. Докато в някои страни това 
е умение, което се усвоява целенасочено и е част 
от учебната програма, то в българския учебен кон-
текст, на училищно ниво, развиването на умения 
да се излага мнение или становище често се осъ-
ществява по инициатива на конкретния препода-
вател или като извънкласна дейност в клубове и 
кръжоци. Но дори и там, където тези умения се 
усвояват и прилагат в действие, със занимания, 
които развиват глобална компетентност [3], това 
най-често се случва в присъствена среда. Днес 
обаче, в условия на COVID-19 епидемия и на след-
ващото от нея онлайн или хибридно обучение, на 
учещите се налага да привикнат и към новите ус-
ловия на онлайн общуването.
 Сред многобройните ползи от усвояването 
на умения за водене на дебат се открояват уме-
нията за говорене пред публика, търсене на ин-
формация, медийна грамотност. В програмите за 
чуждоезиково обучение, когато дебатът се води 
на изучавания чужд език, се развиват комплексно 
и аспекти на четирите езикови умения – за моно-
логична и диалогична реч, за активно слушане и 
критическо четене, както и за писане при подго-
товката на изказването, а именно – водене на бе-
лежки и структуриране на кратък текст.
 В съвременното глобално общество в уни-
верситетска среда се срещат студенти от различни 
страни, носещи различен културен заряд. Кон-
кретна програма, в която се обучават значителен 
брой международни студенти, е бакалавърската 
програма на Нов български университет „Прилож-
ни чужди езици за администрация и управление 
(на английски и втори чужд език)“. В нея учат сту-
денти от България, но и от страни като Нигерия, 
Полша, Гърция, Израел, Виетнам и много други. 
Културните нагласи и очаквания в неизбежния 
процес на мултикултурна комуникация пролича-
ват най-ясно при вербалната комуникация, която в 
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нето на определени културни аспекти на различ-
ния образователен и най-вече културен контекст, 
от който идват обучаваните. 
 В някои случаи се наблюдава тенденция в 
утвърждаващата или опровергаващата встъпи-
телна реч да се изброяват множество аргументи, 
без те да се развиват, обосновават или подкрепят с 
примери, което не създава усещането за убедител-
ност, а по-скоро за разпиляност и липса на умение 
за приоритизиране (в тази група най-често попа-
дат например българските студенти). 
 В други случаи се проявява тенденция към 
многословие, при което един аргумент обстойно 
се развива, перифразира и детайлизира, като се 
търси и очаква подкрепа от публиката – вербална 
или невербална (в тази група най-често попадат 
например нигерийските студенти). 
 И не на последно място, когато на студенти 
се падне ролята да защитават позиция, в която те 
самите не са убедени, то те следва да преодоле-
ят своята вътрешна съпротива и може да срещнат 
трудности да представят убедителни аргументи в 
подкрепа на тази позиция (в тази група най-често 
попадат например гръцките студенти).
 Разбира се, когато се наблюдават културно 
обусловени нагласи, очаквания и реакции, следва 
да се приеме, че това са по-скоро тенденции, а не 
правила. В днешния глобализиран свят на мул-
тикултурна комуникация, в който носителите на 
определена култура взаимодействат на различни 
нива с носители на други култури, границите не-
избежно се размиват. 
 Възможни решения
 Всеки дебат може да бъде последван от 
анализ в групата. Така мнението на състуденти-
те – разбира се, поднесено конструктивно и без 
излишна критичност, със сигурност допринася за 
осмислянето на впечатлението от представянето 
на всеки от дебатиращите.
 Тогава, когато следва да се защити позиция, 
която конкретният участник в дебата не подкрепя, 
то следва да се изтъкне, че по този начин се пре-
одоляват проблеми като тесногръдие, неотстъп-
чивост и нежелание да се погледне проблемът от 
много страни. В същото време постепенно се вър-
ви към изграждане на емпатия и съпричастност.
 Освен това, когато студентите сами пред-
лагат теми за дебат, те заявяват какво ги вълнува, 
какво биха искали да споделят със своите колеги. 
Често тези теми са актуални, общочовешки или 
такива, които вълнуват младежката аудитория. 
Така се постига повишаване на мотивацията и ан-
гажираността, като се създава усещане за ситуа-

ция, максимално близка до реалността.
 Анализ
 Културните аспекти на мултикултурната 
комуникация неизбежно присъстват в съвремен-
ната университетска среда. Срещата на различни 
култури не само не възпрепятства общуването, 
но способства за разширяването на мирогледа на 
младите хора. 
 Дебатът като учебна дейност се доказва с 
многобройни и разнородни ползи за обучавани-
те. Сблъсъкът на разнопосочни и предимно про-
тиворечащи си позиции на пръв поглед изглежда 
натоварващ, но в крайна сметка допринася за по-
ложителното развитие на участниците в процеса. 
Възпитават се качества като толерантност и от-
стъпчивост, отвореност към предложения и кон-
структивна  критика. Студентите се приучват как 
да овладеят емоциите си, как да се отърсят от сте-
реотипните си представи за своя опонент.
 В присъствена форма дебатът като учебна 
дейност се прилага в образователната сфера – в 
програмата на отделни дисциплини или като из-
вънкласна дейност. Дебатиращите имат възмож-
ност да въздействат с вербални и невербални 
средства, както и да получат ясна обратна връзка 
от опонентите си и от публиката. В присъствена 
форма обаче, при така описания по-горе дебат, 
достъпът до разнообразни източници по темата 
е ограничен – за подготовката си участниците в 
дебата разчитат основно на своите фонови знания 
или на достъпа до онлайн ресурси чрез личните си 
носими устройства.
 В онлайн форма, чрез електронни платфор-
ми за обучение, дебатът навлиза като учебна дей-
ност едва отскоро. Съвсем очаквано, използването 
на невербални средства за комуникация се ограни-
чава до изражението на лицето, а гласовите харак-
теристики и интонацията на говорещия не са така 
ярки и въздействащи, както в присъствената фор-
ма. Възможностите за подготовка обаче, например 
при описания по-горе дебат, значително превиша-
ват тези в присъствената форма – по подразби-
ране всеки дебатиращ разполага с необходимата 
техника (стационарен компютър, лаптоп и пр.) и 
с надеждна интернет връзка. Така всеки участващ 
в дебата има бърз достъп до разнообразни източ-
ници, от които да почерпи идеи по обсъжданата 
тема.
 Развиването на умения за убеждаване, за до-
казване и отстояване на позиция са фундаментал-
ни в съвременното общество. Още от най-ранна 
възраст децата влизат в разговори и в спорове в 
семейството, в които целят да докажат своята пра-
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вота. В университетска среда студентите следва да 
придобият увереност да отстояват своята човеш-
ка, професионална и гражданска позиция, за което 
дебатът е несъмнено подходяща форма.  Умение-
то да се води дебат е комплексно – то предполага 
способност да се подберат адекватни на ситуа-
цията аргументи, да се синтезира най-важното, 
да се подбере необходимият езиков ресурс и не 
на последно място – да се овладее емоцията. По 
този начин се създават условия за утвърждаване 
на основополагащи  ценности и нагласи в усло-
вията на мултикултурна комуникация –избягване 
и преодоляване на конфликти, включително таки-
ва, породени от определени културни аспекти на 
поведението и изказа, а също така постигане на 
толерантност към чуждото мнение, но и смелост 
убедително да се отстоява собствената позиция.
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MULTICULTURAL COMMUNICATION IN UNIVERSITY SETTINGS: CULTURAL ISSUES
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Abstract: Alongside the unquestionable advantages that global society brings for each of us, there are also challenges 
that we must face and overcome together. Some of them relate to certain cultural aspects of verbal communication 
and in particular to understanding the nature of conducting a debate. Increasingly, multicultural communication 
takes place online, which places additional demands on the participants in the process and on the lecturer in a 
university context, who has undertaken the difficult task of preparing their students for successful multicultural 
communication.
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 Вероятно малцина съвременни български 
учени, а вероятно и литературни дейци, знаят, че 
зад  псевдонима Петър Осоговец се крие името на 
един от бележитите български учени естественици 
и популяризатори на науката  у нас от средата на 
ХХ в. Той е оставил значими и трайни следи както 
в българската биологическа наука, така и в наша-
та белетристика и образователно дело.  Но поради 
неговата скромност, а вероятно и поради извест-
ната склонност на нашия народ да не познава и 
цени своите предшественици, името и приносът 
му като учен, литературен деец и общественик  е 
останало слабо познато досега както в биологич-
ната  ни  литература, така и в литературното ни на-
следство. Истинското име на този позабравен бъл-
гарски учен и    писател е проф. д-р Петър Лазаров 
Петков (Фотос 1), а неговият псевдоним – Петър 
Осоговец, е в същност заглавието на историческия 
му роман под същото заглавие, публикуван през 
далечната 1936 г. Целта на предлаганата статия е в 
памет на 50-годишнината от  неговата кончина да 
премахне поне част от патината на времето върху 
името и творческото дело на този скромен бъл-
гарски учен и литературен творец и да запознае 
българските читатели с неговия творчески принос 
към науката и литературното ни наследство.
 Сведенията за семейството и детските годи-

ни на младия  учен са доста оскъдни. Знае се, че 
Петър Лазаров Петков  е роден на 24.IX.1890 г. в 
гр. Русе в будно и родолюбиво семейството. По 
време на Освободителната Руско-турска война 
(1877 – 1878) неговият баща е участвал като до-
броволец в боевете и защитата на легендарния 
връх Шипка, а майка му, вероятно родена в Кли-
сура, е крила и опазила известно време знамето на 
клисурските въстаници по време на Априлското 
въстание (1876).  Детските години на малкия Пе-
тър преминават в Русе, там получава и основното 
си образование. След 1900 г. семейството се пре-
мества в София и младия Петър се записва ученик 
в класическия отдел на Първа мъжка гимназия, 
която завършва успешно през 1909 г.  Като ученик 
се увлича по-специално към естествените науки 
и проявява  специален интерес към изучаванията 
върху анабиозата при животните на станалия вече 
световноизвестен професор – физика Порфирий 
Бахметьев, който по това време живее и работи 
в София. Още преди завършването на гимназия-
та, на 18-годишна възраст, той решава да посети 
проф. Бахметьев в дома му и останал силно впе-
чатлен от радушния прием на професора. Този 
сърдечен прием той описва по-късно пред неговия 
асистент Димо Божков със следните думи: „…дър-
жането му беше тъй мило, тъй чистосърдечно 
и непринудено, че ме обхвана едно неизпитвано 
до тогава приятно чувство, което премахна сму-
щението ми и бързо ме приобщи към този чуден 
старец“.Чувствата явно са били взаимни, защото 
и проф. Бахметьев останал с отлични впечатления 
от младия гимназист и му позволил да го посеща-
ва и помага в неговата лаборатория при опитите и 
изучаванията му върху анабиозата при прилепите. 
 След завършването на гимназията Петър 
Петков се записва за студент по естествени науки 
в Софийския университет (СУ), продължава кон-
тактите си с проф. Бахметьев, участва в експери-
ментите по анабиозата и доставя нужните приле-
пи за тях от български пещери. А проф. Бахметьев 
препоръчва младия студент пред акад. Иван Бу-

 ПЕТЪР ОСОГОВЕЦ – 
БЕЛЕЖИТ БЪЛГАРСКИ  УЧЕН И ДАРОВИТ ПИСАТЕЛ.

(По случай 50 години от смъртта 
на проф. д-р Петър Л. Петков)

Акад. Васил Големански,
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – 

Българска академия на науките

Фотос 1. Проф. д-р Петър Петков (1890 – 1972)
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реш за член на Българското ентомологично дру-
жество и той посещава с интерес неговите сбирки, 
на които се запознава и с други видни български 
зоолози. Като студент и член на дружеството на 
ентомолозите започва изучаването на пеперудите 
и през 2012 г. публикува в „Трудове на Българско-
то природоизпитателно дружество“ и първата си 
научна статия, озаглавена „Определяне контурни-
те вариации на крилата у пеперудите“.
 Завършва Софийския университет през 
1914 г., но поради ограничените места за научна 
дейност по това време започва кариерата си като 
учител по естествени науки в различни градове 
на страната – Бургас, Самоков и Ихтиман. Под-
държа интересите си към науката и по-специал-
но към зоологията и през 1918 г. е одобрен и на-
значен за асистент в Зоологическия институт при 
Физико-математическия факултет на Софийския 
университет (СУ), ръководен по това време от не-
говия основател член-кор. проф. д-р Георги Шиш-
ков. Като асистент в университета продължава 
изследванията си в областта на ентомологията, 
по-специално върху пеперудната фауна на Бълга-
рия, и подготвя няколко нови научни статии в тази 
област, една от които е публикувана в Хърватско 
научно списание. Започва изучавания и върху био-
логията на някои вредни насекоми за селското сто-
панство в страната ни. Тук заслужава специално 
да отбележим едно изследване на младия ентомо-
лог за практическо използване на патогенната гъба 
Empusa grylli по скакалците за биологична  борба 
срещу тях, което го определя като пионер в тази 
съвременна екологична област на науката за борба 
с вредителите и паразитите в селското стопанство. 
Интерес от научноприложно гледище от този уни-
верситетски период от дейността на нашия учен е 
и трудът му „Изследвания върху хемоглобинното 
съдържание и кръвните телца у някои домашни 
бозайници“, публикуван през 1923 г.
 През 1923 г. младият  асистент от СУ е из-
пратен на специализация в Пастьоровия инсти-
тут (Париж), където установява контакти с видни 
френски учени и задълбочава познанията си върху 
кръвните групи  при бозайниците и биологична-
та борба с вредителите. По това време в София 
е създаден нов Агрономо-лесовъден факултет 
към СУ, за който се търсят нови кадри и младият 
д-р Петков кандидатства за доцент в него.  Спе-
челва конкурса и от м. юли 1925 г. е назначен за 
редовен доцент във факултета, подготвя и чете 
първите  курсове по „Анатомия и физиология на 
домашните животни“, по „Горска ентомология“, 
„Земеделска ентомология“ и др. Като универси-

тетски преподавател в новия факултет разширява  
изследванията си и върху някои породи домашни 
бозайници у нас, върху физиологията на обмяната 
им, върху ролята и значението на птиците в гори-
те и други научноприложни проблеми. За активна-
та му преподавателска, организационна и научна 
дейност през 1930 г. е избран и за професор в Аг-
рономо-лесовъдния факултет. През същата година  
проф. д-р П. Петков заминава отново на едного-
дишна специализация в Пастьоровия институт. 
Той вече е известен български учен и по време 
на специализацията му е избран за член на Френ-
ското зоологическо дружество, получава покани и 
чете няколко лекции и в Сорбоната.
 Още от първите години на научната си ка-
риера проф. Петков се проявява и като умел попу-
ляризатор на науката. Той е един от основателите 
на популярните за времето си библиотеки „Чети-
во по естествознание“ и „Биосоциални пробле-
ми“, автор е на над 130 научнопопулярни статии в 
различни български списания и вестници, издава 
няколко научнопопулярни книги. Между тях са 
например книгите и статиите му  „Нашите ловни 
бозайници“, „Гьоте като природоизпитател“, „Тай-
ните на морето“, „Горска зоология“, „Пролет на 
полето“ „Есен в градината“, „Разбулени тайни“, 
„Прелитане на птиците“, „Следи в планините“ и 
много други, публикувани в различни списания и 
вестници в годините преди Втората световна вой-
на.

Фотос 2. Корицата на книгата „ Петър Осоговец“ 

 Но това, което е малко известно за нашия 
учен и университетски  преподавател проф. д-р 
Петър Петков е, че той се изявява и на литератур-
ното поприще у нас и сътрудничи с разкази и нове-
ли в редица литературни издания, напр. вестници-
те „Литературен глас“, „Вестник на вестниците“, 
„Съвременник“ и др. Най-значителната литера-
турна творба през този период от дейността на на-
шия млад  професор – зоолог е историческият му
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на своята душа и на Света и ще ги запечатиш 
в сърцето си. Ще видиш учените, философите и 
мъдрите ръководници, а наред с тях и борците и 
жертвите за свободата на мисълта, на волята 
на човека. Иди, ходи ти в тоя мъртъв град. Защо-
то ще пораснеш духом“. Красноречива съвремен-
на оценка за книгата е публикувана  по-късно от 
литературоведа Георги Николов и във в. „Литера-
турен глас“ ( бр. 42, 2012 г.), където се казва: „Кни-
гата „Безмълвният Париж“ е пътепис за реални 
впечатления от света на отвъдната иреалност. 
Неговите герои разговарят с нас чрез езика на 
историческата достоверност. С поетическата 
красота на словото. С негаснещи художествени 
внушения от бои и мрамор... Мъртвият град, по-
строен сред вълните на кипящ мегаполис, е маяк 
за разума, поуката, примирението пред вечност-
та“.
 Научната дейност и творчество на проф. 
д-р П. Петков са богати и разнообразни  поради 
разностранните му интереси и активна препода-
вателска ангажираност. Той е автор на около 90 
научни трудове в областта на зоологията и глав-
но в ентомологията,  анатомията и физиологията 
на домашните животни, борбата с вредителите по 
горите и земеделските култури и др. След хаби-
литирането си за професор в новия Агрономо-ле-
совъден факултет на СУ започва да чете нов курс 
по „Приложна зоология“ за студентите агрономи 
и лесовъди, по който издава и едноименен учеб-
ник, ползван от поколения млади специалисти в 
тези области. През 1944 – 1945 г. е  декан на Агро-
номо-лесовъдния факултет към СУ, взема активно 
участие и в създаването на Медицинския и Агро-
номическия факултет в Пловдив, в създаването и 
организацията на Селскостопанската академия у 
нас (1949), създаването и дейността на самостоя-
телния по-късно Висш селскостопански институт, 
където дълги години ръководи Катедрата по при-
ложна зоология. Като ръководител на катедрата 
привлича млади сътрудници като акаролога доц. 
д-р Димитър Бойчев, паразитолозите доц. д-р 
Димо Божков,  проф. д-р Тодор Генов и др. Пен-
сионира се през 1964 г., но продължава да работи 
и подпомага катедрата, да участва като член на на-
учните съвети на  Института по зоология, Инсти-
тута по рибарство, Института по малария и меди-
цинска паразитология и др.
 За човека, учения, писателя и ръководителя 
проф. д-р П. Петков неговият асистент през 1957 
– 1960 г., а по-късно доцент Димо Божков казва 
следните хубави думи в книгата „Бележити бъл-
гарски зоолози“ (1997): „Проф. П. Петков беше 

Фотос 3. Корица на книгата „Безмълвният Париж“

роман „Петър Осоговец“ (Фотос 2), публикуван 
през 1936 г. и посветен на богомилството в Бъл-
гария.  Този роман е посрещнат  добре от българ-
ската литературна общественост и критика преди 
Втората световна война и за него са публикувани 
много положителни отзиви. Например в един от 
тях, публикуван от литературния критик Петър 
Горянски във в. „Литературен глас“ (1940) е да-
дена следната оценка за романа и неговия автор: 
„Литературните работи на Петър Осоговец но-
сят белега на оригинален подход към темата… В 
тях блика свежо и неподправено чувство, изпъл-
нени са с интересни стилови форми, дадени са със 
замах и вдъхновение“.

 Много популярна и високо оценена от бъл-
гарската литературна общественост е и книгата 
на проф. д-р П. Петков „ Безмълвният Париж“ 
(Фотос 3), с предговор от Николай Райнов, пуб-
ликувана през 1941 г. По време на своите специа-
лизации в Париж нашият учен многократно посе-
щава и изучава забележителните гробни паркове 
на френската столица: известните „Пер Лашез“, 
„Монмартр“, „Монпарнас“ и „Паси“. В тях са 
погребани бележити дейци и личности на чове-
чеството като Алфонс Доде, Емил Зола, Гей Лю-
сак, Жил Гонкур, Бомарше, Жорж Бизе, Стендал, 
Оскар Уайлд и много други исторически и ем-
блематични имена и на техните архитектурни па-
метници са издълбани много техни мисли, идеи, 
епитафии. Авторът на книгата –  Петър Осоговец, 
подканва читателите със  следните многозначи-
телни думи: „Ходи често, непознати ми парижки 
пришълецо, ходи в мъртвия град и ще видиш кол-
ко много ще научиш. Ще видиш чудни творби на 
видни  майстори, от които ще опознаеш най-го-
лемите синове на Франция и на Човечеството 
и ще се изрежат завинаги в паметта ти. А по 
издълбаните и бронзовите букви ще научиш кои 
са ти дали в стройна реч чувствата и болките 
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обаятелен човек, с много голяма обща и биологич-
на култура и силно развито чувство за хумор… 
Той лично познаваше много от нашите изтъкна-
ти културни дейци в миналото – писатели, уче-
ни, художници, скулптори, артисти, и те сякаш 
оживяваха пред мен, когато ми разказваше за 
тях... Имаше лични впечатления и за някои го-
леми френски учени и вдъхновено ми говореше за 
Париж и неговите забележителности“.
 Като член на Научния съвет на Института 
по зоология при  БАН през 60-те години на мина-
лия век проф. д-р П. Петков редовно посещаваше 
неговите заседания и се радваше на вниманието 
и уважението както на нашите по-стари и уважа-
вани зоолози като акад. Иван Буреш, член-кор. Г. 

Паспалев,  член-кор. Ал. Вълканов, проф. д-р Кр. 
Тулешков и др., така и на нас – по-младите сътруд-
ници на института тогава. Той винаги бе усмих-
нат, дружелюбно настроен, отговаряше с охота и 
с чувство за хумор на нашите въпроси, излъчваше 
доброта и уважение към всички с поведението си. 
Но след продължително боледуване от края на 60-
те години проф. д-р Петър Петков почина в София 
на 20 юни 1972 г. С неговата кончина българска-
та култура, наука и образователно дело загубиха 
един достоен български учен, преподавател, лите-
ратурен критик и даровит писател, оставил ярки 
следи в културната история на България.

PETER OSSOGOVETZ – EMINENT BULGARIAN SCIENTIST AND WRITER
Vassil Golemansky

Abstract: The article is dedicated to the 50th anniversary of the birth of the Bulgarian scientist –  biologist and 
writer Prof. Dr. Petar Petkov. Some data from its scientific career as university lecturer and researcher in the field 
of zoology and ecology are presented. Special attention is  paid to the limited knowledge of its activity in the field 
of Bulgarian literatute.Prof. P. Petkov, known as author of many science and some university textbooks, is authorof 
some historical novels and books too, published in the years before Second World War II under the pseudonym 
Peter Osogovets. Such as his novels „Peter Osogovets“ (1936), dedicated to Bogomilism in Bulgaria, „Silent 
Paris“ (1941), dedicated to the tombs and ideas of great world figures, buried in the Paris grave parks and others. 
Unfortunately, they have not been reissued recently and are almost unknown to the young Bulgarian generations. 
Key words:  biology – zoology, historical novels, popularization of science.

СПОМЕН ЗА ПРОФ. ГЕНЧО ПИРЬОВ, 
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НА БАН

Проф. д.пс.н. Любен Десев,
секция „Педагогика и психология“ към СУБ

 Изминаха 120 години от рождението на 
един от най-видните наши психолози и педагози 
чл.-кор. на БАН проф. Генчо Димитров Пирьов 
(Казанлък, 24 ноември 1901 – 31 декември 2001, 
София). Ето какво си спомнят за него двама до-
стойни и по-отдавнашни от мене ученици на 
проф. Генчо Пирьов. Проф. д-р Тиха Делчева, ут-
върден специалист по детска психология, редовен 
преподавател в Тракийския университет до пен-
сионирането си, сподели следното за любимия си 
учител, под чието научно ръководство е разрабо-

тила и успешно защитила докторска дисертация: 
„Проявяваше много отговорно и човешко отноше-
ние към нас, с които работеше, истинска загриже-
ност за моя начин на живот, за това как живеем 
ние в Стара Загора“. Дълголетникът (навършил 90 
години през май 2020 г.) проф. д.пс.н. Петър Ни-
колов, деен участник през студентските си години 
в ръководения от проф. Пирьов кръжок по детска 
психология, занимавал се цял живот с педагоги-
ческа психология, дългогодишен университетски 
преподавател и стигнал в кариерното си развитие 
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до заместник-министър на народната просвета и 
ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград, 
беше по-лаконичен в квалификацията на учителя 
си: „Баща на българската психология“. Към тези 
справедливи оценки на уважаваните от мене пси-
холози и педагози бих добавил само, че от универ-
ситетския професор Генчо Пирьов, ние, неговите 
ученици и последователи, се учехме на научна 
прецизност и принципност в човешките отноше-
ния.
 С делото и творчеството на чл.-кор. на БАН 
проф. Генчо Д. Пирьов през втората половина на 
ХХ век наистина се открива простор за нова епо-
ха в развитието на психологията у нас, разработ-
вана преди изключително в руслото на филосо-
фията и понякога спекулативно. Той представя и 
утвърждава триединството на психологията като 
фундаментална наука, област на експериментал-
ни изследвания и необятно поле за многостранна 
приложно-практическа дейност.
 Да се квалифицира чл.-кор. на БАН проф. 
Генчо Пирьов като уникален, има достатъчно ос-
нования. И то солидни, сериозни. 
 Първо, заслужава да се отблежи обстоятел-
ството, че в историята на  Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ от основаването му през 
1888 г. до днес фигурират само двама преподава-
тели, надживели един век. Безспорен първенец в 
това отношение е Жана Георгиева Николова-Гъ-
лъбова (22 февруари 1908 – 14 октомври 2009) – 
редовен преподавател по немски език и литерату-
ра в нашата Алма матер от 1936 до 1945 г. Другият 
е Г. Д. Пирьов, надживял столетие – живее един 
век, един месец и една седмица. Съгласно получе-
на лично от него информация, в рода му е имало и 
други столетници – явно става дума за хора с от-
личен биогенетичен фонд. Мнозина причисляват 
към университетските столетници също езикове-
да, библиографа, литературния историк и дейст-
вителен член на БКД Александър Теодоров-Ба-
лан (1859 – 1959), пръв ректор на Университета 
(тогава Висше училище – наследник на Висшия 
педагогически курс), и фолклориста, етнографа, 
литературния историк и теоретик акад. Михаил 
Арнаудов (1878 – 1978), но и на двамата не им дос-
тига по някой друг месец, за да закръглят точно 
100 години.
 На второ място, не по-малко внимание за-
служава уникалната трудоспособност и творческа 
продуктивност,  характеризираща личността на 
проф. Г. Пирьов. Той е субект на активна креативна 
дейност до последната година на живота си. Всеки 
негов ден е изпълнен с полезно движение. Благо-
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дарение на труд и постоянство извървява нелекия  
път от селски учител в с. Оризово, Чирпанско, до 
чл.-кореспондент на БАН, професор, ръководител 
на катедра „Психология“ в нашето най-старо и 
най-представително висше училище. Постоянна-
та му висока работоспособност се обясвява преди 
всичко с природосъобразен и здравословен начин 
на живот, при което редовно съчетава умствен 
труд с полезно и разумно дозирано физическо на-
товарване, най-често навън, сред природата, и с 
умерено, подходящо за възрастта хранене. Пълен 
трезвеник е и искрено споделя приживе: „Не по-
знавам вкуса на алкохола и никога не съм пушил“. 
Педагог по образование и психолог по призва-
ние, твори до последната седмица на живота си. 
Залежава се и е извън строя само пет-шест дена 
непосредствено преди да се пресели в отвъдно-
то. Последната негова книга е „Лев Николаевич 
Толстой – хуманист–психолог“ (2001), издадена 
от фондация „Човещина“ в годината на столетния 
му юбилей. От младини е толстоист. Влюбен е в 
този гениален руски писател и в неговото високо 
хуманно педагогическо дело. Нему е посветил и 
първата си научна статия, писана на млади годи-
ни.
 Всичките публикации на Г. Д. Пирьов са око-
ло 800, като 70 от тях излизат и на чужди езици. В 
България няма друг учен в областта на психологи-
ческите и педагогическите науки с такава богата 
продукция или поне близка до подобно богатство. 
Особено ценни са неговите университетски учеб-
ници с характер на научни трудове „Педагогическа 
психология“ (1948; 6-то изд., 1975); „Детска пси-
хология“ (1950); „Детска психология с дефектоло-
гия“ (1959; 1960; 1967; 1971); „Експериментална 
психология“ (1968; 2-ро изд., 1973 – в съавторство 
с Цани Цанев); самостоятелните му книги, моно-
графии:  „Цялостно образование“ (1941), „Към 
психологията на нагледността и съзнателността 
при обучението“ (1958), „Психологията в твоя жи-
вот“ (1976),  „Играта и играчката в живота на дете-
то“ (1979), „Психологията – фундаментална наука 
за човека“ (1982), „Психология и психодиагно-
стика на интелигентността“ (1985), „Човекът във 
всекидневието“ (1989), „Научно и художествено 
творчество“ (1995), „Детето“ (1998), „Проблеми 
на когнитивната психология“ (2000) и др. Прави 
впечатление, че авторът е отличен майстор както 
по теоретични обобщения, така и по прецизни 
експериментално-психологически  изследвания. 
Специално в психологията – преди всичко психо-
логия на ученето и интелигентността, когнитивна 
и креативна психология – научният му принос е 
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действително значителен. Има най-голяма заслуга 
за утвърждаване статута на „Психология на твор-
чеството“ като академична специалност и учебна 
дисциплина в СУ „Св. Климент Охридски“ и е  в 
действителност първият преподавател по еднои-
менния системен курс (включен в учебния план на 
специализанти по психология на педагогическата 
дейност в системата на следдипломната квалифи-
кация в Университета през 1975 г.).
 Трето, следва да се подчертае, че  като лич-
ност проф. Пирьов се отличава не само с ярко 
изявени творчески способности, но и с уникален 
характер. Свойствена му е отлична социално-пси-
хическа адаптация и интеграция, уравновесеност 
и стабилност в поведението“. Непосредствено об-
щувалите с него го помнят и тачат като образец 
на вътрешна и външна хармония. Неограничаван 
от членство в каквато и да е партия или от тес-
ни корпоративни интереси, той, служейки вярно и 
добросъвестно на делото и Отечеството, успешно 
и плодотворно се труди в сферата на образование-
то и науката при условията и на Царство България 
(в историята на образованието ни е известен като 
първият инспектор по предучилищно възпитание 
в просветното министерство), и на социализма, и 
след 10 ноември 1989 г. При това на преден план в 
дейността му е винаги социалният интерес.
 В обноските си с хората е неизменно вни-
мателен, толерантен,  добронамерен. Отличава 
се със спокойствие, самоконтрол над личното и 
социалното поведение и в най-сложни житейски 
ситуации. Дълголетникът проф. Любомир Геор-
гиев, почетен член на СУБ, многогодишен и на-
стоящ председател на секция „Педагогика и пси-
хология“, който в юношеството си е бил съученик 
на Пирьовия син Димитър – с него са се учили в 
един и същ клас в V мъжка столична гимназия, – 
си спомня, че преди около петдесет и пет години, 
точно в деня на ранната кончина на съученика му 
Митко, лекар-ортопед, баща му е имал предвари-
телно огласена и афиширана сказка на психологи-
ческа тема в Големия салон на БАН. Точно в озна-
чения вечерен час, оповестен дни наред по-рано, 
лекторът се явява в салона и си изнася лекцията. 
Сега навършилият неотдавна деветдесет години 
Л. Георгиев се възхищава от самообладанието, 
от „вътрешната мобилизация“ на силите на проф. 
Пирьов в онази вечер.
 Учен с висок социален престиж, участвал в 
десетки авторитетни международни научни и дру-
ги форуми – конгреси, конференции, сесии, семи-
нари, симпозиуми, съвещания – в различни стра-
ни,  включително у нас, той най-много от всички 

допринася за утвърждаване доброто име на пси-
хологията и педагогиката ни. Прекарал в начало-
то на кариерата си двугодишна специализация в 
Колумбийския университет в Ню Йорк и отлично 
овладял английския език, за много от въпросните 
форуми си пише докладите направо на английски. 
Член е на Асамблеята на Международния съюз  на 
психологическите науки и председател на Секци-
ята по педагогическа психология на ХХI Между-
народен конгрес по психология в Париж (1976), 
където се представя с доклад на тема „Сравнител-
ни структурни изследвания на интелигентността“. 
Поддържа дружески и плодотворни връзки с пси-
холози и педагози от различни краища на света, 
вкл. с колеги от всички славянски страни – вза-
имно си обменят публикации и опит. В издаден 
в Полша миналото столетие албум на бележити 
психолози в света е включен и един наш учен – 
Генчо Пирьов.
 Множество български и чуждестранни уче-
ни се позовават в свои работи на трудове на Г. 
Пирьов. Специално на него и творчеството му 
са посветени стотици публикации, включително 
книги (на Т. Трифонов, Ж. Гологанов и др.). Ори-
гиналният и ценен от научно-историческо гледи-
ще труд на проф. Любен Димитров „За десет  пе-
дагози и психолози – мои учители и колеги (По 
различни поводи)“ (София, 2009, 515 с.) започва 
с проф. Генчо Пирьов. Психологът-столетник е 
флагманът на почетната десетка.
 За своите заслуги и приноси в развитието 
на просветата и науката проф. Г. Пирьов получа-
ва заслужено признание. Той е награден с орден 
„Кирил и Методий“ I степен (1962), орден „На-
родна република България“  I ст. (1981 – по повод 
80 години от рождението му), с най-високото Дър-
жавно отличие – орден „Стара планина“ със синя 
лента по случай 100-годишнината му (2001).
 От Пирьовия род и свързани по една или 
друга роднинска линия с именития ни учен са още 
четирима професори. Сред достойните наследни-
ци на чл.-кор. Г. Д. Пирьов са неотдавна   почи-
налата му дъщеря Боряна Пирьова – професор по 
медицинска биология и поведенческа медицина 
в Медицинска академия и в Нов български уни-
верситет, проф. Надежда Витанова – специалист 
по възрастова и педагогическа психология и за-
нимаваща се с психотерапия след пенсиониране-
то си, Теодора Павлович – действащ професор по 
хорово дирижиране в Музикалната академия, Жан 
Гологанов – относително млад професор по музи-
кална педагогика и др.
 Във време на национален нихилизъм и пре-



51НАУКА – кн. 6/2021, том XXXI
Издание на Съюза на учените в България

ЛИЧНОСТИ

А MEMORY OF PROF. GENCHO PIRYOV – CORRESPONDING MEMBER OF BAS 
Lyuben Dessev

Abstract: The article presents the life, character, creative activity and work of the famous Bulgarian psychologist 
Prof. Gencho Dimitrov Piryov (1901 – 2001), corresponding member of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS). 
Prof. G. D. Piryov is the author of about 800 scientific and popular works, including 70 publications in foreign 
languages. For Bulgaria, this is a record number of publications in the field of psychology and pedagogy.
Prof. Gencho Piryov was the founder and head of the Department of Psychology (1964) and the Department of 
Psychology at the Faculty of Philosophy, Sofia University (1972). He pioneered an academic subject of Psychology 
of Creativity at Sofia University (1975).
Key words: centenarian, creation, harmony, educational psychology, psychology of creativity, prestige.

клонение пред чуждото си заслужава да обърнем 
внимание на един велик български учен, останал 
вечно жив с делата и творчеството си и в споме-
ните на тези, които са общували и работили непо-
средствено с него. Проф. Генчо Пирьов, член-ко-

респондент на БАН, е от една страна, достоен 
пример за подражание от по-млади и навлизащи в 
професията колеги, а от друга – неговата креатив-
на продуктивност и постиженията  му са още едно 
доказателство, че „и ний сме дали нещо на света“.
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И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО (УНИТЕ) 

BG05M2OP001-1.001-0001
www.unite-bg.eu
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ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ В КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ 
ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ 2021 Г.

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

 Традиционният конкурс за високи научни постижения, организиран от Съюза на учените в Бълга-
рия, обхваща шест научни области – естествени науки (математически, физически, химически и науки 
за Земята); инженерни науки; биологически и медицински науки; аграрни науки; хуманитарни науки и 
обществени науки.

ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА СУБ

 В конкурса участват индивидуални членове на СУБ с трудове, публикувани през 2017, 2018, 2019 
и 2020 г. Победителите в посочените в началото научни области се удостояват с Диплом за високи 
научни постижения. На подгласниците на победителите се връчва Грамота. 

НАГРАДЕНИ УЧЕНИ

БИОЛОГИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

ДИПЛОМ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 Акад. БОРИС ГОЦЕВ ТЕНЧОВ от Медицинския университет – София за 16 публикации за пе-
риода 2017 – 2020 г. с импакт фактор 31.305, Н-индекс 32 и 68 цитирания на предложените публикации.
 Резултатите в публикуваните статии в престижни международни списания са получени в създа-
дената от акад. Б. Тенчов нова лаборатория „Нанотехнологии в медицината“ в Медицинския универ-
ситет, София. Независимо че са публикувани през последните години, те вече имат широк отзвук  сред  
международната научна общност, тъй като в тях се прилагат нови методи, основани на фундаментални 
изследвания в областта на термодинамиката на белтъците. Развити са нови методи за диагностика и мо-
ниторинг, в основата на които са залегнали промените в термодинамичните характеристики на телес-
ни течности и мозък. Открити са нови неизвестни досега обратими нискотемпературни екзотермични 
процеси в мозъчни белтъци, които търпят голяма промяна при патологии и при терапия с лекарствени 
средства. Тези преходи се извършват под температурата на денатурация на белтъците. Разработена  е 
методика за прецизно определяне на базови линии и деконволюция на термограмите, която дава въз-
можност за задълбочена интерпретация на  получените резултати. Тези изследвания имат значение и 
са доказали своята ефективност при диагностика и терапия на промени в мозъчните белтъци – медика-
ментозни нарушения, мозъчни тумори, епилепсия, както и в кръвна плазма – при химиотерапия на бял 
дроб и при множествена склероза. 

ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 Доц. д-р РАЗВИГОР БОРИСЛАВОВ ДЪРЛЕНСКИ, д.м.н., от АСК „Токуда болница“ – София 
за 33 публикации за периода 2017 – 2020 г., публикувани в международни реномирани издания, и 147 
цитирания на предложените статии. В предложените трудове се разглеждат проблеми, свързани с роля-
та на епидермалната бариера, алергоматозите, системни заболявания и кожа, Ковид-19 и кожа. Трудове-
те, свързани с Ковид-19, включват наблюдавани дерматологични промени, превенция и профилактика. 
Новаторска идея е разглеждането на кожата като таргетен орган на мултисистемни заболявания. Резул-
татите, включени в трудовете, имат значителен научнотеоретичен и научноприложен характер.

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ДИПЛОМ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ
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 Доц. д-р МАРИЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА от катедра „Обща и неорганична химия“ – ХТМУ, 
за монографията: „The crucial performance of mutual solubility among water and ionic liquids in the time 
of liquid-liquid extraction of metallic species“, изд. Academic Solutions, Sofia, 2020, 159 p., ISBN: 978-954-
2940-23-4.
 Монографията е в областта на химията на екстракционните процеси и координационната химия 
на лантоидите. В този труд се предлагат пътищата за ефективен екстракционен процес чрез подбиране 
на подходящи екстрагенти и е отделено специално място за ролята на йонните течности и други разтво-
рители. Тази проблематика е от значение за много области на общата и приложната химия, аналитична-
та химия, инженерство и фармация. Изследваните системи са сложни и в теоретичен, и в практически 
план. Включените резултати са получени с модерни методи в областта на течно-течната екстракция. В 
монографията има теоретични приноси, които са резултат от проведени експерименти, което може да 
оцени публикувания труд и като научноприложен.

ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ

ДИПЛОМ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 Чл.-кор. АТАНАС ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ от Лесотехническия университет – София за 
монографиите:
• „Градоустройство. Част 1. Селищни елементи“. Изд. „Авангард Прима“, София, 2019 г., 348 с., 

ISBN: 978-619-239-248-2;
• „Градоустройство. Част 2. „Функционални зони“. Изд. „Авангард Прима“, София, 2019 г., 346 с., 

ISBN: 978-619-239-249-9;
• „Градоустройство. Част 3. „Планове и проектни материали“. Изд. „Авангард Прима“, София, 2019 

г., 346 с., ISBN: 978-619-239-250-5;
• „Градоустройство. Част 4. „Актуални проблеми на съвременното градоустройство“. Изд. „Аван-

гард Прима“, София, 2019 г., 372 с., ISBN: 978-619-239-251-2.
 Разгледаните проблеми в четирите монографии „Градоустройство“ са изключително актуални, 
тъй като са свързани с глобален проблем в съвременните условия – градоустройственото развитие 
на териториите и високата степен на урбанизация в световен мащаб. Процесът на урбанизация като 
градоустройствено явление оказва съществено влияние върху опазването на екосистемите и е свързан 
с антропогенното въздействие върху околната среда. Трудовете имат значение за устойчивото развитие 
на териториите, важен проблем на съвремието. Монографиите са свързани с научно изследване на 
структурата и функционалната организация на териториите в България, като се систематизират и 
съществено обогатяват знанията за развитието на урбанизираните територии и обогатяват феномена 
„Град“. Предложените идеи могат да бъдат оценени като значителна новост в научната област на 
градоустройствената теория и практика. Публикуваните резултати в монографиите са със значителен 
принос в научната област на градоустройството, ландшафта и екологията. Авторът създава методика 
за изследване и прогнозиране на елементите на „Зелената система“ на големите градове в България, 
която се прилага в планирането и проектирането на устройствените схеми и устройствените планове 
през последните 20 години. Резултатите от изследването имат практическо приложение при решаване 
на проблеми в областта на екологичния мониторинг.

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ДИПЛОМ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 Д-р ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ от Министерството на културата за монографи-
ята: „Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (ХIII – XIV в.). За материалните 
следи от куманите и Златната орда в културата на Второто българско царство“. Изд. „Уникарт“ ЕООД, 
София, 2019 г., 86 с., ISBN: 978-954-2953-91-3. 
 Монографията е издадена за пръв път през 2018 г. на руски език в гр. Казан, Р Татаристан – Руска 
федерация. „Серьги в виде знака вопроса из средневековой Болгарии (ХII – XIV в.). О материальных 
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следах куманов Золотой орды в культуре Второго болгарского царства. Изд. АН РТ, Казан, 2018 г., 140 с., 
ISBN: 978-5-9690-0507-5.  Монографията е посветена на изучаване на различни аспекти (включител-
но материални следи) от присъствието предтурските тюркски етнокултурни елементи на Балканите и 
тяхното значение за оформяне облика на средновековния български народ и средновековната българска 
култура. За пръв път е проведено задълбочено проучване на обеци с формата на въпросителен знак в на-
ционалната ни историопис, съдържащо първия обстоен каталог на тези артефакти, съхранявани в бъл-
гарските средновековни музейни колекции. Направени са сравнения с находки от Централна и Източна 
Европа, което свидетелства за влиянието на Златната орда върху този обширен район. Трудът доказва 
източните корени на този тип „ушни украси“ в противовес на някои досегашни виждания за неговия 
византийски и дори местен произход. Атрибуцията на обеците с форма на въпросителен знак към кул-
турното наследство на куманите-кипчаки е сериозен научен принос. Монографията не само обобщава 
досегашните проучвания за въпросовидните обеци, но въвежда систематизиран каталог и бележи нов 
етап на изучаване на средновековната култура в общоевразийското пространство. При идентификация 
на т.нар. късни номади авторът изхожда от конкретен паметник на материалната им култура, просле-
ден на обширна територия от волжките степи до крайдунавските равнини на Централна и Югоизточна 
Европа. Събраният огромен емпиричен материал е разгледан в съпоставителен план, като е използван 
интердисциплинарен подход. Това изследване е от важно значение за българската историческа наука, но 
резултатите надхвърлят националния изследователски хоризонт и имат принос в изучаване на истори-
ята и културата на Златната орда, което е обособено научно направление в международен мащаб. Тази 
монография запълва празнина в археологията на българското Средновековие по отношение на ролята 
на Изтока и влиянието на Златната орда в историята на Второто българско царство.

КОНКУРС ЗА ЗНАЧИМИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 
В ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

 В конкурса участват млади хора (до 35 год., ненавършени към датата на подаване на документи-
те), успешно защитили своите дисертации за образователната и научна степен „доктор“ през второто 
полугодие на 2020 г. и първото полугодие на  2021 г., независимо от  това  дали са  членове на СУБ. Ди-
сертациите трябва да имат значим научен принос, посочен и обоснован  от  всички  членове  на  научно-
то жури в техните рецензии и становища. Победителят се удостоява с Диплом и се предлага за Лауреат 
на съвместната награда на Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България „ЗА ПОСТИЖЕНИЯ 
В НАУКАТА“. На подгласниците на победителя се връчва Грамота.

ДИПЛОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАГРАДА НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“
 
 Д-р СИЛВИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА – експерт клинични изпитвания във фирма „Чайкафар-
ма“, за дисертация на тема: „ТАВТОМЕРИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТАРЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕ-
НОС НА СИГНАЛ В МОЛЕКУЛНИТЕ УСТРОЙСТВА“, 190 с. Научен ръководител: проф. Людмил 
Антонов (професионално направление 4.2. – Химически науки).
 Дисертацията е посветена на прототропната тавтомерия, която е от голямо значение за вътреш-
ното превръщане между структурно различни форми чрез бърза реакция на пренос на протони. Ротор-
ните превключватели (молекули, съдържащи обособени части: ротор-ос-статор) са подклас тавтомерни 
превключватели, които се променят под влияние на външни стимули като промени в рН и в концентра-
цията. Актуалността на тези изследвания се потвърждава от постоянно нарастващото търсене на нови 
подходи за подобряване ефективността на електронните устройства и намаляване на размера на техни-
те компоненти. Поради това разработването на молекулни устройства представлява обещаваща насока 
за оптимизация на желаните свойства чрез модификации на структурата на молекулите им. Тези проце-
си са изследвани върху две групи съединения – нафтален-2-олови азобагрила с възможна контролирана 
тавтомерия от типа молекулен кран и β–дикетонни арилхидразони – като молекулни превключватели. 
Структурата и тавтомерните превръщания на двете групи съединения са охарактеризирани чрез UV-Vis 
спектроскопия, ЯМР спектроскопия и рентгеноструктурен анализ, както и с квантово-химични изчис-
ления. Доказано е чрез молекулна спектроскопия контролираното отместване на тавтомерното равно-
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весие. Основните приноси в дисертацията са разработване на подход за стимулиран пренос на протон 
чрез въвеждане в молекулата на неспрегната функционална група. Главният научноприложен принос е 
прилагането на подход за разграничаване на изомерите на β–дикетонни арилхидразони в разтвор чрез 
използване на  2J константи.  Резултатите от дисертацията са  публикувани в 4 статии, като 3 от тях са 
с импакт фактор и досега са забелязани 5 цитирания в чуждестранни източници.

ГРАМОТА

 ● Д-р СИЛВА ГАРО КЮРКЧИЯН, биолог – генетик в Катедрата по медицинска химия и био-
химия в Медицинския университет – София, за дисертация на тема: „ГЕНОМНИ И ЕПИГЕНОМНИ 
ПРОМЕНИ ПРИ РАК НА ЛАРИНКСА“, 250 с. Научни ръководители: проф. д-р Радка Кънева, д.б., и 
акад. Ваньо Митев (професионално направление 7.1. – Медицина). 
 Целта на дисертацията е да се изяснят механизмите на канцерогенеза и установяването на нови 
биомаркери с диагностична, прогностична и предиктивна роля с цел ранна диагностика и откриване на 
подходящи таргетни молекули за създаването на нови по-ефективни терапевтични молекули с по-малко 
нежелани странични ефекти. За да се изясни този проблем за избраните РНК молекули, са разгледани 
сигналните пътища на два взаимносвързани процеса, основни в канцерогенезата: хипоксия и туморна 
ангиогенеза, като се обръща внимание на ролята на нкРНК в тях. Доказано е, че   нивата на  9 вида 
mRNA  са повишени в туморните тъкани в сравнение със здравата ларенгиална тъкан. Съпоставянето 
на експресията на изследваните нкРНК молекули с някои клиникопатологични характеристики на па-
циенти доказва потенциалната им роля в ларенгиалната канцерогенеза и възможността за въвеждането 
им като биомаркери и възможност за плазмен скрининг и прогноза при пациенти с рак на ларингса. 
Доказано е за пръв път положителна корелация между нивата на Inc RNA, MALAT1 и HIF3a. Tова води 
до създаване на мрежи със статистически значими корелационни връзки и Венн диаграми. При таргет-
но секвениране с ново поколение на ампликони на ДНК от 57 туморни проби на пациенти с папилома 
вирус са установени 13 нови непубликувани досега варианта с патогенен ефект. С тези новоустановени 
мутации са обогатени световните бази данни за мутационния спектър на плоскоклетъчния карцином на 
ларинкса. Резултатите от дисертацията са публикувани в 7 научни статии, като 2 от тях са в списания с 
импакт фактор и са представени на 11 научни мероприятия у нас и в чужбина.

 ● Д-р ПЕТЯ БОРИСОВА КЛИМЕНТОВА, асистент в Института по философия и социоло-
гия  – Българска академия на науките, за дисертация на тема: „ВСЕКИДНЕВНО ГРАЖДАНСТВО 
В СФЕРАТА НА ТРУДА В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО“ (след присъединява-
нето на България към Европейския съюз), 179 с. Научен ръководител: проф. Светла Колева, д.с.н. 
(професионално направление 3.1. – Социология, антропология и науки за културата). 
 Дисертацията разглежда различни социологически поддисциплини, изучаващи труда и граждан-
ското общество, както и връзките, влиянията и интерференциите между двата феномена. Направен 
е задълбочен анализ на социални и социологически проучвания на съвременни проблеми на труда и 
гражданското общество. Основната цел на първата част на дисертацията е да се разгледат условията 
за възможност на формите на всекидневно гражданство в сферата на труда в съвременното българско 
общество. Втората част на дисертацията е аналитичен модел на изследването, изграден въз основа на 
представянето на общите за трудовата и гражданската активност измерения, което отговаря на наме-
рението за изучаването им във взаимна перспектива. В третата част е направена емпирична проверка 
на представянето на формите на всекидневното гражданство в труда посредством взаимосвързаните 
модели за „родовете на значимост“ и „режимите на ангажиране“ на Болтански и Тевено. Резултатите от 
дисертацията  са публикувани в 2 статии в български списания.

ГРАМОТА ЗА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИ ПРИНОС

 Д-р АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ СИРАКОВ, лекар – специализант по образна диагностика в 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София, за дисертация на тема: „ВРЕМЕННО-СТЕНТ АСИСТИРАНО 
КОЙЛИРАНЕ“, 164 с. Научен ръководител: доц. д-р Станимир Сираков, д.м. (професионално направ-
ление 7.1. – Медицина).
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 Целта на дисертацията е да се проучат възможностите за приложение в клиничната практика на 
временно стент-асистирано койлиране при руптурирали мозъчни аневризни с широка шийка в усло-
вията на субарахноидален кръвоизлив. Направена е оценка на безопасността на временно стент-аси-
стирано койлиране при руптурирали интракраниални аневризми с широки шийки в острата фаза на 
субарахноидален кръвоизлив, както и е определена ефективността на този метод, като е доказано, че 
това е най-подходящият метод при тези патологии. За пръв път в света е въведена техника на времен-
но стент-асистирано койлиране с Comaneci стент и неговите разновидности на руптурирали мозъчни 
аневризни с широки шийки в състояние на субарахноидална хеморагия. За пръв път в света са доказа-
ни ефективността и безопасността на временно стент-асистирана емболизация, която не е дооценена 
досега в сравнение с балон-асистираното койлиране при пациенти с руптурирала мозъчна аневризма с 
широка шийка в състояние на акутна субарахноидална хеморагия. Съставен е работещ и доказано си-
гурен протокол за прилагане на метода на временно стент-асистирано койлиране при пациенти с рупту-
рирали аневризми с широка шийка в състояние на акутна субарахноидална хеморагия с висок процент 
успеваемост на процедурата, без да се увеличава рискът от интра- и постпроцедурни (до 3-тия месец) 
хеморагични и тромбоемболични усложнения без приложението на двойна антитромбоцитна терапия. 
Резултатите от дисертацията са публикувани в 3 статии в списания с импакт фактор.

КОНКУРСЪТ „ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА“, 
„СЕЛЕКЦИОНЕР НА ГОДИНАТА“ 

И „ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ – 2021“
Проф. д.т.н. Гаро Мардиросян,

Институт за космически изследвания и технологии 
на Българската академия на науките

 На 8 декември 2021 г. в Патентно ведомство (ПВ) на Република България се проведе за пореден 
път церемония за връчване на награди на български учени и изобретатели в конкурсите „Изобретател 
на годината“, „Селекционер на годината“ и „Иновативно предприятие“. Съорганизатори бяха Съюзът 
на изобретателите в България (СИБ), Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и Българ-
ската търговско-промишлена палата (БТПП). Събитието се състоя в сградата на ПВ, а обществеността 
имаше възможност да бъде част от празника виртуално и в реално време.
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 В приветствието си към участниците в церемонията председателят на Патентното  ведомство на 
Република България проф. Владя Борисова отбеляза основополагащата роля на ведомството за тради-
цията учените и изобретателите в България да бъдат отличавани за техните иновации като важен етап 
в прогреса на човечеството. Тя изтъкна, че те допринасят за напредъка в технологичното развитие на 
родината ни и за социалното и икономическото ѝ  израстване.
 Председателят на Съюза на изобретателите в България инж. Марио Христов поздрави изобрета-
телите и селекционерите за огромната творческа енергия, вложена в техните разработки, и им пожела 
още дълги години творческо вдъхновение.
 С приветствие към участниците се обърна и г-н Цветан Симеонов – председател на БТПП, който 
благодари на бизнеса за приноса му към развитието на икономиката в страната. Той отбеляза и подкре-
пата на ПВ за инициативата на БТПП за връчване на награда за фирмите, защитили и внедрили свои 
изобретения.
 В тазгодишния конкурс участваха 22 кандидати в три категории: „Електроника и електротехни-
ка“, „Машиностроене и строителство“ и „Химия и биотехнологии“. Право за участие имат изобретате-
ли, получили патент от ПВ на РБ в периода от септември 2020 г. до август 2021 г. 
 Номинираните и победителите се определят от комисия, съставена от водещи учени от институти 
на БАН и университети. Тази година съставът на комисията беше: председател: проф. д.т.н. Гаро Мар-
диросян – Институт за космически изследвания и технологии на БАН, и членове:доц. д-р Емил Влахов 
– Институт по геофизика на твърдото тяло на БАН, доц. д-р инж. Димитър Колев – Институт по инже-
нерна химия на БАН, доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев – ръководител на катедра „Технология и механи-
зация на строителството“ в УАСГ и председател на НТС по строителство в България, и Оля Димитрова 
– директор на Дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените 
дизайни“ в ПВ на РБ.
 Комисията излъчи номинираните и победителите на базата на определени критерии, като във вся-
ка категория се обявяват три номинации, от които се излъчва победител.
 Номинирани в първата категория „Електроника и електротехника“ бяха инж. Петър Тодоров 
(Институт по физика на твърдото тяло, БАН), доц. Симеон Илиев (Русенски университет „Ангел Кън-
чев“) и доц. Стоян Гишин (Технически университет, София). Наградата получи доц. д-р Гишин.
 В категория „Машиностроене и строителство“ номинирани бяха Николай Димитров, инж. Ста-
нислав Дарачев (УАСГ) и проф. Христо Патев (Технически университет, София). Победител в тази 
категория стана Николай Димитров.
 В категория „Химия и биотехнологии“ бяха номинирани проф. Геновева Начева (Институт по 
мулекулярна биология, БАН), ръководител на колектив от български и чуждестранни учени, проф. Кра-
симира Тодорова-Хайрабедян (Институт по биология и имунология на размножаването, БАН) и доц. 
Стоян Гишин (Технически университет, София). Наградата отиде при проф. Тодорова-Хайрабедян.
 В конкурса „Селекционер на годината“, който се проведе в две категории – „Колективни селек-
ционерски постижения“ и „Млад селекционер“, бяха връчени награди от името на Патентното ведом-
ство и плакети от Съюза на изобретателите на професорите Дарина и Драгомир Вълчеви и на гл.ас.д-р 
Маргарита Колева за млад селекционер.
 В конкурса за „Иновативно предприятие“, където се състезаваха „Алмотт“ ООД –  Стара Загора, 
„Данлекс“ ЕООД – София и „Теси“ ООД – Шумен, победител стана „Теси“ ООД. Предприятието бе 
удостоено с наградата на Патентно ведомство и почетна грамота и плакет на БТПП.

 Пожелаваме на победителите, на всички участници в конкурса и на всички български изобретате-
ли и иноватори здраве и нови творчески успехи!



 Въведение
 Според доклад на ОЕCD пандемията с 
Covid-19 показа как слабостите в държавни-
те системи за обществено здравеопазване могат 
да предизвикат тежки последици за здравето на 
населението, икономическия прогрес и спад на 
доверието в правителствата [25]. Здравната кри-
за подчерта проблемите на здравеопазването, за 
които до значителна степен допринася липсата на 
адекватни финансови ресурси. Базата на много ле-
чебни и здравни заведения е амортизирана и с не-
адекватен капацитет. Възниква недостиг на доста-
тъчно висококвалифицирани и мотивирани кадри. 
В различна степен тези проблеми се наблюдават в 
повечето държави по света и в Европейския съюз.
 В този контекст въпросът за бъдещето на 
здравеопазването през следващите години придо-
бива актуалност за здравните мениджъри, които 
все по-често се налага да работят с неадекватни 
финансови ресурси в среда на повишени очаква-
ния за здравни резултати от обществото. Има ли 
макроикономически фундамент да се разрешaт 
тeзи проблеми или ще се задълбочават през след-
ващата петилетка? Ще се наложи ли да задлъж-
нее България до ръба на фалита или да се обложи 
населението, в това число и медицинските лица? 
Може ли да се намерят иновативни решения?
 Цел, задачи и методи на проучването 
 Целта на изследването е да се анализират 
потенциалните финансови рискове за здравеопаз-
ването в глобален план, да се поставят в конте-
кста на съвременните процеси в България, за да 
се откроят основни тенденции пред икономисти, 
здравни мениджъри и лица, работещи в сферата 
на медицината. Използват се методи на анализи и 
синтез на научната икономическа и финансова ли-
тература, актуални статистически данни, както и 
анализи на макросредата – в икономически план.
 Проучват се основни тенденции и съвремен-
ни противоречия, които ще имат значим принос за 
бъдещето на здравеопазването в ЕС и България. 
Базирано на тези анализи да се предложат изпита-

ни в практиката международни стратегии и моде-
ли на публичната администрация, както и реалис-
тични целесъобразни подходи за подобряване на 
финансовата ситуация на общественото здравео-
пазване и здравния статус на населението.
 Макроикономически анализи: противо-
речия в икономиката на здравеопазването
 Доклад на центъра на СЗО в Барселона от-
носно финансирането на здравните системи ус-
тановява, че разходите за здравеопазване са на-
раснали преди финансовата криза през 2008 г.
Вследствие на кризата се получава значителната 
редукция на бюджетните разходи за здравеопазва-
не. Намалението на разходите за обществено здра-
веопазване след финансовата криза води до раз-
руха. Увеличение на държавните инвестиции са 
необходими в повечето европейски страни, за да 
се постигне напредък към универсалното здрав-
но покритие, целящо  подобряване на здравето, 
благосъстоянието и защитата от извънредни ситу-
ации в здравеопазването. Тези цели са от основ-
но значение за работната програма 2020–2025 г. 
„Обединени действия за по-добро здраве в Евро-
па“ (United Action for Better Health in Europe) [28].
 Анализите от Евростат (2021) на разходите 
за здравеопазване спрямо брутния вътрешен про-
дукт (БВП) (2018) показват (Фигура 1), че средно-
то ниво за ЕС е 9,87%, като най-добри инвестиции 
са направени в Германия– 11,47% [18].
 Според статистическите данни на Евростат 
България не само, че е с по-нисък брутен вътрешен 
продукт (БВП) от Германия, а и политическите ни 
лица са отделили с близо 36% по-ниска пропорция 
от него за здравето на населението – 7,35%, като 
по този показател страната ни се нарежда на 16 
място в ЕС. В реални изражения това е 567 EUR 
на глава от населението – предпоследно място 
преди Румъния. От тези пари под половината са 
похарчени за болници (38,2%) и за амбулаторно 
лечение (15,2%) [18]. 
 Базирано на сравнителните анализи, е ви-
дно, че поради недалновидни политически реше-
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ния не са насочени адекватни финансови ресурси 
за здравеопазване в период на относителен прос-
перитет. Но при правилно управление, дори и на 
тези ограничени парични потоци, съществува въз-
можност за рационална оптимизация на разходи-
те, базирана на утвърдената международна стра-
тегия за управлението и одита на обществените 
финанси – 3„Е“, които ще разгледаме подробно.
 За да се постигнат целите, посочени от СЗО, 
е необходима политическа и фискална стабилност. 
Международните анализи разкриват политически 

кризи на много места, които, изглежда, се задъл-
бочават поради финансовото неблагополучие на 
все по-широки обществени слоеве, останали без 
работа, които не са в състояние да поемат по-ви-
соко данъчно облагане за здравеопазване. Спо-
ред създателя и първи президент на Европейска-
та банка за възстановяване и развитие Ж. Атали 
(2020) глобалната политическа криза е възможен 
сценарий, когато обществата в Европа и по света 
разберат, че значими слоеве обедняват прогресив-
но и че тенденцията за средната класа е да се пре-
връща в новата обедняла работническа класа [15].
 Защо има значение откъде идват обществе-
ните парични потоци за здравеопазване? Ако ис-
каме да разберем как икономическата криза, поро-
дена от Covid-19, ще повлияе върху способността 
за финансиране на здравеопазването, е целесъо-
бразно да разберем как се финансира здравната 
система и след това да проучим как всеки поток 
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Фигура 1. Държавни разходи за здравеопазване на глава от населението, 2018. 
Източник: Евростат 

от обществени приходи е вероятно да бъде засег-
нат от кризата и различните политически решения 
[16].
 Актуални финансови и икономически 
данни (2021): парадокси и проблеми 
 По последните данни на Евростат в края на 
първото тримесечие на 2021 г. нетната финансо-
ва стойност на ЕС възлиза на –66,3% от брутния 
вътрешен продукт (БВП). Това представлява не-
гативна промяна от –9,1 процентни пункта (pp) 
в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. и 

промяна от +0,1 pp в сравнение с четвъртото три-
месечие на 2020 г. Нетната финансова стойност e 
рекордно ниска в края на четвъртото тримесечие 
на 2020 (–66,4% от БВП) [19].
 Нетната финансова стойност е сумата на 
всички активи, които притежава една държа-
ва, компания или човек, минус сумата на всички 
задължения.Тя се изчислява не за период, а към 
определен момент. От горните актуални данни се 
вижда, че възможност за значително по-голяма 
държавна задлъжнялост, за да се отделят повече 
пари за здравеопазване, не съществува.
 Данните от Евростат посочват, че през 2020 
г. държавният дефицит както в еврозоната, така и 
в ЕС се увеличи значително в сравнение с 2019 г., 
както и държавният дълг в контекста на мерките, 
предприети в отговор на пандемията от Covid-19. 
В еврозоната съотношението на държавния дефи-
цит към БВП нарасва от 0,6% през 2019 г. на 7,2% 
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през 2020 г., а в ЕС от 0,5% на 6,9%. В еврозона-
та съотношението на държавния дълг към БВП се 
увеличава от 83,9% в края на 2019 г. до 98,0% в 
края на 2020 г., а в ЕС от 77,5% на 90,7% [20].
 По данни на БНБ брутният външен дълг 
(частен и държавен) на България продължава да 
расте спрямо БВП през 2020 г. В края на ноември 
той е 37,474 млрд. евро, което е годишен ръст от 
6,4% (2,270 млрд. евро). Така той представлява 
62,2% от прогнозния БВП на страната [12].
 Ако лихвите и разходите по заемите останат 
ниски, има риск да продължат да се взимат дър-
жавни дългове за известно време. При този сце-
нарий може да се очакват сериозни финансови 
кризи, сходни с тези от 90-те години на XX в. в 
България и Източна Европа. Подобни задължения 
са нецелесъобразни, както за здравеопазването ни, 
така и за медицинските лица и гражданите, чиито 
приходи ще бъдат изложени на риск. Нарастваща 
вероятност придобива сценария, при който инфла-
цията се увеличава бързо, което може да доведе 
до повишаване на лихвените проценти и в послед-
ствие – до увеличаване на разходите по заемите. 
Същевременно ще се намали покупателната спо-
собност на всички граждани, включително и на 
медицинските лица. Нито за държавата, нито за 
лекарите, нито за гражданите е полезно да се взи-
ма поредица от заеми, за да се запълват празнини, 
породени от остарели практики във финансовото 
управление на здравеопазването [16].
 Според създателя и първи президент на Ев-
ропейската банка за възстановяване и развитие 
Ж. Атали следващата глобална икономическа и 
финансова криза скоро ще бъде факт. Държавният 
и частният дълг е по-висок от всякога, обричайки 
сигурността на нашите старини и на следващите 
поколения заради финансирането на неразумни 
днешни решения. Кризата ще се върне заедно с 
безработицата и намаляването на покупателната 
способност [5]. 
 Дали държавите ще продължат с тези фи-
нансови политики до 2025 г. и след това? Спо-
ред проучване на влиятелната група Economist 
Intelligence Unit системите за здравеопазване, съз-
дадени по време на период на относителен проспе-
ритет в развитите страни, се сблъскват с финансов 
срив днес. Основите на системата на здравеопаз-
ването се влошават и могат да се разпаднат, ако 
не са налице разумни политики. Основният про-
блем е нарастващите разходи, които се очаква да 
продължат. По данни на Световната банка в ЕС 
те биха могли да скочат до 14% през 2030 г. и да 
продължават да нарастват след тази дата. Според 

глобалните финансови институции – кредитори, 
основната грижа на европейският здравен сектор 
е да намери начини да балансира бюджетите и да 
ограничи разходите. Европейските правителства 
действително се опитват да забавят тази възходя-
ща спирала, но те не намират път как най-добре да 
го направят [17].
 Влияние на социалните икономически 
индикатори върху приходите на здравеопазва-
нето
 Ключови икономически показатели за спо-
собността да се генерират приходи за здравео-
пазването от социални вноски са равнището на 
безработица и пропорцията на пенсионираното 
население. С увеличаването на тези показатели 
приходите от социални вноски обикновено нама-
ляват [16]. 
 Според данни на НСИ от началото на 2021 
г. до 15 август новорегистрираните безработни са 
195 665, постъпилите на работа са 173 717. Не-
заетите лица са 21 948души [8]. Според Евростат 
през 2020 г. над 1/5 от европейците – 20,6%, са 
били над 65-годишна възраст, увеличение с 3% за 
десетилетие. Данните за България по този показа-
тел са 21,6% [21].
 Здравеопазването на България и ЕС в ус-
ловия на повишаващи се разходи, нарастваща 
тежест на ХНЗ и на намаляващи приходи
 Според демографски прогнози от Кеймбри-
джкия университет и Института Макс Планк в 
Германия, момиченце, родено сега в ЕС, има 50% 
щансове да доживее до 100 години и да стане сви-
детел на събития през XXII в.
 Здравеопазването на нито една държава не 
може да устои на комбинацията от хронични не-
заразни заболявания (ХНЗ), силно зависими от 
поведенческите фактори, плюс застаряващото на-
селение. Това е историческо ново явление и има 
серизни рискове и индикации, че досега предло-
жените реформи няма да успеят да се справят с 
предизвикателството [27].
 Според Здравната стратегия на ЕС (2014–
2020 г.) средната продължителност на живота в 
ЕС се е увеличила до 76,4 години за мъжете и 82,4 
години за жените според данни от 2008 г. В кон-
траст, средният брой на години в добро здраве е 
60,9 години за мъжете и 62 години за жените [4].
 Това означава, че по-голяма част от по-дъ-
лъг човешки живот е прекарана в болести, което е 
един от факторите, довел до лавинообразното на-
растване на разходите за здравеопазване.
 Списанието на Американската диетоложка 
асоциация изчислява, че „разходите за здравео-
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пазване в САЩ за лицата над 65 години са три до 
пет пъти по-големи от тези под 65 години“. Спо-
ред футуриста и икономически пророк А. Тофлър, 
като се добави към горната картина потенциални-
ят риск от фалит на пенсионните системи в сегаш-
ната им форма, цялата обществена дискусия на-
влива в „зоната на паниката“ [27].
 След 2022 г. е трудно да се предвиди как ще 
се финансира здравеопазването. Настоящето ниво 
на подкрепа е малко вероятно да продължи в бъде-
ще, освен ако държавите не признаят присъщите 
ограничения на данъчното финансиране посред-
ством пазара на труда и не предприемат стъпки за 
диверсификация на приходите от здравеопазване 
[16].
 Обсъждане и изводи
 Въз основа на обсъдените тенденции 
Economist Intelligence Unit идентифицира следни-
те пет екстремни сценария за европейско здравео-
пазване през 2030 г.:
 • Засилва се фокуса и финансирането за пре-
вантивната медицина.
 • Технологията триумфира и лекува хронич-
ни заболявания.
 • Европейските системи на здравеопазване 
се насочват единствено към уязвимите членове на 
обществото.
 • Европейските държави обединяват усили-
ята си за създаване на единна паневропейска сис-
тема на здравеопазване.
 • Европейските държави приватизират ця-
лото здравеопазване, включително неговото фи-
нансиране[17].
 Кризите не трябва да ни плашат, а да ни мо-
билизират [2]. Най-добре ще се справят здравните 
мениджъри, които планират и управляват риско-
вите ситуации, възползвайки се от новите възмож-
ности:
 1. При правилно управление, дори и при 
ограничени парични потоци, съществува възмож-
ност за рационална оптимизация на разходите, 
базирана на утвърдена международна стратегия за 
мениджмънта и одита на обществените финанси 
– 3„Е“. Те са: Икономии (Economies) –получава-
не на ресурсите на най-ниска цена; Ефикасност 
(Effectiveness) – извличане на максимума от вхо-
дящите ресурси и Ефективност (Efficiency) – по-
лучаване на очакваните оптимални резултати от 
здравните грижи. Според най-добрите практики, 
мениджмънтът на обществените и частните бю-
джети става въз основа на балансирана система за 
оценка, използванa за идентифициране, подобря-
ване и контрол на различните функции на здрав-

ните заведения и произтичащите от тях резултати 
(balanced scorecards). Целите пред медицинските 
колективи и резултатите от дейността им се оце-
няват на базата на специфични, измерими, пости-
жими, реалистични и обвързани с конкретни сро-
кове ключови финансови и качествени показатели 
(SMART key performance financial and nonfinancial 
indicators). В резултат се получава справедливо 
разпределение на ресурсите, постигащо позитив-
ни здравни резултати в ситуация на дефицит.
 Същевременно, заплащането на доставчи-
ците, както и допълнителните бонуси на мени-
джърите и на медицинските лица се контролират 
и осъществяват по същата система. Тя генерира 
ресурси за значими премиални възнаграждения на 
мениджърите и на медицинските лица, достигащи 
до 50–100% от заплатата им. Предложените систе-
ми са доказани с позитивни резултати в практика-
та, наблюдавана при контрола на мултимилиардни 
бюджети във водещи мултинационални корпора-
ции и европейски правителствени организации.
 2. Същевременно е целесъобразно да се при-
ложат иновативни решения, които неминуемо са 
двигател на прогреса. Подобно на акцизите върху 
алкохола и цигарите, е целесъобразно да се въве-
дат данъци върху замърсителите на околната сре-
да и тези храни и напитки, за които има доказател-
ства, че водят до хронични заболявания като ССЗ, 
диабет, затлъстяване, онкологични болести и др. 
Новостта ще бъде, че приходите от всички тези 
акцизи ще се разпределят изцяло за обществено 
здравеопазване. Ще се избегне повишаването на 
държавния дълг или на данъците на работещото 
население, сред което попадат и медицинските 
лица. По консервативни финансови модели с тези 
мерки е възможно да се увеличат значимо парич-
ните потоци за здравеопазване и да се постигнат 
сравними равнища с тези в ЕС, като се осигурят 
допълнително над 2,37 млрд. лв. приходи и до-
пълнително се спестят по консервативни прогно-
зи още около 0,25 млрд. лв. чрез профилактични 
мерки при ССЗ. Наличието на повече финансови 
ресурси ще допринесе за подобряването на мате-
риалната база, както и за адекватното заплащане 
на специалистите.
 3. Допълнителното облагане на населението 
не е хуманно. По данни на Евростат (2017) Бъл-
гария е с най-високо процентно съотношение на 
бедни хора в Европейския съюз, в това число тру-
дещи се хора, дори преди настоящата хуманитар-
на криза, предизвикана от Covid-19 и очакваното 
повишение на цените за електроенергия (2021). 
Според данните от 2017 г. 38,9% от населението 
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не може да посреща разходите на домакинствата 
си, най-често лишавайки се от отопление, допри-
насящо за тежка заболеваемост през зимния сезон 
[22]. 
 4. Навлизането на роботи в здравните заве-
дения и на медицинска апаратура в домовете на 
по-заможни слоеве от населението са съвременни 
тенденции, които допълнително ще облекчат до-
някъде бремето върху системата. 
 5. Във Възрожденския подем след Освобож-
дението се доказва, че българите могат да поемат 
отговорност, водеща до прогреса на държавата ни 
във всяко едно направление, и че обикновените 
хора са способни на необикновени подвизи. От 
днешната обществена воля и решения зависи къде 
ще бъдат здравеопазването и България през 2022 и 
2030 г.
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ECONOMIC ASPECTS OF THE COVID-19 CRISIS 
AND CHALENGES FACING PUBLIC HEALTHCARE

Roxandra Pamukoff-Michelson

Abstract: The Covid-19 pandemic contributed to healthcare, economic and social crises. Are there macroeconomic foundations to solve these 
profound problems or will they deepen after 2022? Would it be necessary to raise debt levels in Bulgaria to the brink of bankruptcy or raise 
taxes for employees, including medical personnel, to overcome the crises? 
The purpose of the current article is to analyse key macroeconomic financial indicators in Bulgaria and the EU and to propose ways to increase 
healthcare funds in an unprecedented demographic crisis without raising debt, taxes and healthcare charges. We examine the benefits of the „3 
Es“ value for money strategy model, used in public administration in many countries, aiming to optimise spending, achieving greater efficiency 
and effectiveness. We examine the benefits of balanced scorecards with SMART key performance indicators, embedded in the healthcare 
system. 
Key words: COVID-19 crisis, healthcare, forecasts, key financial indicators, innovative healthcare funding, healthcare KPIs
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система се нарича Homelink. Тя позволява пренос 
на данни или на онлайн сведения за финансови от-
чети, банкови трансфери и трансакции по сметка. 
Чрез електронното банкиране се получава достъп 
в реално време до услугите на банка. При него е 
налице сравнително висока степен на сигурност, 
като обикновено банките ползват много и различ-
ни видове елементи на защита. 
 Чрез електронното банкиране е възмож-
но денонощно да се извършват банкови преводи, 
безкасова покупко-продажба на валута, както и 
достъп до услуги, като: справка на състоянието и 
движенията по сметката, а също и получаване на 
финансова информация, откриване на депозити 
и др. Този вид банкиране е достъпно както през 
персоналния компютър, така и чрез мобилни ус-
тройства като таблет и смартфон. Е-банкирането е 
сравнително надеждна алтернатива на традицион-
ното банкиране. Налице е и разлика с обикнове-
ното банково обслужване, тъй като клиентът не е 
необходимо да посети клон на банката и по този 
начин той спестява ценно време. За извършване-
то на електронното банкиране както понастоя-
щем, така и в перспектива при неговото бъдещо 
модернизиране и подобряване на сигурността, са 
необходими преди всичко известни познания в об-
ластта на телекомуникациите и използването на 
иновациите в тази област, както и в областта на 
киберсигурността.
 Онлайн банкиране (интернет банкиране), 
което е известно и с по-общия термин електрон-
но банкиране (включващо ползване на електрон-
ни кредитни/дебитни карти и пр.) и/или мобилно 
банкиране (то е част от е-банкирането, когато се 
използват мобилни устройства), е средство за дос-
тъп в реално време до услугите на банка с висо-
ка степен на сигурност, интегрирано в интернет 
средата. То позволява денонощно управление на 
средствата в реално време като: извършване на 
справка на състоянието и движението по сметката 
на клиента; осъществяване на банкови преводи; 
извършване на покупко-продажба на валута; тър-
гуване онлайн със стоки и услуги; получаване на 
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 Въведение 
 В статията се прави анализ на значението на 
телекомуникациите за развитието на електронно-
то и на мобилното банкиране, които се налагат в 
стопанския живот и в ежедневието на обикнове-
ния потребител на банкови услуги в последните 
години в света и у нас. Посочват се и някои ос-
новни предимства на електронното банкиране, а 
също и някои негови съществени недостатъци, 
като основен недостатък е сигурността за парите 
на банковия клиент. Визира се каква е разликата 
между електронно банкиране и мобилно банкира-
не, предвид обстоятелството, че тези два терми-
на често се бъркат. При положение, че клиентът 
използва т.нар. финтех решения, са синтезирани 
от автора причините, които го мотивират той да 
прибегне да управлява своите пари по този начин 
и това представлява един от приносите на авто-
ра в настоящия материал. Посочени са следните 
по-съществени причини: Първата причина е ико-
номисване или спестяване на пари за клиента. По 
принцип банките предлагат онлайн банкиране на 
своите клиенти физически лица съвсем безплат-
но и те икономисват средства.  Втората причина 
е икономисването на време чрез е-банкирането. 
Това е налице при положение, че клиентът напра-
ви елементарна сметка на времето, което прекар-
ва, като чака на дълги опашки да плати битовите 
си сметки за домакинските си консумативи. Трета-
та причина е, че при е-банкиране има сравнително 
добра отчетност на движението на парите на кли-
ента. Всеки банков клиент е възможно постоянно 
да следи трансакциите си и да оптимизира плаща-
нията си. При е-банкирането се отчитат доходите 
му с натрупване, които ги получава и те се пре-
веждат по банковата му сметка. Същевременно 
той разплаща всички регулярни сметки като: вно-
ска по заем, наем, ток, вода, парно и топла вода, 
интернет, мобилен телефон и т.н. 
 Електронното банкиране или интернет бан-
кирането се счита, че за първи път се е  осъщест-
вило във Великобритания от Nottingham Building 
Society (NBS) през 1993 г. Използваната тогава 
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друга финансова информация и т.н. Чрез е-банки-
ране се правят преводи предимно за битови смет-
ки: ток, вода, газ, както и някои сметки в други 
банки, а те са с ниски комисионни за банките и в 
някои банки са безплатни.
 Налице са следните предимства на е-банки-
ране: 
 1. Удобство: за разлика от традиционното 
банкиране, уебсайтовете за онлайн банкиране са 
достъпни от всички точки на земята и никога не са 
затворени – те са достъпни 24 часа на ден, 7 дни в 
седмицата.
 2. Ефикасност: управление на всички кли-
ентски сметки от едно място в относително защи-
тена среда.
 3. Ефективност: чрез е-банкиране се поддър-
жат множество услуги за ефективно управление 
на финансите, дори и такива, които традиционно-
то банкиране не предлага. Без да е необходимо да 
се посещава клон на банката, може да бъде заяве-
на нова банкова карта, да бъде открит нов депозит 
или да бъде подадено искане за кредит. При е-бан-
киране за получаване на някои от услугите след 
тяхното заявяване се налага посещение на банков 
клон, от който следва да се получи заявената карта 
или да се разпише договора за кредит. 
 4. Е-банкиране и мобилното банкиране да-
ват възможност по всяко време да се следи на-
личността по сметките в банката. Така клиентът 
може да се информира за всички движения по 
сметките си, с оглед той да е сигурен в съхране-
нието на своите средства.       
 5. Сравнително добра е защитата на данни-
те. Важно се да отбележи, че банките, които пред-
лагат е-банкиране, използват максимално много 
защити, които да предотвратят евентуални хакер-
ски атаки. Пример в това отношение е Виртуал-
ната банка, която предлага редица защити като 
персонализиране на log-in страницата чрез лична 
фраза и визуализация, което я предпазва от краж-
ба на данни при вход (anti-phishing защита). Нали-
це са редица случаи, в които подобен род атаки са 
на високо ниво и копират изцяло сайта на банката, 
на която сте клиент. В случаите, когато има зло-
намерени атаки, обикновено се изисква повторно 
въвеждане на данните за достъп, ЕГН или други 
лични данни, дори ПИН код на карта, ако клиен-
тът има такава. Обикновено банката, чието е-бан-
киране се използва, не би изисквала подобен тип 
търговски и/или лични данни, ако веднъж вече те 
са били въведени коректно. [1, с.58]
 Налице са и някои недостатъци на елек-
тронното банкиране:

 1. Най-същественият недостатък на елек-
тронното банкиране е сигурността, тъй като 
банковият клиент няма пряк визуален достъп до 
това, което става с движението на наличността по 
банковата му сметка. Това е предпоставка за спад 
на доверието от страна на клиентите,  което пра-
ви у нас навлизането на подобни услуги да става 
по-бавно. За разлика от е-магазините, при е-банки-
ране една парола не осигурява достатъчно спокой-
ствие нито за клиента, нито за банката. Ето защо 
сайтовете за е-банкиране обикновено ползват под-
сигурения протокол HTTPS (това е стандартния 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) + SSL (Secure 
Sockets Layer)). Чрез него се криптира целият тра-
фик – цялата информация, като се използва и плюс 
паролата за достъп – правейки почти невъзможно 
за трети лица да се сдобият с тях. В крайна смет-
ка протоколът криптира само трафика и ако кли-
ентският компютър не е добре защитен, паролата 
може да бъде „подадена“ на трети лица директно 
по време на въвеждането. Това се осъществява 
чрез програми, които се наричат кий логъри (на 
английски език: key loggers), които записват нати-
снатите клавиши. Използват се също и физически 
устройства със същите функции, които често се 
използват не по предназначение. Налице е също 
така и опасността от „разбиване“ (или отгатване) 
на недобре подбрани пароли, както и кражбата им, 
ако са били записани някъде. За осигуряване на 
допълнителна сигурност се използва достъпа до 
онлайн услугите само чрез един фиксиран компю-
тър, както и транзакционен авторизационен номер 
– ТАН, който представлява буквен или цифрен 
код, който се използва от потребителите еднократ-
но за подписване на нарежданията към банката.
 Основната разлика между онлайн банки-
ране и мобилно банкиране е твърде съществе-
на, независимо че тези два термина доста често 
се бъркат. Онлайн банкирането е вид електронно 
банкиране, до което банковият клиент има достъп 
от неговия лаптоп или от настолния му компютър 
в офиса или в къщи. Предвид гарантираната ви-
сока степен на сигурност онлайн банкирането е с 
допълнителна верификация под формата на токен 
или електронен подпис (поне за извършването 
на операции като преводи). Мобилното банкира-
не е приложението на банката, за операционната 
система на мобилния самртфон и за него имаме 
достъп само от смартфона си. Мобилното банки-
ране работи само с виртуални токени и специфич-
ни пин пароли. Това означава, че съвсем резонно 
лимитите в мобилното банкиране са далеч по-рес-
триктивни от тези при онлайн банкирането, което 
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е гаранция за по-висока сигурност. Пример в това 
отношение е възможността да се посочат лимити-
те при мобилното банкиране, които се отнасят за 
еднократното плащане, плащане в рамките на 24 
часа и др. Тези форми на банкиране са изключи-
телно удобни. Всички банки у нас имат електронно 
банкиране и почти всички български банки – мо-
билно. От гледна точка на сигурността и повечето 
свобода в извършените операция е-банкирането 
има своите предимства, като най-същественото 
предимство е, че клиентът не напуска офиса и/или 
дома си.  Мобилното банкиране, което е по-рес-
триктивно, е и много по-удобно за обикновения 
потребител – все повече хора разчитат в по-голяма 
степен на телефоните си, отколкото на компютри-
те.
 С електронното банкиране се проследяват 
от клиента следните банкови операции: 
 1. Извършване на вътрешнобанкови и меж-
дубанкови преводи.
 2. Управление на ползвани продукти и услу-
ги. 
 3. Проследяване на движението на салда по 
карти, депозити, сметки. 
 4. Изчисляване с валутен калкулатор и осъ-
ществяване на валутни операции.
 5. Кандидатстване за други продукти на бан-
ката.
 6. Извършване на промяна на лимити за 
транзакции и по банкови карти.
 7. Предоставяне на информация и плащания 
по кредити.
 8. Плащане на комунални услуги. 
 9. Е-търговия.
 10. Предоставяне на финансова информа-
ция, в т.ч. и за най-близък клон или банкомат на 
банката и др. 
 В последните години вече е в сила дирек-
тива на ЕС, чрез която се задължиха търговските 
банки да дават достъп до клиентските си сметки. 
Същевременно е налице финтех решение от стра-
на на българските банки, с което се предоставя 
възможност чрез мобилното банкиране на тази 
банка клиентите ѝ да виждат и да управляват раз-
плащателните си сметки в други четири банки. 
С навлизането на финтех компаниите в сферата 
на разплащанията и особено в картовите разпла-
щания, както и във валутните и всякакви други 
преводи, те постепенно взеха да изземат при тях 
този традиционен бизнес на банките. Това про-
меня сегашния им вид в известна степен. Финтех 
компаниите несъмнено постепенно ще променят 
банкирането, но то ще се запази. Доскоро един ва-

лутен превод струваше 10 евро плюс процент от 
сумата или минимум 20 евро за един превод от 100 
евро, което от потребителска гледна точка бе твър-
де неизгодно и банковия клиент бе ощетен! Към 
настоящия момент такъв превод е в рамките на 2 
евро с някои доставчици на финтех решения. Ха-
рактерни са следните няколко обстоятелства, кои-
то са част от ежедневието на даден клиент, който 
използва е-банкиране в последните десетина го-
дини. За този сравнително дълъг период клиен-
тът е направил поне 480 плащания през него, като 
той плаща предимно онлайн. По този начин той 
си е спестил по този начин известна сума пари, 
достатъчни за осъществяване на дълъг уикенд в 
чужбина за двама души. Тази немалка сума е от 
икономия на такси за плащане в брой и такси за 
закъснели плащания, които дадения клиент би за-
платил, в случай, че не използва онлайн разплаща-
ния. И по-същественото – този имагинерен клиент 
си е спестил също над 30 работни дни или месец 
и половина от живота си, които в противен случай 
той ще прекара като чака на опашки на различни 
гишета, банкови клонове, офиси и т.н. До този мо-
мент, т.е. когато клиентът е започнал да използва 
финтех решения, той не е осъзнавал точно колко 
е числовото изражение на тези факти, но винаги 
е бил убеден, че това е по-добрият начин да упра-
влява своите пари, поради следните по-съществе-
ни причини: 
 Първа причина: Икономисване или спес-
тяване на пари за клиента. По принцип банките 
предлагат онлайн банкиране на своите клиенти 
физически лица съвсем безплатно, т.е. няма до-
пълнителен разход за клиента, заради факта, че из-
бира да го използва, а напротив – той икономисва 
средства. В тарифите на банките, с които работи 
този клиент, е видно, че таксите за услугите им са 
по-ниски, когато се използва електронното банки-
ране. Клиентите пестят от работна ръка и автома-
тизират процесите, доколкото това е възможно за 
тях. Дори е налице в някои банки и условието, че 
лихвите по депозитите са по-високи за депозити, 
изцяло управлявани онлайн в някои случаи. 
 Втора причина: Икономисване или спес-
тяване на време. При положение, че се направи 
елементарна сметка на времето, което клиентът 
прекарва, като чака на дълги опашки да плати би-
товите си сметки за тока, парното, телефона, дет-
ската градина и др., то той значително е улеснен 
чрез е-банкирането. С други думи времето, което 
се пести от електронното банкиране, може да се 
използва за нещо друго, и то по-полезно. Извест-
но от древността е, че времето също е пари, т.е. за 
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предпочитане е да се разплаща клиента от вкъщи/
офиса/където и да е, когато той реши, и спестявай-
ки времето си за „висене по опашки“, реално той 
пести парите си, които е възможно да заработва в 
същото това време.
 Трета причина: При е-банкирането има срав-
нително добра отчетност на движението на парите 
на клиента. При него се предоставят много добри 
възможности от гледна точка на отчети и анализи 
на личните финанси на всеки банков клиент, който 
е възможно постоянно да следи трансакциите си, 
както и да намалява разходите си и да оптимизира 
плащанията си. Тези операции биха били много 
по-трудни, ако клиентът си води отчетите с лист и 
химикал или ги пресмята в екселска таблица. При 
е-банкирането се отчитат доходите с натрупване 
на клиента всеки месец, когато той ги получава и 
те се превеждат по банковата му сметка, а също: 
разплаща всички регулярни сметки като вноска 
по заем, наем, ток, вода, парно и топла вода, ин-
тернет, мобилен телефон и т.н. На следващо мяс-
то, клиентът има възможност и да спести и/или 
инвестира дадена сума, отново онлайн. За него 
също и остава сума, която е за харчене – основно 
използвайки минимално количество пари в брой 
и основно това става безкасово – чрез неговата де-
битна и кредитна карта. Чрез е-банкиране целият 
процес по месечното управление на финансите 
на даден клиент отнема не повече от 10 минути, а 
през целия месец той има ясна представа какво и 
защо се случва с неговите пари.
 Четвърта причина: Налице е достъп до ин-
формация за парите на дадения клиент непрекъс-
нато, като много по-лесно, дори през телефона, е 
да се провери движението по сметките, както и да 
се  плати дадена покупка или услуга и т.н.
 Видно е от изброените причини, че чрез 
електронното банкиране се постига много по-до-
бро управление на личните финанси. От значение 
е, че чрез него се спестява време, за да се отиде до 
клон на банката. Дори и да се плати малка сума за 
активация или реактивация на електронното бан-
киране, то ползите от него са несъмнени. В случа-
ите, когато се носят пари в брой в портфейла си 
или ако се държат в къщи, много по-вероятно е да 
се случи кражба и особено това е възможно, ако 
се държат под дюшека, независимо, че това все 
по-рядко се прави от българските граждани. Необ-
ходимо е да се знае, че при електронното банкира-
не парите, депозирани в банката, са застраховани, 
което е валидно и за транзакциите с банковите кар-
ти – дебитни и кредитни. Налице е  известен риск, 
който е навсякъде, но той се снижава до минимум 

при по-добро управление на парите и достатъчно 
информация, които са налични при е-банкиране-
то. То е средство за достъп в реално време и 24 
часа в денонощието до услугите на банката и има 
висока степен на сигурност. Електронното банки-
ране позволява по всяко време на денонощно, и 
то в реално време, управление на средствата като: 
справка на състоянието и движенията по сметката 
на клиента.
 На следващо място е онлайн банкирането. 
Това е услуга, която всички банки у нас предла-
гат. С развитието на технологиите и българските 
банки трябваше в кратки срокове да се адаптират 
към промяната в нагласите на своите клиенти и 
желанието им банкирането да става по-бързо и 
в по-удобно за тях време. Същността на онлайн 
банкирането е възможността клиентът онлайн да 
извършва различни активни операции или да сле-
ди своите наличности по сметките си. То може да 
се осъществи през лаптоп/компютър или през мо-
билно устройство – смартфон или таблет. Клиен-
тите могат да се възползват от е-банкиране или от 
т.нар. виртуална банка, използвана от българските 
банки.
 Виртуалната банка представлява иноватив-
на банкова платформа. Тя е значително по-модерна 
и с повече функционалности спрямо стандартното 
интернет банкиране. Виртуалната банка предоста-
вя възможност на нейните клиенти на практика да 
използват онлайн услугите, които се предлагат и 
във физически клон на банката. Визирано бе, че 
онлайн банкирането по същество представлява 
услуга, чрез която клиентите на банката могат 
да извършват преводи, да следят наличността по 
своите сметки, да заплащат битовите си сметки 
(ток, вода, парно и др.), да спестяват средства в 
различни виртуални инструменти и други. Този 
вид банкиране се разделя на два типа – активно и 
пасивно. Характерно за активното банкиране е, 
че може да се извършват всички видове операции. 
При пасивното банкиране възможностите са 
по-ограничени и се свеждат предимно до просле-
дяване на наличността по сметки. В зависимост от 
банката е възможно да са разрешени и ограничен 
брой други операции.
 Мобилното банкиране по същество не се 
отличава съществено от онлайн банкирането. То 
също може да е активно или пасивно и опера-
циите, които клиентите могат да извършват през 
мобилния си телефон или през таблета си, са 
сходни на тези при онлайн банкирането. Налице 
са банкови клиенти, които не използват услугата 
„Онлайн банкиране“, които заявяват, че имат ре-
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зерви относно сигурността на техните средства и 
това е една от причините да не го използват. Освен 
че се спестява време, то при мобилното банкиране 
се спестяват и средства. Таксите при него са 2 до 
3 пъти по-ниски в сравнение с таксите за същите 
услуги, но извършени в клон на банката, а сигур-
ността в голяма степен е гарантирана. Използват 
се при този вид банкиране всички съвременни до-
стижения на технологиите – биометричен достъп, 
онлайн идентификация, ПИН код и др.
 В първото полугодие на 2021 г. започнаха са 
се появяват в медиите у нас публикации за т.нар. 
Бигбанка, която се доближава до характеристики-
те на виртуалната банка. Тя до есента на 2021 г. не 
е започнала да функционира пълноценно (да пре-
доставя кредити и да извършва някои от познатите 
досега банкови операции) и предвид това засега 
не е възможно да се направи анализ на дейността 
ѝ. 
 Онлайн банкирането е възможно да се оце-
ни като доста добър метод за дистанционно упра-
вление на парите на клиента и вече е ежедневие 
на доста голяма част от българските потребители. 
Един клиент, ползващ онлайн банкиране, само 
с няколко клика може да свърши голям кръг от 
ежедневните си платежни задачи, като: да напра-
ви изгодни електронни покупки, да плати някои 
неотложни сметки или да извърши обикновена 
справка по своите сметки. 
 Държавният контролен орган, който следи 
за правомерното прилагане на електронното бан-
киране у нас, е Комисията за защита на потреби-
телите. Известно място в тази насока имат и някои 
неправителствени организации (НПО). Едно от 
тях е Сдружение Българска национална асоциация 
„Активни потребители“. Тя е създадена с извест-
но европейско финансиране и е призната за пред-
ставителна организация на национално равнище. 
Други НПО са: „Сдружението за правна помощ на 
потребителите“ – гр. Пловдив, което също е при-
знато за представително на национално равнище. 
Сдружение на потребителите, което функционира 
от около 30 години, е Федерацията за защита на 
потребителите. 
 Посочено бе, че е-банкиране осигурява ра-
ботен цикъл, а също и нареждане на трансфери в 
реално време, при което независимо по кое вре-
ме на денонощието се въведе промяна в статуса 
на сметката на клиента, то тя се отразява веднага. 
С оглед да популяризират този авангарден метод, 
както и да се справят с конкуренцията, все повече 
банки у нас предлагат определени промоционални 
услуги за клиентите, които са избрали да ползват 

онлайн банкирането.
 Чрез съвременните методи на киберзащита-
та, в т.ч. и чрез отлично познаване на телекомуни-
кациите, възможностите за пробив в сигурността 
на електронното банкиране в последните години 
рязко намаляват [1]. Вируси и сривове в система-
та на банката, както и рискове от атаки на т. нар. 
„троянски коне“, все оше са недостатък на услу-
гата и в момента, в който клиентът оперира със 
сметката си, те се причисляват към „неприятните 
изненади“, които може да се очакват винаги, ко-
гато той сърфира. „Фишинг“ (phishing) атаките 
са в действителност най-сериозната опасност, 
която „дебне“ банковия клиент, докато той упра-
влява дистанционно своите пари по сметките си. 
(„Фишинг“ са атаките от съответните „фишинг“ 
сайтове). Сайтовете или интернет страниците от 
този тип служат за кражба на лична информация, 
по-специално на данните от сметката на клиенти-
те на банките. В повечето случаи авторите на „фи-
шинг“ сайтовете ги проектират така, че да изис-
кват от банковите клиенти собственоръчно да си 
въведат данните си в определено поле. Целта им е 
да се заблудят, че това поле е част от електронната 
система на банката. Ето защо, за да запази дове-
рието на клиентите си по отношение на електрон-
ната банкова услуга, банката се стреми да сведе 
рисковете до възможен минимум. Това става,  като 
банката използва подходящ специализиран софту-
ер с подсилена защита, с оглед да предпази себе си 
и потребителите си от „злонамерен“ софтуер. 
 Основните мерки за сигурност, които банки-
те са въвели за по-успешна киберзащита, са:
 1. Електронният подпис. Той е най-новото 
и най-надеждното средство за електронна сигур-
ност. Чрез тази технология използваната система 
разпознава само един потребител, който удосто-
верява самоличността си със създадения от него 
уникален електронен подпис. За осигуряване на 
възможността да бъде подписан даден електронен 
документ с универсален електронен подпис, кли-
ентът трябва да притежава удостоверение за уни-
версален електронен подпис, а също и собствени 
технически носители (като: смарт карта и карточе-
тец), както и специален софтуер за управление на 
карти и за работа с електронни документи. 
 2. Уникална парола. Тя представлява свое-
образен метод по формата на „уникална парола“, 
която всъщност представлява списък от определен 
брой различни пароли, които банковият служител 
предоставя на клиента персонално. Те се ползват 
от него с оглед  потребителят да въвежда различна 
парола при всеки достъп до системата, а банката 
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да я разпознава и да го индентифицира.
 3. Генератори за пароли. Повечето от бъл-
гарските банки използват програми за генериране 
на пароли. При тях с всяко влизане се използва ме-
тод, който е подобен на своеобразен шифър и с не-
гова помощ се генерира сигурна парола, базирана 
на личните ни данни. 
 4. SMS за всяка извършена трансакция. 
Този тип услуга се прилага най-вече с оглед да 
ни предпази от риска от вируси в системата и от 
„фишинг“ атаки. Чрез СМС клиентът получава 
информация за всяка извършена трансакция от 
неговата сметка и той има възможност да разбере 
веднага, ако евентуално някой неправомерно опе-
рира с финансовите му средства. При някои банки 
изпращането на SMS е безплатна услуга, при дру-
ги за съобщението се събира от банката минимал-
на такса. 
 От своя страна, банковият клиент също 
следва да се предпази сам от измами, в т.ч. фи-
шинг атаки, като трябва да познава и спазва някои 
правила, за да управлява безпроблемно сметката 
си по електронен път, като:
 1. Да извършва онлайн банкиране на компю-
тър или на друго мобилно устройство (смартфон 
или таблет) с операционна система с налична на-
деждна антивирусна система.
 2. Да избягва съхранение на едно място на 
данните за достъп до системата и личните си дан-
ни (например – парола и банкова сметка). 
 3. Да не отбелязва и да записва своите дан-
ни, посочени по-горе на документ в компютъра 
или на лист в близост до него. 
 4. Да сменя редовно паролата си, като препо-
ръчително е да го прави минимум веднъж на всеки 
два месеца.
 5.  Внимателно да проверява дали отворена-
та страница на обслужващата го банка е автентич-
на и т.н.
 В заключение следва да се посочат кои са 
някои от най-големите удобства за клиентите на 
онлайн банкирането на някои от българските бан-
ки, които го предлагат:
 1. Заплащане на битови сметки, наеми, 
заеми онлайн. Българските банки предлагат въз-
можността да плащате битовите си сметки през 
техните приложения за онлайн банкиране. Този 
начин на заплащането им спестява много време, 
тъй като не се налага клиентът да обикаля няколко 
офиса на Топлофикация АД, ВиК и т.н и да се реди 
на опашка. По този начин той рискува да си загуби 
своето портмоне някъде в офисите им по гишета-
та. За улеснение на банковите клиенти обикнове-

но се изисква еднократно въвеждане на данните 
от фактурата за услугата, която те искат да плащат 
по електронен път, както и да удостоверят своята 
самоличност, а впоследствие плащането на смет-
ките става само с един „клик“.
 2. Банкови трансакции (Прехвърляне на 
финансови средства по електронен път). Чрез 
онлайн банкирането може да се осъществяват 
банкови трансакции или да се прехвърлят пари по 
сметките, като се правят банкови преводи много 
по-бързо от преди десетина години. Възможно е 
също да се проверяват наличните средства, без 
да е необходимо посещаването до банковия клон. 
Някои от българските банки определят лимити 
за максималния брой операции на дневна или 
на седмична база, както и за техния размер. Ето 
защо следва банковият клиент да се информира 
и за приложимите такси върху тази услуга с ог-
лед да не ги надхвърля и евентуално да заплаща 
допълнителни такси. Банковите трансакции или 
прехвърлянето на средства между собствените ви 
сметки допълнително улеснява и спестяването, 
което е от полза за клиента. Възможно е той да де-
позира малка сума в отделен т.нар. „спешен фонд“ 
всеки път, когато плаща битовите си сметки. По 
този ще е възможно с времето да се натрупат сред-
ства, които да помогнат при покриването на някои 
негови извънредни разходи. Също така евентуал-
но при необходимост е възможно клиентът да кан-
дидатства за кредит и/или да открие депозит през 
онлайн платформите на банките за отпускане на 
потребителски кредити.
 3. Сравнително удобен преглед и история 
на движението на всички трансакции. Чрез он-
лайн банкирането се осигурява достъп на клиента 
до историята на всички трансакции по неговите 
банкови сметки и той може да направи справка 
за датата на превода, както и за неговия размер. 
Също е възможно и да си извади и разписка за 
удостоверяване на дадено плащане, ако случайно 
е загубил касовата си бележка. В онлайн платфор-
мите на повечето български банки е възможно да 
се проследят и т.нар. „изчакващи“ операции. Те 
представляват предварително заявени плащания, 
които все още не са прехвърлени от банковата 
сметка на клиента. В случаите, когато той открие 
съмнителни преводи, които не е извършвал лично, 
е възможно незабавно да уведоми банковите слу-
жители с оглед те да прекратят операцията или да 
блокират сметката му. Повечето български банки 
предлагат и услугата за SMS известяване при вся-
ко входящо или изходящо движение по банковата 
сметка на клиента. Тези съобщения се изпращат 
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от банката безплатно на мобилния телефон и това 
става няколко секунди след и/или дори в момента 
на плащането. По този начин се повишава значи-
телно степента на защита на средствата на клиен-
та.
 4. Мобилно банкиране. Повечето бъл-
гарски банки разполагат със собствени мобилни 
приложения. Те позволяват на клиентите им да 
се възползват от всички удобства на онлайн бан-
кирането на едно място – в личния им смартфон 
или таблет. При този вид банкиране е налице 
свързаност с предимствата, предоставени от мо-
билните оператори от сектор „Телекомуникации“. 
По този начин клиентът на банката има достъп 
до банковата си сметка 24 часа в денонощието и 
7 дни в седмицата. Възможно е той да  проверява 
наличните средства по сметката си, докато паза-
рува, с оглед да не надхвърли покупката размера 
на притежаваните от него средства. Софтуерните 
експерти по киберсигурност съветват да се из-
ползват само криптирани Wi-Fi мрежи, когато се 
удостоверяват плащания или се извършват онлайн 
трансакции. На практика банковите клиенти след-
ва да не се доверяват на обществения интернет 
достъп в различни специализирани компютърни 
клубове; библиотеки, разполагащи с компютърни 
зали; специализирани т.нар. коуъркинг и споделе-
ни пространства; кафе-сладкарници, разполагащи 
със съоръжения за интернет банкиране и WiFi и 
др., което значително ще намали риска за тях от 
„хакване“ на банковата им сметка. Посочено бе, 
че мобилното банкиране наистина предоставя 
огромни предимства и спестява много време и 
напоследък все по-голяма част от операциите на 
банките се прехвърлят в онлайн среда. От 2 – 3 
години в САЩ и в някои развити европейски дър-
жави (Великобритания, Дания и др.) вече има из-
цяло „Интернет банки“ (виртуални банки), които 
изобщо нямат банкови клонове. Виртуалните бан-
ки икономисват значителни разходи (за наеми на 
помещения, работни заплати, консумативи и т.н.), 
а това им позволява да конкурират традиционните 
трезори с по-ниски такси за обслужване и по-до-
бри условия по кредитите и депозитите, но това не 
означава че банковите клонове скоро ще изчезнат. 
За много операции все още е необходима среща с 
личния банкер на даден банков клиент и той и за-
напред ще контактува с него „лице в лице“. В слу-
чаите, когато става въпрос за рутинни финансови 
операции (преводи, плащания на битови сметки и 
др.), тенденцията е все по-голяма част от тях да се 
прехвърлят в онлайн среда“. 
 От публикуваните данни на Евростат [6] за 

последните пет години е видно, че Република Бъл-
гария е на последно място в ЕС по използване на 
електронно банкиране. На този етап много от бъл-
гарите, предимно от по-възрастното поколение и 
от населението, което не е достатъчно образовано 
и е с ниска или с никаква компютърна грамотност, 
предпочитат лично да посещават (физически или 
присъствено) клоновете на българските банки, 
което е разбираемо. Независимо от консерватив-
ното отношение на немалка част на българското 
население към онлайн банкирането, то в послед-
ните години  и у нас печели все повече привър-
женици, а българските банки непрекъснато усъ-
вършенстват своите онлайн платформи и мобилни 
приложения. 
 В края на настоящата публикация и с оглед 
да се подкрепи настоящият анализ с конкретни 
примери (без да се прави реклама на банките), е 
направен кратък обзор на някои от постиженията 
в е-банкирането и в мобилното банкиране на две-
те най-големи български банки, на една – средно-
голяма банка у нас, както и една от най-малките 
български банки (но същевременно с големи ус-
пехи в тази област). Те съответно са:
 В някои банки у нас като Банка ДСК пред-
лагат новият банков продукт: ДСК Директ, както и 
мобилно банкиране DSK Smart. С оглед да се осъ-
ществи банкова трансакция или прехвърляне на 
средства извън своите сметки в Банка ДСК, може 
да се заяви метод на подписване – комбинация от 
цифров сертификат, издаден от Банка ДСК и ед-
нократен SMS код или комбинация от персонален 
цифров сертификат, издаден от Банка ДСК, както 
и Тоукън – мобилно приложение (DSK mToken). 
Услугата може да се заяви от клиента изцяло дис-
танционно. В случаите, когато той използва мо-
билния си телефон, тогава документите се под-
писват чрез мобилната апликация на Евротръст 
[2].
 Голям интерес за банковите клиенти пред-
ставлява мобилното банкиране в УНИКРЕДИТ-
БУЛБАНК За мобилното приложение на най-го-
лямата по размер на активите българска банка 
„Булбанк Мобайл“ е характерно, че при инста-
лиране на това приложение за мобилно банкиране 
е възможно бързо да се управляват сметките на 
клиентите навсякъде и по всяко време. На следва-
що място, е възможно те да проверяват и чрез него 
да заплащат битовите си сметки бързо и лесно. За 
тази цел се стартира т.нар. M-токен и се избира 
секция „Код за подпис“, след което се въвежда по-
казаното на екрана на УниКредитБулбанк Онлайн 
число и се кликва на бутон: „Генерирай“. След 
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това генерираният код се въвежда в поле „Код за 
подпис“ в УниКредитБулбанк онлайн, с оглед да 
се да подпише успешно от клиента на банката. [2]
 На трето място, следва да се отбележи, че 
има и български банки, които имат някои други 
предимства в е-банкирането, като Райфайзенб-
анк, България [4] при банкирането чрез прило-
жението Райфайзен ОНЛАЙН. Чрез него тази 
банка осъществява бързо и сигурно банкиране от 
всяка точка на страната и/или в страна от ЕС. По 
този начин се спестява както време, така и се ико-
номисват и пари. Възможно е да се следи в реално 
време балансите и движенията по сметки и кре-
дити и се избират различни нива на достъп. Чрез 
Райфайзен онлайн се предоставя възможност да се 
разчитa и на т.нар. преференции при масови пла-
щания (на заплати); пакетни, бюджетни и SEPA 
преводи; бързи преводи към доверени бенефици-
енти; интеграция с ERP системи; бързо подаване 
на документи за банкови гаранции, акредитиви и 
усвояване на кредит; подаване на заявки за преиз-
даване на карта, променяне на лимит и теглене на 
суми в брой и т.н. [4].
 В една от най-малките български банки Ти 
Би Ай банк (TBI bank) [5] са налице редица уле-
снения за банковите клиенти при е-банкиране. В 
нейната банкова практика в тази област заслужава 
внимание възможността за самостоятелна регис-
трация от всеки потенциален клиент, което става 
по следния начин: въвеждане от негова страна на 
телефонния номер и потвърждаване на СМС-а, 
който банката изпраща; след това той качва селфи, 
качват се и снимки на предната и задната страна 
на личната карта на клиента. Във финалния етап 
на разпознаването на клиента, след като се получи 
одобрение за достъп, се настройват неговите ин-
дивидуални или персонални пароли [5].
 И в други български банки като ОББ, По-
щенска банка, ПроКредитбанк и др. е-банкиране-
то в последните две години през 2020 г. и 2021 г. 
бележи значителен напредък по отношение на ка-

чество на банковото обслужване, както и на банко-
ва киберсигурност.
 Заключение
 В заключение следва да се отбележи, че е 
възможно да се направи и изводът, че в известна 
степен т.нар. панденомика, която е налице в резул-
тат на кризата, причинена от КОВИД-19, както и 
увеличеният брой на пазаруване през Интернет, 
увеличи на настоящия етап и обема на е-банкира-
нето и на мобилното банкиране не само в САЩ, 
Китай, Япония и големите и развити страни в 
ЕС, но и у нас.  Прогнозите на редица експерти 
във финансовата област и в информатика са, че в 
следващите няколко години трендът на нараства-
не на е-банкирането ще е възходящ. Все по-голяма 
част от електронното и от мобилното банкиране 
ще заемат за в бъдеще финтех компаниите, но не 
се очертава в близко бъдеще те да заменят банки-
рането и по-конкретно извършването на банкови 
трансакции от търговските банки. Налице е обаче 
тенденция и занапред все повече търговски банки 
да основават собствени финтех компании. Други 
по-големи финтех компании, които са набрали 
достатъчно капитал и много на брой платежоспо-
собни клиенти (както британската „Револют“, ще 
кандидатстват и ще получат от регулаторните ор-
гани в своите страни банков лиценз. Този процес 
ще повиши нивото на иновационните решения 
(най-вече скоростта при преводите, както и по-
нижаването на цените им) в осъществяването на 
трансакциите между банките и техните банкови 
клиенти, както и между финтех компаниите и по-
требителите на финтех услуги.
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ELECTRONIC BANKING IN BULGARIA – REASONS FOR USE AND SECURITY ISSUES
Yosif Avramov

Abstract: In the article analysis is made everyday life the ordinary consumer of banking services in recent years in the world and in 
our country. Some main advantages of e-banking are pointed out, as well as some of its significant disadvantages. It is considered 
what is the difference between e-banking and mobile banking, given the fact that these two terms are often confused. Provided 
that the client uses the so-called fintech solutions formulated the following reasons that motivate him to resort to managing his 
money through e-banking: First reason: Saving money for the client. In general, banks offer online banking to their customers 
individuals for free and they save money. Second reason: Saving the client‘s time. This is the case when the customer makes an 
elementary calculation of the time he spends, waiting in long queues to pay the utility bills for his household consumables. Third 
reason: Relatively good reporting of the client‘s money movement. Each bank customer can constantly monitor their transactions 
and optimize their payments. Thus, his accrued income is accounted for and it is transferred to his bank account. At the same time, 
he pays all his regular bills for: loan, rent, electricity, water, heating; internet, mobile phone, etc.
Key words: bank, business, currency, market, payments, consumer, sale, account
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 През 2021 г. се навършват 65 години от съз-
даването на Обединения институт за ядрени из-
следвания (ОИЯИ) в град Дубна, Русия. България 
е една от страните основателки на знаменития 
международен научен център, който е междупра-
вителствена организация, създадена на основата 
на Договор, подписан от единадесет страни учре-
дителки, между които и Република България, на 
26 март 1956 г. и регистрирана в ООН на 1 фев-
руари 1957 г. Днес в ОИЯИ членуват 19 държа-
ви, сред които  5 държави членки на Европейския 
съюз –  България,  Полша, Румъния,  Словакия, 
Чехия. Други 5 държави сътрудничат с ОИЯИ въз 
основа на двустранни споразумения – Германия, 
Италия, Унгария, Сърбия и ЮАР. Ежегодно пове-
че от хиляда учени от различни научни центрове 
посещават ОИЯИ.
 ОИЯИ представлява мултидисциплинарен 
международен изследователски център. Провеж-
дат се фундаментални изследвания в областите 
на теоретичната физика, физиката на елементар-
ните частици, ядрената физика, неутронната и 
реакторната физика, физиката на кондензираната 
материя, биофизиката и информационните тех-
нологии. Значително внимание се отделя на при-
ложните изследвания в сферата на високите тех-
нологии и медицината. Към ОИЯИ работи мощен 
Научно-учебен център.
 През изминалите години в Института бе съз-

даден уникален набор от експериментални физич-
ни установки: свръхпроводящ ускорител на ядра и 
тежки йони до релативистки енергии – Nuclotron 
(Нуклотрон); циклотрони на тежки йони У-400 и 
У-400 М с рекордни параметри на снопа за про-
веждане на експерименти по синтезиране на 
свръхтежки елементи; високопоточен неутронен 
импулсен реактор ИБР-2. Експерименталната на-
учна програма на ОИЯИ се опира на изключи-
телната школа по теоретична физика, огромния 
опит в методиката на физичния експеримент и 
най-съвременните постижения в областта на ин-
формационните технологии, вкл. грид, облачни и 
суперкомпютърни технологии. Осъществени са 
редица проекти, насочени към развитието на на-
учната инфраструктура на държавите членки на 
ОИЯИ, изграждане на нови инсталации и разра-
ботване на научни програми за тях. За 65 години 
в ОИЯИ са направени 40 открития в областта на 
ядрената физика. Натрупан бе голям обем от зна-
ния и експертиза, които днес са концентрирани в 
седем лаборатории.
 Приоритет за Института са три големи про-
екта.
 Синтезът на нови елементи от Перио-
дичната система на Менделеев е приоритет за 
ОИЯИ. Изучаването на техните свойства се осъ-
ществява чрез методите на ядрената спектроско-
пия и с помощта на химически анализи. През пе-

ОБЕДИНЕН ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
(ОИЯИ), ДУБНА – 

65 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ОСНОВАВАНЕ*
Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов,

вицедиректор на ОИЯИ–Дубна,
чл.-кор. Чавдар Стоянов,

Институт за ядрени изследвания 
и ядрена енергетика – 

Българска академия на науките

* В статията се използвани части от други статии на авторите, публикувани през годината в „Списание на 
БАН“ и сп. „Светът на физиката“.
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риода 1999 – 2005 г. в Лабораторията за ядрени 
реакции са проведени серия от експерименти, при 
които последователно са синтезирани свръхтежки 
елементи с Z = 112 – 118. Тези открития са получи-
ли международно признание. На 30 ноември 2016 
г. Международният съюз за теоретична и прилож-
на химия (IUPAC) официално утвърди имената на 
4-те нови химични елемента с номера 113,115, 117 
и 118 и те са:
 • Nihonium (нихоний) и символ Nh, за еле-
мента с номер 113,
 • Moscovium (московий) и символ Mc, за 
елемента с номер 115,
 • Tennessine (тенесин) и символ Ts, за еле-
мент с номер 117,
 • Oganesson (оганесий) и символ Og, за еле-
мента с номер 118.

ни“ ядра (ядра с аномален брой протони или не-
утрони), особено на тези, разположени близо до 
линиите на протонна и на неутронна стабилност. 
Голямата асиметрия в броя на протоните и неу-
троните в сноповете от екзотични радиоактивни 
ядра позволява изучаването на свръхдеформирани 
форми на ядрата, високоспинови състояния и ядра 
с нови стойности на магичните числа на протони-
те и неутроните. При екзотичните ядра съотно-
шението между силите на кулоново отблъскване 
между протоните и ядрените сили е много различ-
но от съотношението, характерно за стабилните 
ядра. Това води до появата на нови, необичайни 
свойства. Едно типично екзотично ядро е 11Li, 
което се състои от три протона и осем неутрона, 
т.е. има излишък на неутрони. Радиусът на 11Li е 
почти равен на радиуса на 208Pb, докато в същото 

Фигура 1.  Новата Периодична таблица на Менделеев. Новите елементи с номера от 113 до 118  са в края 
на ред 7
 Две години по-рано IUPAC именува елемен-
тът с номер 114 „Фльоровий“ (Fl), а този с но-
мер 116 – „Ливерморий“ (Lv). Предстояща ва-
жна научна задача е получаването на елемента 
с атомен номер 120. На Фигура 1 е представена 
новата Периодична таблица на Менделеев. 
 Синтезирането на свръхтежки елементи е 
много рядко събитие. Едно свръхтежко ядро се 
синтезира в течение на дни, а за някои ядра и 
на месец. Изучаването на свойствата на нови-
те елементи обаче изисква те да се получават 
в много по-големи количества. За целта в Лабо-
раторията за ядрени реакции през 2020 г. започ-
на работа нов изследователски комплекс, наречен 
„Фабрика за свръхтежки елементи“, в основата на 
който е нов ускорител на йони – циклотронът DC-
280.
 Интересни са свойствата на  т.нар. „екзотич-

време 11Li е 20 пъти по-леко ядро (Фигура 2).

Фигура 2. Екзотичното ядро 11Li

 Друг приоритетен проект е проектът 
NICA. NICA е колайдър (ускорител на насрещ-
ни снопове) на тежки йони, който се строи в мо-
мента в ОИЯИ. В това сложно съоръжение ще се 
сблъскват челно интензивни потоци (снопове) от 
ускорени до много високи енергии тежки йони. 
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Колайдърът NICA е част от Лабораторията за фи-
зика на високите енергии  на ОИЯИ.
 Той се изгражда на базата на съществува-
щия в лабораторията  свръхпроводящ ускорител 
на тежки йони Nuclotron. В ускорителя Nuclotron 
се използва уникална технология, разработена в 
ОИЯИ, използваща явлението свръхпроводимост. 
Ускорителят работи от 1993 г. Ускорява тежки 
йони до максимална енергия 6 GeV/u и поляризи-
рани деутрони. С негова помощ се провеждат мно-
жество фундаментални и приложни изследвания. 
 Колайдърът NICA е развитие на ускорите-
ля Nuclotron. С негова помощ ще се моделират в 
лабораторни условия процесите, които са се раз-
вивали в първите мигове от раждането на Вселе-
ната. Носи името на богинята на победата НИКА, 

Фигура 3. Ускорителният комплекс NICA

което е съкращение от Nuclotron-based Ion Collider 
fAcility. NICA е комплекс от 5 свързани един с 
друг ускорители (Фигура 3).
 Физическата програма на колайдъра NICA 
включва изследване на 
поведението на ядрена-
та материя при екстрем-
но високи температури 
и налягания. В подоб-
ни екстремни условия  
кварките и глуоните, 
които са основните гра-
дивни елементи на про-
тоните и неутроните,  
стават самостоятелни 
частици. Формира се т.
нар. кварк-глуонна плаз-
ма, която се състои от 
свободни кварки и глуо-
ни. Между обичайната ядрена материя, състояща 

се от протони и неутрони и кварк-глуонната плаз-
ма, съществува междинно състояние, т.нар „сме-
сена фаза“. Смесената фаза представлява смес от 
кварк-глуонна плазма и барионна материя.
 Важна част от програмата на колайдъра 
NICA са приложните изследвания. Предвижда се 
създаването на медицински канал за терапия на 
онкологични заболявания с помощта на облъчва-
не с тежки йони, разработването на технология за 
обработване на радиоактивните отпадъци от ядре-
ните електроцентрали с цел значителното намаля-
ване на тяхната активност, т.нар. трансмутация, и 
др.
 Физиката на неутриното играе ключова 
роля за нашето разбиране на законите, които уп-
равляват Вселената. Третият приоритетен проект 

на ОИЯИ е свързан с изучаване свойствата на не-
утриното. Съвместно с Института за ядрени из-
следвания на Руската академия на науките в Мос-
ква, ОИЯИ има водеща роля в строителството, 
натрупването на данни, реконструкция, калибров-
ка и анализ на данните от неутринния телескоп 

Фигура 4. Baikal-GVD (детектор с гигатонен обем)
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Baikal-GVD (детектор с гигатонен обем). Целта 
е достигане на ефективен обем на детектора 0,4 
km3 в края на 2021 г. и 1 km3 през 2027 г. Днес 
Baikal-GVD е най-големият телескоп за неутрино 
в Северното полукълбо с обем на детектора 0,35 
km3 (Фигура 4).  Важна задача е  определянето на 
масата на неутриното и нарушаването на СР-симе-
трията в лептонния спектър.
 Трите приоритетни проекта не изчерпват на-
учната дейност на института.
 Изучаването на гравитационните вълни е 
най-значително откритие през последните години. 
То води до нови методи за изучаване на Вселената. 
Това изследване изисква използването на широк 
спектър от познания – от Общата теория на отно-
сителността до лазерна интерферометрия. В Ла-
бораторията по ядрени проблеми е изобретен ин-
клинометър, който ще се използва в експеримента 
VIRGO.
 В ОИЯИ се провеждат широкомащабни не-
утронни изследвания. Затова способства изграде-
ният импулсен реактор ИБР-2. Това е трето по-
коление източник на неутрони, който е на първо 
място в света по отношение на плътността на неу-
тронния поток в импулса от неутрони. ОИЯИ има 
значителен опит и богати традиции в изследвани-
ята в областта на кондензираната материя и неу-
тронната физика чрез използване на този реактор. 
Неутроните се използват за изучаване на фунда-
менталните взаимодействия и симетрии, структу-
рата и свойствата на атомните ядра. Понастоящем 
обаче те намират най-широко приложение във фи-
зиката на кондензираната материя, молекулярната 
биология, структурната химия, материалознание-
то, в системите за безразрушителен контрол на 
обемни материали и промишлени изделия. Освен 
това неутрони със свръхниски енергии също се 
явяват много перспективен инструмент за изслед-
вания в областта на физиката на елементарните 
частици и изучаване на фундаменталните взаимо-
действия.
 ОИЯИ предвижда да създаде на своята 
площадка нов перспективен източник на неутро-
ни ИБР-3. В съчетание с най-новите забавители,
неутроноводи и неутронни установки, ИБР-3 обе-
щава да се превърне в един от най-добрите източ-
ници на неутрони в света и да открие безпреце-
дентни възможности за изследвания в областта на 
физиката на кондензираните среди, фундаментал-
ната физика, новите материали и науката за жи-
вота.
 Тежките заредени частици се явяват отличен 
инструмент за решаване на фундаментални про-

блеми на съвременната радиационна биология и 
генетика. Енергията на тежките заредени частици, 
преминаващи през веществото, се разпределя по 
протежение на следата, която частицата оставя. 
Това води до формирането на сложни кластерни 
увреждания в ДНК и определя високата биологи-
ческа ефективност на тези частици. По тази при-
чина йони с висок електрически заряд и енергия, 
влизащи в състава на галактическите космични 
лъчи (ГКЛ), представляват голяма заплаха за здра-
вето на астронавтите по време на пилотирани по-
лети в далечния космос. 
 Сноповете от протони и йони на въглерода  
имат преимущество в лъчелечението на онколо-
гични заболявания. Това важи особено за дълбоко 
вкоренени тумори, което е следствие от нараства-
щото енергоотделяне в края на пробега на части-
цата (пик на Бряг). Лечението на  тумори със заре-
дени частици и обезпечаването на безопасността 
на пилотираните междупланетни полети се пре-
връщат във все по-актуални области на съвремен-
ните радиобиологични изследвания.
 Преимущество на изследванията в Лабора-
торията по радиационна биология (ЛРБ) е нали-
чието в института на голям брой източници на 
облъчване, в това число и снопове от тежки йони 
с различни енергии. Базовите установки в ОИЯИ 
предоставят прекрасна възможност за моделиране 
на биологичното действие на космичното лъче-
ние. Експерименти на Нуклоторна позволиха на 
ЛРБ да предложи  нова методика за моделиране на 
радиационни полета с непрекъснати енергетични 
спектри, които се генерират  вътре в космическите 
апарати, когато се намират в дълбокия Космос.
 В дългосрочната стратегия за развитие на 
ОИЯИ е залегнала и идеята за създаване на Меж-
дународен иновационен център. Той ще обединя-
ва усилията на различни лаборатории в ОИЯИ в 
следните основни направления:
 · Успешно започнаха проекти за създаването 
на циклотрон ДЦ-140 за изследвания в областта 
на материалознанието, изпитване на електронни 
компоненти и производство на ядрени филтри.
 · Изграждане на свръхпроводящ протонен 
ускорител с енергия 230 МеВ за разработване на 
нови методи за адронно-лъчева терапия и ради-
обиологични изследвания.
 Проведена бе кръгла маса с международно 
участие за създаване на голяма колаборация за 
развитието на иновационни приложни изследва-
ния на ускорителния комплекс НИКА в областта 
на радиобиологията, изследвания на радиацион-
ната устойчивост на материалите и трансмута-
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цията на високоактивни отпадъци от отработило 
ядрено гориво.
 Започна изграждането на радиохимична ла-
боратория I клас за производство на радиоизотопи 
за медицината и радиоактивни мишени за синтез 
на свръхтежки елементи и изследване механизма 
на ядрените реакции.
 България е една от страните учредителки на 
ОИЯИ и негов постоянен член от 1956 г. За нашата 
малка страна създаването на този международен 
институт е една изключителна възможност за ре-
волюционно развитие на собствените ядрени из-
следвания.
 Един от основните приноси на ОИЯИ за 
развитието на нашата страна е подготовката на 
кадри за науката и висшето образование.  През го-
дините там са работили над 500 български физи-
ци, математици, химици, инженери, биолози и др. 
Ежегодно около сто учени от България посещават 
лабораториите на ОИЯИ за кратко- и средносроч-
ни командировки. В Дубна от българи са защите-
ни над 20 дисертации за придобиване на научната 
степен „Доктор на науките“, а над 90 дисертации 
за научната степен „Доктор“, десетки други дисер-
тации са защитени у нас върху материал, получен 
там. Част от стотиците българи, работили в Дуб-
на, впоследствие са ръководители на институти, 
катедри, звена, водещи изследователи и препода-
ватели в Българската академия на науките, Софий-
ския университет, Пловдивския университет и др. 
 Известните български учени акад. Емил 
Джаков, акад. Христо Христов, проф. Иван Зла-
тев, проф. Цветан Вълов са били вицедиректори 
на ОИЯИ, а от 2021 г. ст.н.с Л. Костов е вицеди-
ректор на ОИЯИ. Други български учени са били 
зам.-директори на големите дубненски лаборато-
рии.
 Чрез активното ни участие в ОИЯИ, свърза-
но с обучение и обмен на кадри, избор на темати-
ки, доставки на експериментална техника и т.н., 
физиката на ядрото и елементарните частици, те-
оретичната физика, неутронната физика, ядрената 
електроника, приложната математика и информа-
тика, редица приложни ядрени методи се развиват 
в  мащаби, превъзхождащи тези в съседни страни 
и откриващи нашия път към европейските научни 
структури. Характерен е примерът за участието на 
българските физици и инженери в създаването на 
детектора CMS в ЦЕРН много преди Република 
България да стане член на ЦЕРН. То бе реализи-
рано в рамките на колаборацията „Русия и страни 
членки на ОИЯИ“, чрез която бяха финансира-
ни (със средства от Русия и ОИЯИ) създаваните 

и с българско участие части на детектора CMS и 
необходимите командировки на български уче-
ни в ЦЕРН. Именно на основата на тази дейност 
България бе приета сравнително бързо за член на 
ЦЕРН и това обуслови равноправното участие на 
българските учени в получените нови физически 
резултати в последните години. 
 ОИЯИ има сериозни приноси и в културно-
то развитие на българската нация.  Тук ще споме-
нем само, че именно високото ниво на ядрените 
изследвания у нас създаде предпоставките за бър-
зото, успешно и безопасно развитие на ядрената 
енергетика у нас.
 През 70-те и 80-те години на миналия век ин-
тересът към сътрудничеството с Дубна се засилва. 
От 70-те до 90-те години е най-плодотворният пе-
риод за българската физика във връзка с това съ-
трудничество. По това време  по около 100 души 
работят за по няколко години в ОИЯИ, в резултат 
на което се формира група, която съществено пов-
дигна нивото на ядрените изследвания и знание у 
нас. Повишава се образователното ниво, защото 
тези хора бяха много квалифицирани, познаваха в 
детайли структурата и резултатите от изследвани-
ята и ги преподаваха в университетите. Така сту-
дентите  получаваха знание от първа ръка, вместо 
да  слушат преразказ на  прочетеното в книги или 
стари учебници.
 Тук е мястото да се отбележи, че за българ-
ските научни институти и университети от ОИЯИ 
е доставено голямо количество апаратура и  обо-
рудване, с чиято помощ се е усъвършенствала екс-
перименталната и компютърната им база. 
 Има няколко имена, които трябва да се спо-
менат, когато се коментира работата на наши уче-
ни в Дубна през 50-те и 60-те години. Чл.-кор. Па-
вел Марков и проф. В. Заячки са част от колектив 
в ОИЯИ, който открива нарастване на сечението 
на взаимодействие на адрони с увеличаване на 
тяхната енергия – това е било напълно неочаквано 
и е записано като откритие. На 21 март 2017 г. по 
инициатива на Посланика на Република България 
в Руската федерация  се проведе юбилейно чества-
не на това откритие, регистрирано едновременно 
под номер 244 в СССР и под номер 7 в България. 
 Акад. Иван Тодоров е създал у нас школа по 
теоретична физика. Друго известно име е проф. 
Ж. Желев. В Дубна той е открил фина структура 
при алфа-разпада на ядра. 
 Представените резултати ни убеждават за 
значението, което има ОИЯИ за развитието на 
българската наука. Ефективното сътрудничест-
во с ОИЯИ позволи българските специалисти  да 
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достигнат световно ниво. Днес те са добре дошли 
в най-големите лаборатории по света.
 През месец септември 2021 г. във Физиче-
ския факултет на Софийския университет беше 
открит Информационен център на Обединения 

институт за ядрени изследвания в Дубна. В Цен-
търа има подробна информация за структурата и 
научната програма на института. 

THE JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH ( JINR) IN DUBNA – 
65TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION

Lachezar Kostov, Chavdar Stoyanov

Alstract: JINR is an international intergovernmental scientific research organization established through the 
Convention signed on 26 March 1956 by eleven founding States and registered with the United Nations on 1 February 
1957. Today there are 19 member states participants. There are unique experimental facilities like accelerator 
Nuclotron, Factory for superheavy elements, high-flux IBR-2 reactor. The research projects include study of hot and 
dense strongly interacting QCD matter; Baikal-GVD (Gigaton Volume Detector) in the field of neutrino physics; 
the discovery of superheavy elements; a high-flux long-pulse neutron source dedicated to fundamental and applied 
research in physics, chemistry, material science, biology, geology, environmental studies. 
Key words: Joint Institute for Nuclear Research, Project NICA, Project Baical, Factory for super heavy elements, 
High-flux  neutron source

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на 
национално съфинансиране за участие 

на български колективи в утвърдени акции 
по Европейската програма за сътрудничество в областта

на научните изследвания и технологии COST 

 Целта на процедурата е  да създаде условия за  пълноценно и ефективно участие 
на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните 
изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в 
тази програма.

  Допустими кандидати:
•   Акредитирани висши училища по чл.  85 ал.1 т.7  (ЗВО Обн.  ДВ. бр.112 от 27 де-

кември 1995 г.  изм.  ДВ.  бр.107 от 24 декември 2014 г) . 
•   Научни организации по чл.  47 ал.  1  на (ЗВО Обн.  ДВ. бр.112 от 27 декември 

1995г.  изм.  ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г) . 

Срок за подаване на предложенията – безсрочно.
Максимален  размер на съфинансирането – до 20 000 лв.  на година.

Допълнителна информация можете да откриете на уебсайта на ФНИ:
https: / /www.fni .bg/?q=node/543 
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ЗА КЛАСИЧЕСКИТЕ ФОСИЛИ ОТ ХОРА,
МАЙМУНИ И ХОМИНИДИ

Проф. д-р Христо Гагов, 
Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

 Тази публикация разглежда най-известните 
фосили от хора и човекоподобни маймуни от XIX 
и XX век и се дискутират мненията за тях. Обсъж-
дат се обективните трудности, които съпътстват 
сравняването на тези останки. Така например раз-
мерът на черепа, а и на целия скелет варира значи-
телно при промени в условията на средата и зато-
ва данните трябва да се отчитат съобразно с тях. 
Има периоди на гигантизъм и обратно (Фигура 1).

 Гладът, липсата на витамини, на цинк, близ-
кородственото кръстосване и различни патологич-
ни малформации повлияват негативно на растежа. 
Съществуват и значителни племенни (попула-
ционни) различия. Възрастните пигмеи достигат 
височина до около 150 см (Фигура 2). Наличието 
на находки от подобни малки хора или от гигант-
ски маймуни, както и на такива от хора и маймуни 
с аномална анатомия поради различни уврежда-
ния прави анализа на палеонтологичните данни от 
хоминиди* трудна задача, която допълнително се 
влияе от предпоставени мнения. Това най-често 

Фигура 1. Промяна на средния човешки ръст на въз-
растни от три европейски страни, родени от 1810 до 
1980 г. През периода 1500 – 1800 г. средният ръст е 
бил още по-малък, а преди това хората в Европа са 
били високи колкото населението на континента към 
2000 г. Илюстрацията е от [1]

* Терминът hominidae обединява четири рода с техните изчезнали и осем днес срещащи се видове: р. Homo 
(Човек) – един вид (Homo sapiens), р. Pango – три вида орангутани, р. Gorilla (източна и западна горила) и р. 
Pan – шимпанзе и бонобо (малко шимпанзе).

води до опит находката да се позиционира на оп-
ределено място в предполагаемия преход маймуна 
– човек.
 Човекът от остров Ява. Предположението 
на Ернст Хекел, че съществува преходна форма 
между маймуната и човека, вдъхновило холанд-
ския лекар и любител-антрополог Йожен Дюбоа. 
Той предприел изследване на остров Ява, където 
през 1891 г. открил фосилизиран череп от съще-
ство, наречено Pithecanthropus erectus, което озна-
чава изправен маймуночовек. Обемът на черепа 
му бил около 900 см3, като за сравнение този на 
съвременните човекоподобни маймуни е около 
500 см3, а на хората е средно 1400 см3, но варира 
в границите от 800 см3 до 2000 см3. По-големият 
обем на черепа от хоминиди се възприема като ос-
новен критерий, че находката е от преходна фор-
ма. В същия пласт, на 14 м от мястото на открива-
не на питекантропа, е намерена човешка бедрена 
кост. Фосилите стигнали до Европа, където били 
внимателно изследвани. Рудолф Вирхов, най-ви-
дният по онова време антрополог и патофизиолог,  
потвърдил, че бедрената кост е човешка. Той за-

Фигура 2. Танц с възрастни пигмеи, обитаващи 
джунглите на Конго

белязал, че между горния ръб на свода и горните 
очни орбити на черепа има дълбок шев, който е 
характерен за човекоподобните маймуни, но не се 
среща при човека. В крайна сметка мненията за 
питекантропа са две: а) някои, като Ернст Мейр, 
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смятали, че става дума за преходно звено между 
човек и маймуни, което е изчезналият вид Изпра-
вен човек (Homo erectus) от род Човек, б) други, 
че този череп е маймунски, а бедрената кост е от 
човек, като двата индивида са живели по едно и 
също време. Второто споделя и самият откривател 
Дюбоа, който към края на живота си разочаровано 
признава, че откритият от него в Тринил на о. Ява 
черепен свод най-вероятно е на голям гибон.
 Проучванията в изследваната от Дюбоа зона 
са продължени от други изследователи. Те използ-
вали местни хора за търсене на фосили срещу за-
плащане. Този начин не позволява да се определи 
точно мястото на находките, земния пласт, в който 
са открити, и дали в него има останки и от хора. 
Последните не били изкупувани и затова не са съ-
бирани от местните. Наличието на останки и от 
хора компрометират находките на хоминиди като 
преходни форми, защото показват, че по същото 
време е бил наличен и крайният резултат от пред-
полагаемия преход – човекът.
 Хайделбергски човек. Друга известна на-
ходка от този период е челюстта от Хайделберг, от-
крита в кариера за пясък (Фигура 3). Проф. Шой-
тенсак нарекъл създанието Homo heidelbergensis. 
Фосилът е датиран на 250 000 – 450 000 години. 
Зъбите според някои изследователи са напълно 
човешки. Масивната кост и липсата на брадич-
ка са черти, характерни за Homo erectus, който е 
предполагаем изчезнал вид човек. Подобни беле-
зи обаче се наблюдават днес при австралийските 
аборигени.

Фигура 3. Масивната долна челюст, открита край 
Хайделберг, на която липсва брадичка. Илюстраци-
ята е от [2]

 Неандерталец. Рудолф Вирхов изследвал 
оригиналната вкаменелост, открита през 1856 г. в 
пещерата Фелдхофер. Той заключил, че неандер-
талецът не е примитивна форма на човек. Черепът 
според него е деформиран и е принадлежал на 
болен от артрит и рахит човек. Затова неандер-
талецът по онова време бил отхвърлен като нов 

вид. За неандерталците се знае, че са използвали 
музикални инструменти и са отглеждали цветя. 
Днес се смята, че живелите в Евразия неандер-
талци (Homo neanderthalensis или Homo sapiens 
neanderthalensis) са първобитни хора, които са из-
чезнали поради някоя от следните причини: кли-
матични промени, болести, конкуренция с Homo 
sapiens или са били претопени от съвременните 
хора. Последното предположение се подкрепя от 
наличието на 1 – 4% неандерталски гени в инди-
видите на днешни неафрикански популации на 
хора [3]. То се потвърждава от изследователи от 
Института Макс Планк в Германия, които показа-
ха, че предразположението за тежко протичане на 
КОВИД-19 е наследено от неандерталците [4].
 Човекът от Небраска. Човекът от Небрас-
ка (Hesperopithecus haroldcookii) е обявен през 
1922  г. за предшественик на човека. Основание за 
това послужил един зъб. През 1927 г. се разбрало, 
че този зъб е на прасе. За кратката си научна ка-
риера човекът от Небраска дори е бил нарисуван 
(Фигура 4). Художникът е имал трудната, но отго-
ворна задача да създаде от зъб – човек.
 Пекинският човек (синантроп). Синан-
тропът (Sinanthropus pekinensis или Homo erectus 
pekinensis) е открит през 1927 г. в пещерите Джоу-
коудян край Бейджин (Пекин) от Дейвидсън Блек 
с финансовата подкрепа на Фондация „Рокфелер“. 
Откритието дошло точно навреме, за да премах-
не смута, възникнал около „човека от Небраска“. 
Смята се, че синантропът е живял преди около 
500 хил. години по времето на ледников период. 

Фигура 4. „Човекът от Небраска“ се утвърждава в 
хранителната верига с бухалка в ръка. Клекналото 
същество май изобразява жена! Илюстрацията е взе-
та от [5]

Обемът на мозъка му е от 850 cм³ до 1220 cм³, а 
ръстът – 1,55 – 1,60 м. Хранел се е с растителна 
храна и месо. Използвал е сечива. Умеел е да пали 
и поддържа огън. Синантропът е лансиран като 
свързващо звено между човека от Ява и неандер-
талеца. Блек твърди, че са открити вкаменени ос-
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танки от 40 индивида. Техни реплики са изпрате-
ни в САЩ, за да бъдат популяризирани. Наскоро 
след публикуването на откритието Д. Блек умира 
внезапно, а през 1941 г. оригиналните останки 
от синантропа изчезват. Музейни сбирки демон-
стрират репликите, но те не могат да послужат за 
научни изследвания, а според някои дори да га-
рантират наличието на идентични оригинални на-
ходки (Фигура 5). Все пак при проведените след 
войната от китайски учени изследвания на същото 
място са намерени останки от няколко индивида. 
Най-големият открит от тях череп е от по-древен 
(долен) пласт, а по-малки от него – в по-нов. Това 
поставя под съмнение тезата, че за няколкостотин 
хиляди години, на колкото са датирани различните 
фосили от това находище, мозъкът на обитателите 
на пещерата ееволюирал чрез нарастване. Освен 
това всички черепи са счупени с цел изваждане 
на мозъка. Това предполага, че са били на майму-
ни, послужили за храна на обитаващите пещерите 
хора. Алтернативното обяснение е за канибали-
зъм.

Фигура 5. Отливка на череп от синантроп (Homo 
erectus pekinensis). Илюстрацията е от [6]

 Човекът от Пилтдаун – хибрид от човеш-
ки череп и маймунска челюст. Най-прочутият 
фалшификат на маймуночовек е „открит“ през 
1912 г. Тогава палеонтологът любител Чарлз Доу-
сън представя череп и челюст, които принадлежат 
на непознато същество. Челюстта е като от майму-
на, а черепът– човешки. Липсващото звено между 
маймуната и човека тогава се е търсило усилено, 
а комбинацията от голям мозък и маймунски зъби 
била точно това, което липсвало. Артър Удуърд, 
управителят на геологическия отдел на Британ-
ския музей, се съгласява с Доусън, че откритият 
череп е брънка в еволюционната верига на човека 
(Фигура 6).
 Пилтдаунският човек е признат от научна-
та общност за автентичен екземпляр на прачовек, 

живял през късния плейстоцен.  Той влиза в учеб-
ниците с името Eoanthropus dawsoni (Човекът-зо-
ра на Доусън). В следващите десетилетия учените 
не откриват други находки от хоминиди и древни 
хора като тези на човека от Пилтдаун. Това кара 
екип изследователи от Британския музей през 
1953 г. да проведат серия от тестове, които доказ-
ват, че ескпонатът е умишлен фалшификат. Дати-
рането сочи, че горната част на черепа е взета от 
древен Homo sapiens, а челюстта е на съвременен 
органгутан, която е била изкуствено състарена 
(Фигура 7).

Фигура 6. Чарлз Доусън представя своето „откри-
тие“ на палеонтолози. Картина от John Cooke. Илюс-
трацията е от [7]

Фигура 7. Череп и реконструкция на мъжа от Пилт-
даун. Илюстрацията е от [8].

 Класическите и по-нови фосили от хора и 
човекоподобни маймуни е трудно да се разглеж-
дат като убедително доказващи преполагаемите 
еволюционни етапи на произхода на човека от 
маймуни. Интерпретациите на тези находки чес-
то са обект на иделогичски мотивирани мнения. 
На Запад те могат да се разглеждат като една от 
финалните битки от войната за елиминиране по-
литическото влияние на Католическата църква, а в 
други части на света – начин за маргинализиране 
на традиционните вярвания за целите на извърш-
ващото се в тях социално преустройство.



 Опити за кръстоска на маймуна с човек.  
 През 20-те години на миналия век в Съвет-
ския съюз се ражда проект за кръстоска на човек с 
маймуна. Целта е да се получат хибридни майму-
ночовеци, които да притежават голяма физическа 
сила, да са глупави и подчиняеми, смели войни 
или подходящи за работа в мините и огромните 
инфраструктурни обекти на тази империя (Фи-
гура 8). Освен това се очаквало изпълнението на 
проекта да укрепи новата атеистична власт, като 
нанесе съкрушителен удар върху вярата на мно-
гобройните тогава православни християни и на 
други религиозни общности (Фигура 9). Затова 
през 1926 г. с одобрението на Йосиф Сталин се 
финансира такъв проект на селекционера проф. 
Иля Иванович Иванов, който до този момент е 
имал няколко успешни кръстоски като тази между 
между зебра и кон (Фигура 10). Ръководството на 
Пастьоровия институт също е заинтересовано от 
проекта и с желание подкрепя проф. Иля Иванов, 
като го урежда да проведе опити с шимпанзета във 
Френска Гвинея (днес Република Гвинея в Запад-
на Африка). Няколкото опита са неуспешни и след 
началото им са прекратени. 

Фигура 8. Професор Иля Иванов (ляво) и рисунка 
на очаквания резултат от кръстоската на маймуна с 
човек (дясно). Илюстрацията е от [9]

Фигура 9. Съобщение в съветския младежки вест-
ник „Смена“ от 1927 г., което известява комсомолци-
те в СССР за опита да се кръстосат маймуна и човек 
в Африка. Илюстрацията е от [9]

 През 1927 г. проф. Иля Иванов и синът му 
се връщат в СССР с 12 шимпанзета. Резултатът 
от този проект е създаването в черноморския град 
Сухуми на най-големия маймунарник за научни 
цели в Европа.
 Отсъстват съобщения за други опити за по-
лучаване на маймуночовеци чрез кръстосване. 
Желанието да се получат хибридни ембриони оба-
че не е изчезнало. В Университета Станфорд през 
2005 г. са създадени мишки с частично човешки 
мозък [10]. През 2017 г. бе съобщено за свин-
ско-човешки хибрид, при който към развиващ се 
зародиш на свиня са прибавени човешки стволови 
клетки [11]. Така са получени 150 хибридни ин-

Фигура 10. Иля Иванов с впрегнат зеброид, който е 
негова кръстоска на зебра и кон. Илюстрацията е от 
[9]
дивиди от около 2000 зародиша. В Университе-
тът Нюкясъл и Университетския колеж в Лондон 
(Обединеното Кралство) са получени хибридни 
заешки и човешки ембриони, а също химерни та-
кива, съдържащи кравешки и човешки гени [12]. 
През 2021 г. се появи съобщение в английското 
списание Nature за успешно отгледани ембриони 
на маймуни, съдържащи човешки клетки, които 
са преживели до 19-ия си ден [13]. През октомври 
2021 г. хирурзи в Ню Йорк присадиха свински бъ-
брек на човек в мозъчна смърт, който преживя с 
новия бъбрек три дни, след което бяха изключени 
поддържащите живота му системи. В началото на 
2022 г. в клиника в Мериленд, САЩ, бе присадено 
сърце от геннo мoдифицирана свиня на 57-годиш-
ния Дейвид Бенет [14]. Интересно е колко ще пре-
живее с него? Така, наред със системните усилия 
за създаването на трансхуманистичния свръхчо-
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век, макар и с по-малка интензивност, се работи 
по проекти за създаване на животночовек.
 Малко генетика. Какво показват разликите 
в ДНК между човек и примати? Реализацията на 
проекта „Човешки геном“ позволи да се опреде-
ли нуклеотидната последователност на човешка-
та ДНК. Разликата в кодиращите области на ДНК 
между човека и шимпанзето е само 1,23%, а ако се 
отчетат делециите (мутации, свързани с отпадане 
на нуклеотидни последователности) и инсерциите 
(мутации, свързани с вмъкване на нуклеотиди) – 
около 3% [15]. Това предполага, че фундаментал-
ната разлика между човека и биологично сродни-
те ни примати се дължи:
 1) на тези минимални разлики в ДНК – до 
300 белтък-кодиращи гена и някои разлики в ре-
гулацията на тяхната експресия (разчитането им в 
РНК и белтъци), т.е. данните подкрепят тезата за 
близкото родство между примати и човек, и про-
изхода чрез еволюция на човека от тях, или
 2) на ДНК и на друг информационен носи-
тел – душа.
 Второто мнение изглежда по-вероятно, но 
има сериозният недостатък, че съществуването на 
такъв обект не може да се докаже експериментал-
но. Първото мнение също е недоказуемо, но това 
не е очевидно и затова на мнозина им изглежда 
научно обосновано. Секвенирането на маймун-
ски ДНК разкри, че разликите между геномите 
на подобните по биология и поведение маймуни 
шимпанзе и орангутан са по-значими [16] от тези 
между шимпанзе и човек [15, 16]. Това подкрепя 
мнението, че е въпрос на вяра твърдението особе-
ностите на човека като абстрактно мислене, говор, 
възприемане на писмено и символно изразяване, 
свободна воля, ценностна система (морал), съвест, 
религиозност, чувства на злоба, завист, алчност, 
отговорност, идеализъм и много други да се дъл-
жат на 250 – 300 варианта на белтъци. Научните 
данни и ежедневният опит доказват, че минимал-
ните разлики спрямо генома на висши примати са 
достатъчни за проявата на специфичните човешки 
характеристики. Обаче е спекулация да се твърди, 
че науката може да докаже, че тези разлики в ге-
нома са причината за човешките особености, т.е. 
че различните ни белтъци са породили тези осо-
бености и изброените човешки свойства са резул-
тат (надстройка) от синтеза на тези от тях, които 
функционират в мозъчните неврони. Как се въз-
приемаме, зависи до голяма степен от това какво 
виждаме при вглеждане в себе си – нахитряваща 
във времето говоряща маймуна с голямо его или 
нещо повече. И ако видим и друго – дали го раз-

виваме или отминаваме, оставяйки го да залинее и 
съвсем да повехне, защото пречи да живеем както 
ни се иска.
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ABOUT THE FOSSILS OF HUMANS, MONKEYS AND HOMINIDS 
Hristo Gagov

Abstract: This publication presents the most famous fossils of humans, hominids and apes from the 19th and 20th 
centuries. The objective difficulties that accompany the comparison of fossils of apes and humans are discussed. 
For example, the size of the skull and the whole skeleton change significantly with variations in environmental 
conditions. There are periods of gigantism and vice versa. Hunger, lack of vitamins or zinc, inbreeding and various 
pathological malformations negatively affect growth. Significant differences between populationsalso occur. The 
presence of fossilsof small people, hominids or giant monkeys, as well as those of humans and monkeys with 
abnormal anatomy due to various pathological conditionsmay also influence the interpretation of data. The attempt 
at human-chimpanzee hybridization in 1927 is described. Finally, human, chimpanzee and orangutan DNA are 
compared.
Key words: human evolution, hominid, primates, paleontology, DNA
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Фонд „Научни изследвания“ набира оценители

 В съответствие с  Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ),  Изпълни-
телният съвет на Фонда отправя покана към учени от България и чужбина да се ре-
гистрират за  оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети 
за  изпълнение на проекти,  финансирани от ФНИ.

  Съгласно разпоредбата на чл.  7 ,  ал.  2  от Правилника на ФНИ в базата данни по 
чл.  6 ,  ал.  1 ,  т.  2  („Оценители на проекти“)  се  включват всички български и чуждес-
транни учени,  които са заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или 
отчети на проекти,  финансирани от Фонда,  и отговарят на условията,  определени в 
приложението.  Ако ученият вече е  подал заявление през предишна година,  не е  не-
обходимо да подава заявление отново,  освен ако няма промяна в академичната длъж-
ност,  месторабота или други обстоятелства.

Повече информация за подаването на документите 
и необходимите бланки ще откриете на официалния сайт 

на  Фонд „Научни изследвания“
- На български език: https: / /www.fni .bg/?q=node/1408  
-  На английски език: https: / /www.fni .bg/?q=node/1407
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Рубриката		„Трибуна	на	младите“	
се	осъществява	с	финансовата
подкрепа	на	фондация	„Еврика“

КНИГОИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА СЛАВЧО 
АТАНАСОВ – ПРИМЕР ЗА УСПЕШНО СЪЖИТЕЛСТВО 

НА РАЗЛИЧНИ ЛИТЕРАТУРНИ ОБРАЗЦИ
85 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БИБЛИОТЕКА „ЗЛАТНИ ЗЪРНА“

Маргарет Поппетрова,
Държавна агенция „Архиви“

 Предлаганото изложение има за задача да 
покаже някои основни специфики на книгоизда-
телската дейност на Славчо Атанасов, осъществя-
вана в периода 1936 – 1948 г. За целта е анали-

зиран архивният му фонд [1], библиографията на 
изданията [2, с. 27 – 37; 3, с. 115 – 126 ], както и са 
направени проучвания de visu върху част от тях. 

Фотос 1. Славчо Атанасов (1906 – 1995)  Фотос 2. Емблемата на Библиотека „Златни зърна“

 1. Книгоиздателският проект
 Славчо Атанасов (31 октомври  1906, Наса-
левци – 8 октомври  1995 г., София) (Фотос 1) е 
юрист, който върху основата на опита си в редак-
цията на сп. Икономия и домакинство започва из-
дателска дейност. Основава в 1936 г. поредицата 
за преводна художествена литература Златни зър-
на (Фотос 2). С това започва  продължила почти 
12 години издателска дейност,  осъществявана 
успешно в условия на значителна конкуренция с 
подобни инициативи, при нарастващи икономи-
чески трудности и влошаваща се политическа ко-
нюнктура.  икономически условия [2, с. 9 – 26; 3, 
с. 97 – 100 ].
 Когато започва работа, Атанасов поема зна-
чителен риск, защото в български условия подоб-
на  книгоиздателска практика вече е утвърдена. 

Българският читател познава подобен начин на 
разпространение на преводна литература [4].  От 
1909 г. съществува поредицата Мозайка от знаме-
нити съвременни романи на семейство Юрукови. 
През 20-те години на миналия век  се появяват 
поредиците Перли  на книгоиздателство „Право“ 
на Тодор Плочев, (основана в 1924 г.), и тези на 
книгоиздателството на Иван Г. Игнатов и синове 
Любими романи, Бисери, Огърлица (започнали в 
1927 г.). Част от тези проекти приключват в на-
чалото на 30-те години поради икономическата 
криза. Същевременно се появяват и нови, като на-
пример поредицата Златни страници на Димитър 
Маджаров (от 1932 г.).
 В основата на успехите на Атанасов не е 
някакво изключително новаторство, макар че с 
право той може да бъде характеризиран и като 
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един от иноваторите в книгоиздателската сфера. 
Отличително за управленския му стил е комбина-
ция от  качества като: упоритост, наблюдателност, 
силна любознателност, интерес към световните 
тенденции, целенасочено внимание към читател-
ската аудитория. Той също така проявява умение 
да възприема и прилага в своята практика различ-
ни чужди и български книгоиздателски подходи. 
Следва утвърдената вече международна и българ-
ска практика, като разпространява главно по або-
намент романи, по един всеки месец, като дава и 
един допълнително като премия. Издателската го-
дина (цикъл) започва през септември и приключва 
през лятото на следващата година. Отделните кни-
ги могат също така и да се закупят свободно, извън 
абонамента, но на по-висока цена. Тази популяр-
на книгоиздателска технология Атанасов прилага 
много успешно. Той спазва срокове, следи за ка-
чеството на печат и хартия, внимателно съставя 
издателската програма. Подборът на заглавията, 
както и на преводачите, начинът по който се офор-
мят книгите, рекламната политика– всичко свиде-
телства за модерен пазарен управленски стил [3, с. 
97 – 98].
 Така например той осъзнава колко е важен 
външният вид на книгите за една съвременна чи-
тателска аудитория. Това го подтиква да експери-
ментира. Стилът му на работа проличава  при из-
бора на емблемата на издателската му дейност. За 
целта привлича популярните в момента графици 
Преслав Кършовски, а по-късно Никола Тузсузов. 
Първоначално две години книгите излизат с едно 
изображение на корицата, което след това сменя 
с друго. Това се оказва сполучливо решение. Но-
вата емблема се превръща в символ на неговата 
издателска дейност. Популярният издателски знак 
(лого) не ограничава оформлението. През години-
те Атанасов въвежда  различни акценти при оф-
ормяне на първата (лицева) корица. Личният му 
почерк проличава при корици като  тези на Кле-
опатра от Валтер Гьорлиц, Сервантес от Жан 
Бабелон и др. Промяна въвежда и в начина на из-
работка на книжното тяло. Заменя брошираните 
издания с подшити и с луксозно подвързани – с 
твърди корици, като за запазване и за допълнител-
на информация въвежда и обложките. От общия 
тираж се подвързва една част от около 300 брой-
ки, които се разпространяват както  по абонамент, 
така и на свободна продажба [2, стр. 21]. Еже-
годно Атанасов издава каталози на книгите, кои-
то предстои да излязат в съответната годишнина 
[1, а.е. 5].
 Така се вписва в добрата световна издател-

ска практика, като чрез тях осъществява информа-
ционна и рекламна функция.
 В отделни случаи към книгите се публику-
ват кратки предговори за запознаване с писателя 
или с произведението.
 За успеха на издателския проект на Атана-
сов допринася опитът, натрупан в редакцията на 
сп. „Икономия и домакинство“, където работи 
като студент, както и престоят му във Франция от 
април до август 1939 г. 
 В работата си Атанасов съчетава търговски 
умения, добра подготовка, усет за настроенията 
и интересите на читателската публика и широка 
информираност. Това му позволява да предлага на 
българския читател не само водещи имена от чуж-
дите литератури, но и да отстоява свое собствено 
разбиране за това, какво и как трябва да се пред-
стави на читателската публика.
 Той си създава и поддържа връзки с различ-
ни чужди книгоиздателства, най-вече френски. 
Това му осигурява достъп до новостите в светов-
ното книгоиздаване.
 Личният му аналитичен избор лежи в ос-
новата на подбора на автори и произведения. Той 
работи достатъчно прецизно, за да представи, 
независимо от собствените му предпочитания,  
най-актуалното или дълготрайното от съвремен-
ната му световна литература. В полза на това 
твърдение говори подходът му към съвременната 
германска и към руската литература.
 Той не търси голям брой автори, а такива, 
които са характерни за дадена литература. Също 
така той не проявява стремеж да показва повечето 
европейски литератури, а тези, които притежават 
най-представителните произведения за литера-
турния живот на епохата.
 Може да се направи извод, че издателски-
ят му профил е ориентиран към най-новото, към 
актуални за момента автори и произведения. Зна-
чителна част от подбраните от него книги могат 
да бъдат обозначени като значителни образци на 
съвременната литература, а други, макар и пред-
пазливо – като бестселъри. 
 За своя проект Атанасов привлича най-из-
явените и най-добрите тогава  преводачи като 
Невяна Розева, Живка Драгнева, Румяна Христо-
ва, Димитър Стоевски, Николай Дончев, Любен 
Сечанов, Виолета Симеонова, писателите Асен 
Разцветников, Константин Константинов, Атанас 
Далчев, Рачо Стоянов, Стоян Загорчинов, Дими-
тър Осинин и др. 
 Постепенно издателската дейност на Атана-
сов се разширява. Налага се да преиздаде някои от 
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книгите, които са се изчерпали и към които има 
интерес за свободна продажба. 
 Общо за целия период на съществуването 
и в поредицата Златни зърна са публикувани 165 
(без преиздадените книги) заглавия  от 108 автори 
[2, с. 27 – 37; 3, с. 115 – 126]. 
 Първоначално Атанасов публикува само ро-
мани, но много бързо се ориентира и към друг тип 
книги – които могат да дадат някаква по-цялостна 
представа за западната интелектуална мисъл. Та-
кива са обозначаваните тогава като етюди есеис-
тични текстове върху писатели, литературни про-
изведения, за исторически събития или личности. 
 През 1941 г. поставя началото на нова по-
редица – Безсмъртни образи, биографии на беле-
жити личности, а в 1946 г. и на поредицата Ис-
торически етюди. Поради разширения обем на 
работата той увеличава броя на служителите си, 
които достигат петима.
 Политическите промени от есента на 1944 г. 
почти не засягат позициите, отстоявани от Атана-
сов. Той не допуска особени компромиси с разби-
ранията си. Нещо повече, той привлича като съ-
трудник (за преводи, редактиране и консултации) 
останалия без работа (уволнен по политически 
причини от Софийския университет) доцент Иван 
Дуйчев, с когото по-късно го свързва близко прия-
телство.
 Трябва да се отбележи, че независимо от 
неговата политическа въздържаност и коректност 
към режима, установен след  9 септември 1944 г., 
работата му трудно се вписва в новите книгоиз-
дателски тенденции и се оценява отрицателно. За 
това свидетелстват разнообразни критични подмя-
тания в официозната преса, както и документи на 
Държавна сигурност [5, док. 121, с. 452; 6, док. 3, 
с. 48].
 Дейността на Славчо Атанасов като издател 
приключва през  1948 г., когато през месец май е 
приет нормативен акт, който слага край на частно-
то книгоиздаване в страната [7].
 2. Характеристика на проекта
 Като пример за профила на  започналата в 
1936 г. Библиотека Златни зърна може да се посочи 
първата ѝ годишнина. Още тогава Атанасов дава, 
така да се каже, заявка за характера на проекта си. 
Той представя писатели, известни като модерни 
класици на своите литератури – Владислав Рай-
монт за полската, Рамон дел Валие-Инклан – за 
испанската, Жигмонд Мориц за унгарската, Пиер 
Беноа и Андре Жид – за френската и др. Деветте 
заглавия от първата годишнина показват една па-
норама на съвременната проза – 4 френски автори 

и по един от САЩ, Дания, Италия, Испания, Унга-
рия.
 Повечето писатели от първата годишни-
на, с изключение на датчанина Херман Банг, са 
живи по това време. Тази практика – да съчетава 
най-нови, току-що появили се писателски имена 
с утвърдени и вече покойници Атанасов продъл-
жава до края на издателската си дейност. Другата 
тенденция, изразена още в първата годишнина и 
продължила също до края на издателството, е да 
се дават както най-нови произведения, но и таки-
ва, излезли преди време, но с качества, които ги 
правят актуални или необходими за българската 
публика.  Книгата на Херман Банг Сивата къща е 
от 1898 г., Мемоарите на маркиз де Брандомин на 
Р. дел Велие-Инклан  от първото десетилетие на 
ХХ в., Подземията на Ватикана на Андре Жид е 
от 1914, но Пиер Беноа е представен с книга, пуб-
ликувана в 1936 г.
 Повечето от имената на писателите от пър-
вата годишнина запазват мястото си в литература-
та на своите страни, а и в световното литературно 
наследство. След повече от осем десетилетия дру-
ги като французите Гастон Ражо и Шарл Уилмон, 
италианецът Фредерико Тоци и авторът от САЩ 
Едисън Маршал отдавна са изгубили своята из-
вестност. Това обаче не намалява значението им 
в 1936/1937 г.  като част от първата годишнина на 
поредицата Златни зърна.
 Тенденцията, изразена през първата годиш-
нина на Златни зърна, се запазва през целия пери-
од на съществуване на книгоиздателството. Може 
да се направи извод, че Атанасов се ръководи  пре-
ди всичко от желанието изборът на книги да бъде 
максимално широк и равнопоставен. В поредица-
та са включени образци  от литературите на Фран-
ция, Англия, САЩ, Италия, Испания, Германия, 
Австрия, Швейцария, Полша, Чехия, Унгария, 
Скандинавските страни (Исландия, Норвегия, 
Финландия, Швеция), Дания. 
 Значителна част от книгите са от френско-
езични автори, следвани от автори от Великобри-
тания и САЩ [8,  с. 370 – 372].  С това поредицата 
отразява една тенденция в българското книгоизда-
ване. Френскоезичната литература обичайно е на 
първо място от чуждата преводна художествена 
литература. Това се дължи на определени нагласи 
сред четящата публика, на установената традиция 
на силно присъствие на френската художестве-
но литература на българския пазар (моделът на 
Мозайка е пример в това отношение). Не трябва 
да се подценява и фактът, че самият Атанасов е 
франкофон. Специалното внимание към френски-
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те автори е „защитено“ с произведения на Ромен 
Ролан, Франсоа Мориак, Жан Жионо, Андре Жид, 
Пол Бурже, Андре Мороа, Роже Мартен дьо Гар.
 Златни зърна е поредицата, която (заедно 
със Златни страници на Д. Маджаров, Знаменити 
романи  на П. Карапетров, Световни автори на М. 
Смрикаров)  популяризира британски и северно-
американски писатели. Достатъчно е да се посо-
чат имената на Джон Голсуърди, Синклер Луис, 
Пърл Бък, Луис Бромфийлд, включени в пореди-
цата на Атанасов с отлични преводи.
 В Златни зърна се съчетават успешно  авто-
ри, които могат да бъдат определени като модерни 
класици, като: Ръдиърд Киплинг (Ким), Джоузеф 
Конрад (Негърът от Нарцис), Джон Голзуърти, 
Ромен Ролан, Стефан Цвайг и с актуални съвре-
менни писатели като Едуар Ерио и Дафни дю Мо-
рие.
 Атанасов представя за първи път на бъл-
гарски език такива автори като Антоан дьо Сент 
Екзюпери (Земя на хората под заглавие Ветрове, 
пясъци и звезди), Джон Стайнбек (Гневът на мрав-
ките), Ивлин Уо (Завръщане в Брайдсхед). Някои 
от публикуваните от него писатели са Нобелови 
лауреати – като Джон Голсуърти, Пърл Бък, Зи-
грид Ундсет, Синклер Луис, Роже Мартен Дьо Гар.
 В поредицата са включени и актуални за мо-
мента заглавия, литература, която с основание, ако 
се използва обозначението на някои литературни 
историци,  може да се постави като такава от вто-
рата редица  (Тадеуш Доленга-Мостович, Лайош 
Зилахи, Джон Кнител).
 Някои от писателите са представени с пове-
че от едно произведение. Така например от Луис 
Бромфийлд са преведени девет книги; от Пърл 
Бък – осем; следва със седем Андре Мороа; по че-
тири са книгите от Зигрид Ундсет и от Джон Гол-
суърти; по две са преведени от Арчибълд Кронин, 
Джон Кнител и Карел И. Бенеш. С най-много пре-
ведени заглавия обаче е Стефан Цвайг – единаде-
сет само в основната поредица на издателството. 
Броят преведени заглавия от отделен автор може 
да служи като пример за неговата популярност за 
момента. Има и книги, които са преиздавани, а ня-
кои – от Стефан Цвайг и Андре Мороа, имат по 
две преиздания.
 Атанасов следва собствена линия на поведе-
ние, която не нарушава по политически и други 
причини – да страни от литература, която е пряко 
политически ангажирана, да страни от литерату-
рата с преки политически послания. Това проли-
чава при подбора на заглавия от съвременната 
немска литература. В поредица си включва книги 

от германски автори като Карл Роте и Ханс Грим,  
писатели, високо ценени от националсоциалисти-
ческия режим (Грим е автор на бестселъра Народ 
без пространство, а Роте е секретар на създаде-
ния под покровителството на Третия райх Евро-
пейски писателски съюз). Двата им  романа, пре-
ведени на български (Завръщането на слона от 
Грим и Оливия от Роте), обаче са далеч от преки 
идеологически внушения и същевременно са сред 
добрите примери на съвременната германска про-
за. Hемската литература е представена още с до-
кументалния роман Цушима на Франк Тийс, пи-
сател, който е вътрешен емигрант при нацисткия 
режим, от романа Последно лято  на опозиционно 
настроената към нацисткия режим Рикарда Хух и 
от биографичната книга Сервантес на политиче-
ския емигрант Бруно Франк (Жан Бабелон).
 По същия начин подхожда и към руската ли-
тература. Той публикува общо шест руски автори 
(в пет книги). До политическата промяна от сеп-
тември 1944 г. той издава двама съветски автори – 
Владимир Лидин с книга от 1927 г. (Син) и Борис 
Пилняк с произведение от 1938 г. (Гола година). 
Към руската емигрантска литература не проявява 
никакво внимание, за разлика от други книгоизда-
тели (например  Юрукови) [9, с. 50 – 67].  
 След септември 1944 г. публикува три кни-
ги – сборник с произведения на Иван Куприн (от 
1898 г.) и Николай Лесков (от 1875 г.); биографич-
ната книга на Юрий Тинянов за Пушкин и днев-
ника на Иван Папанин за неговата експедиция към 
Южния полюс. И при руската литература, както 
при съвременната му германска, Славчо Атанасов 
не допуска компромиси и предлага на читателите 
произведения, за които не може да бъде обвинен в 
конюнктурност.
 След промяната от 9 септември 1944 г. в из-
дателския репертоар на Златни зърна се появяват 
и заглавия с изразена антифашистка (по-точно ан-
тинацистка) тематика като Париж пред изгрев на 
Луиc Бромфиилд, Агент на председателя на Ъп-
тон Синклер, бестселърите на Вики Баум Марион 
живее и Хотел Берлин и др. Тяхната поява отра-
зява една актуална проблематика в тогавашната 
западна художествена литература.
 Прави впечатление сравнително слабото 
представяне на съвременната италианска литера-
турата, както и липсата на интерес към латино-
американски или азиатски автори (с изключение 
на  китайския писател Лин Ютанг).
 Биографичната поредица на Славчо Ата-
насов Бележити личности в Библиотека Златни 
зърна предлага биографии на политически и кул-
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турни дейци. Времето, което обхваща, е изключи-
телно широко – от античността – Клеопатра от 
Валтер Герлиц, до съвременността – Франклин 
Д. Рузвелт от Емил Лудвиг. Представени са пре-
ди всичко владетели и политици. Най-значително 
внимание е отделено на личности от френската 
история (Ришельо, Тайлеран, Мадам Рекамие, 
Наполеон Бонапарт) и на водачите на френската 
революция (Дантон, Марат, Робеспиер). Включе-
ни са и културни дейци – писатели (Шилер, Пуш-
кин, Достоевски) и композитори (Бетовен, Вагнер, 
Верди). От художниците са подбрани книги за Ле-
онардо да Винчи и Рафаело Санцио. Не са прене-
брегнати религиозни водачи (Мохамед), открива-
тели (Христофор Колумб) и учени (Луи Пастьор).
 Сред авторите на Поредицата са едни от 
най-известните за времето си изследователи на 
исторически личности като Луи Барту, Едуар 
Ерио, Емил Лудвиг (с неговия Наполеон започва 
и поредицата), както и писателите Франц Верфел, 
Анри Троая, Юрий Тинянов. Бележити личности 
предлага на българската публика и двете високо 
ценени от съвременниците биографии от Литън 
Стречи – за британските кралици Елизабет I и 
Виктория. Това са актуални за епохата произведе-
ния.
 Публикувани са и биографичните книги на 
Стефан Цвайг Трима майстори и Три образа, чрез 
които българският читател се запознава с образци 
на биографичния есеистичен етюд. И в биогра-
фичната серия френските автори са на първо мяс-
то – от 25 заглавия в поредицата Бележити лично-
сти участват 11 френски автори с 12 заглавия.
 Биографичният жанр намира място и в ос-
новната поредица Златни зърна, като например 
книгите на Стефан Цвайг за Магелан, Еразъм Ро-
тердамски, Жозеф Фуше. Пак там е поместена и  
биографията на Винсент Ван Гог (Жажда за жи-
вот) от Ървинг Стоун (основен източник за живо-
та на великия художник за поколения българи).
 Това, което Атанасов предлага, не са акаде-
мични биографични изследвания с научен апарат, 
а предимно есеистични портрети или т.нар. рома-
низирани биографии.
 Поредицата Исторически етюди е най-мал-
ка по-обем (само три книги). Това се дължи на 
факта, че тя започва през 1946 г. в навечерието на 
ликвидиране на частното книгоиздаване в страна-
та. Нейната поява е свързана с привличането на 
Иван Дуйчев като редактор. В нея са публикува-
ни книги, които показват пред българската пуб-
лика непознати подходи към историята. Това са 
Откровена история на френската народност от 

Шарл Сеньобос, История на Съединените щати 
от Андре Мороа и класическите изследвания на 
Якоб Буркхарт Култура и изкуство на Ренесанса 
в Италия.
 Издателският интерес на Славчо Атанасов 
към историята не се изчерпва само с книгите от 
тази серия. Още в 1939 г. в основната поредица  е 
публикувана книгата Бунтът на масите от Хосе 
Ортега и Гасет. По-късно са отпечатани и книги, 
които могат да се разглеждат като първата среща 
на българския читател с образци на популяризира-
не на общата и културната история: Изкуствата и 
История на човечеството от Хендрик Вилем Ван 
Луун, както и История на Англия от Андре Мороа.
 Внимание заслужават още няколко заглавия, 
които обогатяват представите на публиката за кул-
турната история и за съвременността. Това са ис-
торико-литературоведските есета Седем образа на 
любовта от Андре Мороа, сборникът със статии 
и  есета Срещи от Стефан Цвайг, както и споме-
ните на същия автор Светът от вчера. Всички те 
свидетелстват, че издателският проект на Славчо 
Атанасов е ориентиран към една интелектуална 
публика (или най-малко има за цел да разшири по-
знанията на читателите). В полза на подобно твър-
дение е публикуването на  единствената книга от 
български автор – изследванията на Иван Дуйчев 
върху Свети Иван Рилски – Рилският светец и 
неговата обител, както и преводът на политиче-
ския репортаж Америка без маска на Джон Гън-
тър. Тази възможна тенденция остава недоразвита 
поради края на издателската дейност на Атана-
сов (работата на Гънтър, която излиза от печат в 
1948 г. е последната книга, която издава).
 Значението
 Значението на издателската дейност на 
Славчо Атанасов може да се представи в няколко 
аспекта. На първо място, това е добре намереното 
съчетание между развлекателно и психологическо 
четиво. Едновременно с това издаваните от него 
книги се отличават не само с внимателния подбор 
на автори и произведения, но и с добрите преводи.  
Благодарение на инициативата и усилията му до 
българския читател достигат актуални произведе-
ния на съвременната европейска есеистика (Сте-
фан Цвайг, Анре Мороа), както и на популярната 
история, биографичния жанр, на  социалната пси-
хология (Хосе Ортега и Гасет) и политологичните 
студии (Джон Гънтър).
 Поредиците предлагат панорама на съвре-
менната художествената литература, като запозна-
ват българския читател с творчеството на редица 
забележителни, утвърдени и популярни  писатели 
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от епохата.
 Книгите на Славчо Атанасов се отличават и 
по вид, и по тематика от тези, предлагани от дру-
гите издателски поредици в същия период.
 Необичайното и съществено различие с  по-
добни издателски серии е  включването заедно с 
произведения на художествената литература и на 
книги с изследователски характер, на литературни 
студии, есета и статии. 
 Десетилетия, след като работата на Атана-
сов приключва, оценките за неговата продукция 
продължават да са  подчертано положителни [3, 
10]. 
 Общото впечатление от издателския проект 
е, че той предлага книги за образована,  либерално 
мислеща аудитория. Ако трябва да се оцени в ис-
торическа перспектива, книгоиздателската актив-
ност на Славчо Атанасов е сред върховите пости-
жения на българската културна дейност на ХХ в.
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THE PUBLISHING ACTIVITY OF SLAVCHO ATANASOV – AN ЕXAMPLE OF SUCCESSFUL 
COEXISTENCE OF DIFFERENT LITERARY MODELS

85 YEARS SINCE THE FOUNDING OF THE „GOLDEN GRAINS“ LIBRARY
Margaret Poppetrova

Alstract: The article presents a remarkable publishing initiative – the activity of the publisher Slavcho Atanasov and 
his project to publish translations of contemporary foreign literature in Bulgarian. The books included in the „Golden 
Grains“ Library are mostly by French-speaking and English-speaking authors, but other (Slavic, Skandinavian and 
German) literatures have not been neglected. Current works by leading authors are presented. The series includes 
novels, short stories, essays, memoirs, biographies, and historical studies. The books are carefully selected and are 
distinguished by excellent translations and good artistic layout. The liquidation of the private book publishing by 
the communist regime in the spring of 1948 put an end to Atanasov‘s activities.
Key words: book publishing; translated literature; successful management
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 Предизвикателствата, пред които поради 
кризата с коронавируса беше изправен светът през 
последните две години, доказаха неоспоримо, че 
светът има нужда от наука и нейната важна роля 
за развитието на обществото. Водени от твърдото 
убеждение, че  науката има нужда от жени и от ам-
бицията да се постигне равенство между половете 
в науката, през 1998 г. L‘Oréal и ЮНЕСКО обеди-
няват усилията си в подкрепа на жени учени в об-
ластта на природните науки и за популяризиране 
на научните им постижения, като създават  светов-
ната програма „За жените в науката“. От създава-
нето си и до днес тази уникална кауза продължава 
да е единствената по рода си глобална програма, 
която се бори за равенство между половете в нау-
ката, тъй като жените все още представляват едва 
33% от изследователите в световен мащаб (според 
научен доклад на ЮНЕСКО). През тези 23 години 
програмата „За жените в науката“ е подкрепила и 
отличила над 3600 жени учени в над 110 държави. 
Лауреатите на програмата са едновременно при-
мер за подражание за бъдещите поколения и живо 
доказателство за впечатляващия принос, който 
жените имат за науката, пет от които впоследствие  
спечелиха и Нобелови награди за наука:  Кристиан 
Нюселин-Волхард (физиология/медицина, 1995), 
Ада Йонат (химия, 2009), Елизабет Х. Блекбърн 
(физиология/ медицина, 2009), Еманюел Шарпен-
тие и Дженифър А. Даудна (химия, 2020).
 Националната стипендиантска програма „За 
жените в науката“ е част от глобалната програма 
на L‘Oréal и ЮНЕСКО за подкрепа на изследова-
телски проекти, които се реализират в съответна-
та страна. Тя съществува в повече от 110 страни 
в света, а в България програмата стартира през 
2010 г. в партньорство между Софийския универ-

ситет „Св. Климент Охридски“, Националната 
комисия за ЮНЕСКО – България и L‘Oreal Бъл-
гария. Стипендиите са предназначени за млади 
жени учени със значими изследователски проекти 
и имат за цел да да отличат техния научен потен-
циал и да ги подкрепят в ключов момент от тяхна-
та кариера. Всяка година програмата „За жените 
в науката“ награждава три жени учени в сферата 
на естествените науки със стипендии от по 5000 
евро всяка. Чрез програмата младите жени учени, 
които са считани за „откривателите на утрешния 
ден“, получават средства, за да реализират в Бъл-
гария своите изследователски идеи и амбиции да 
променят света чрез наука. За 11-те години, през 
които програмата се осъществява в България, рав-
носметката е: 30 вдъхновяващи стипендиантки, 
30 смели научни проекта, 150 000 евро награден 
фонд!  
 На официална церемония по награждаване 
на стипендиантките по програмата „За жените в 
науката“ в България, която се състоя на 2 декем-
ври 2021 г. във фоайето пред Аулата в СУ „Св. 
Климент Охридски“, със специалното участие на 
г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Републи-
ка България, Н. Пр. Флоранс Робин, посланик на 
Франция в България, доц. д-р Диана Ковачева, ом-
будсман на Р България, председателят на Българ-
ската академия на науките акад. Юлиан Ревалски 
и други официални гости, три вдъхновяващи жени 
учени – и трите от БАН, бяха отличени за своята 
впечатляваща кариера и смели научни идеи.
 „Днес да се занимаваш с наука в България 
е трудно, още по-трудно е, ако си жена. Защо-
то една жена трябва да бъде и в дома си, да бъде 
сред децата си, със семейството си. Въпреки това 
те са намерили време, така че да направят всичко 

TРИ ЖЕНИ УЧЕНИ ОТ БАН – НОСИТЕЛКИ НА 
НАЦИОНАЛНИ СТИПЕНДИИ 

„ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ 2021
Пенка Лазарова,

отг. секретар на сп. „Наука“
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възможно и да отдадат себе си на науката. Такива 
жени наистина заслужават възхищение“, заяви в 
приветствието си вицепрезидентът г-жа Илияна 
Йотова, която за пета поредна година подкрепя с 
присъствието си каузата на L‘Oréal и ЮНЕСКО за 
повече жени в науката.  Въпреки че сме на пър-
во място в Европа по участие на жени във фир-
мите, във високите технологии, в иновациите и 
като цяло резултатите в равенството в науката са 
добри, има още какво да се постигне в борбата 
със стереотипа, че науката е запазена територия за 
мъжете, посочи г-жа Йотова и поздрави участнич-
ките в програмата за смелостта да се отдадат на 
науката. 
 Председателят на БАН акад. Юлиян Ревал-
ски обърна внимание на впечатляващото  разви-
тие на жените в науката през последните 20 годи-
ни – 50% от изследователите у нас са жени, като 
в БАН те са около 55%, и подчерта колко е важно 
да се насърчава развитието на младите учени. В 
последните две години в борбата с ковид учените 
показаха защо е необходимо една страна да има 
изследователи на световно ниво – те са част от на-
ционалния суверенитет, допълни акад. Ревалски.
Според проф. Радослав Рашков, заместник-декан 
на Физическия факултет на     Софийския универ-
ситет и член на журито на конкурса „За жените 
в науката“ 2021 г., конкуренцията за трите места 
(14 кандидатки за 1 място) между 42-те кандидат-
ки със забележителни научни постижения е била 
изключително силна. Голяма част от проектите 

им са били с интердисциплинарен характер, кое-
то обогатява една с друга областите от медици-
на, през биология, химия, от Земята до Космоса. 
„Изпитваме едно голямо удовлетворение, че в ог-
ромна част от областите в науката има участие, и 
то достойно, на българските жени“ – заяви проф. 
Рашков и изрази убедеността си, че всички уча-
стнички в конкурса ще намерят достойно място в 
науката.
 Тазгодишните носителки на Националната 
стипендия „За жените в науката“ за България – 
една от най-реномираните и очаквани научни на-
гради в България, са: доц. Ина Анева, д-р Мария 
Калапсъзова и Нина Стоянова-Нанкова (Фотос 1) 
– и трите от БАН. Те са отличени за техните ино-
вативни проекти, включващи изобретяването на 
нови по-ефективни батерии и лечение на невро-
дегенеративни заболявания, лечение на коронави-
рус.
 ДОЦ. Д-Р ИНА АНЕВА е един от най-про-
гресивните млади учени на БАН. Тя е доцент в 
секция „Приложна ботаника“ на Института по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания и на-
учен секретар на БАН в Направление „Биоразно-
образие, биоресурси и екология“. Бакалавър е със 
специалност „Молекулярна биология“ и магистър  
по ботаника (висши растения) – със златен медал 
за отличен успех в Биологическия факултут на 
СУ „Св. Климент Охридски“, където е защитила 
и дисертация за научно-образователната степен 
„доктор“. Научните ѝ постижения са в областта на 

Фотос 1. Д-р Мария Калапсъзова, доц. д-р Ина Анева и Нина Стоянова-Нанкова 
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проучване на лечебните растения – техния състав, 
фармакологични активности, възможностите за 
устойчивото им ползване и опазване. Резултатите 
от работата ѝ са публикувани в близо 100 научни 
публикации в реферирани списания с общ импакт 
фактор по Web of Science 92. За сравнително крат-
ката ѝ научна кариера (10 години) доц. Янева взе-
ма активно участие в изпълнението на 37 научни 
проекта, на 8 от които е ръководител и участва в 
представянето на резултатите от изследванията си 
с 129 доклада на международни и национални на-
учни форуми. През 2016 г. получава международ-
но признание за активната си работа, като е една 
от шестимата избрани победители (за цял свят и 
единствена за Европа) в конкурса на ЮНЕСКО 
„Laureate of UNESCO’s Man and the Biosphere 
(MAB) Young Scientists awards, 2016“. Носител е 
на 4 национални награди: „Професор Марин Дри-
нов“ – за млад учен; за най-успешно изпълнение 
на младежки проекти, финансирани от МОН и 
БАН, и 2 международни научни награди за млади 
учени (във Виена и Ниш).
 Проектът, с който доц. Анева спечели сти-
пендията „За жените в науката“ за 2021 г., е в об-
ластта на молекулярната биология и е на тема: 
„Лечебните растения – източник на нови моле-
кули-инхибитори на ацетилхолинестеразата в 
борбата с невродегенеративните заболявания“.
Фокусиран е върху проучване на лечебните свой-
ства на растения като мурсалския чай по отноше-
ние на невродегенеративни заболявания като Алц-
хаймер, Паркинсон, деменция.
 Д-Р МАРИЯ КАЛАПСЪЗОВА – втората 
стипендиантка по програмата „За жените в нау-
ката“ тази година, е главен асистент в Лаборато-
рия „Интерметалиди и интеркалационни матери-
али“ на Института по обща и неорганична химия 
(ИОНХ) към БАН. Висшето си образование е за-
вършила в ХТМУ – София с бакалавърска степен 
(специалност „Органични химични технологии“) 
и магистърска (специалност „Целулоза, хартия и 
опаковки“), а докторската си степен в направление 
„Химия на твърдото тяло“ е защитила в ИОНХ.
 Научната ѝ кариера включва специализации 
във  водещи световни  изследователски организа-
ции в областта на електрохимията и енергийните 
системи: Университета в гр. Кордоба (Испания) и 
постдокторантска стипендия на Немската служба 
за академичен обмен (DAAD) в Хелмхолц Ин-
ститута Улм (Германия). Автор и съавтор е на 11 
публикации в международни списания с импакт 
фактор с над 80 независими цитата. Участвала е в 
14 международни и 9 национални научни форума, 

11 проекта, на 3 от които е ръководител. Носител 
е на награди за най-добри постери, най-добра уст-
на презентация, за отличен проект в съвместната 
програма на МОН и БАН за „Подпомагане на мла-
дите учени и докторанти в БАН“, а през 2018 г. е 
лауреат на наградата „Проф. Христо Баларев“ за 
проспериращ млад учен в областта на неорганич-
ната химия. Д-р Калапсъзова е активен член на 
международната мрежа на младите химици.
 Научната дейност на д-р Калапсъзова е съ-
средоточена  върхуразработване на по-ефективни 
и евтини материали за съхранение на зелена енер-
гия и по-специално целят изобретяването на ино-
вативни натриево-йонни батерии. Изследванията 
на д-р Калапсъзова са в една от най-бързоразви-
ващите се днес тематики – мащабно внедряване 
на възобновяема енергия, което е сред приорите-
тите на Европейския зелен пакт. Проектът, с кой-
то тя спечели стипендията „За жените в науката“ 
за 2021 г. – „Моделиране на структурата и по-
върхността на слоести оксиди за създаване на 
по-ефективни, евтини и безопасни електрод-
ни материали за натриево-йонни батерии“, е в 
сферата на неорганичната химия. 
 Третата стипендиантка – НИНА СТОЯНО-
ВА-НАНКОВА, е асистент в Лаборатория „Тео-
ретична и изчислителна химия“ на Института по 
обща и неорганична химия към БАН и докторант 
на самостоятелна подготовка в същия институт. Тя 
е бакалавър по компютърна химия и магистър по 
медицинска химия на Факултета по химия и фар-
мация на СУ „Св. Климент Охридски“. За кратък 
срок е е успяла да положи всички изпити по инди-
видуалния учебен план, работи активно – съавтор 
е на 4 научни публикации и има над 15 участия 
на научни форуми, на 7  от които е изнесла устни 
доклади, за един от които е получила награда „The 
best paper“, което я утвърждава като перспекти-
вен млад учен. Участник е в научните колективи 
на няколко пректа, финансирани от МОН и Фонд 
„Научни изследвания“.
 Проектът, с който Нина Стоянова-Нанко-
ва спечели стипендията „За жените в науката“ 
за 2021 г., е „Квантово-химичен и докинг ана-
лиз на антивирусната активност на екстракт 
от растението Graptopetalum paraguayense 
E. Walther към човешки коронавируси“. Фо-
кусиран е върху изследването на растението 
Graptopetalum paraguayense и неговите потенци-
ални лечебни свойства срещу човешки коронави-
руси. Интересът на Нина и екипа от учени, с който 
тя работи, към това широко използвано като храна 
в Тайван растение е предизвикан от ниските нива 
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на Covid заболеваемост и леталитет, регистрирани 
в Тайван от началото на пандемията. В основата 
на проекта ѝ е допускането, че това растение, кое-
то тайванците всекидневно консумират, е причи-
ната за по-високите нива на имунитет на местното 
население.Това прави проекта на Нина Стояно-
ва-Нанкова не само интересен, но и изключително 
актуален и с голямо глобално значение. 

 В рамките на церемонията бяха представени 
и трите лауреатки на стипендията „За жените в на-
уката“ за 2020 г.: д-р Радослава Бекова, д-р Искра 
Колева и Любов Маринкова*.Новото, дванадесето 
издание на Националната стипендиантска програ-
ма „За жените в науката“ е отворено за кандидат-
стване от 15 декември 2021 г. Желаещите да кан-
дидатстват могат да получат повече информация 
или да изтеглят документите за кандидатстване от 
сайта на програмата: www.zajenitevnaukata.bg.

* Информация за стипендиантките за 2020 г. ще намерите в бр. 1, 2021 г., с. 64 – 68,  на сп. „Наука“ 
(бел. ред.).
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УЧЕНИЦИ – МЕДАЛИСТИ 
ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ

Стефка Китанова – 
секция „Педагогика и психология“ към СУБ,

Васил Чакъров – Институт за гората,
 Българска академия на науките

 Животът се проектира в биологията и тя 
в него
 Така започва „разговорът“ с участниците в 
32. Международна олимпиада по биология (МОБ). 
Разговорът е виртуален, както и олимпиадата с до-
макин Португалия. Четирима участници – четири 
медала, при конкуренция от 76 страни! Но Бълга-
рия като съоснователка на МОБ и домакин през 
1994 г. продължава да подготвя участниците си да 
печелят!
 Младите хора откриват колко необятна нау-
ка е биологията и изключително красивите ком-
плексни молекулни машини и метаболитни пъти-
ща, съдържащи се в една-единствена клетка, както 
и това, че те са еволюирали съвсем сами, без ня-
кой да ги направлява. За едни това е най-естестве-
ната наука, която ни дава възможност да изслед-
ваме промените, да изследваме света. Други имат 
влечение към природните науки от малки – гледат 
с интерес телевизионни канали с предавания за 
животни и растения и за природни явления. По-
степенно интересите се насочват към съдържател-
ната част на нещата – как става това и защо. А за 
да може един интерес да стане призвание, е нужно 
да се вложат много усилия. За тази цел човек тряб-
ва да има стимул за развитие. И това е олимпиа-
дата. Тя създава конкурентна среда, в която всеки 
се опитва да покаже повече знания и умения от 
съперниците си. По този начин участниците се оп-

итват да изучат по-задълбочено биологията и така 
развиват интереса си. В допълнение на това, чрез 
олимпиадата се изграждат контакти с хора, които 
споделят обща страст към тази наука. И така мо-
гат да премерят сили с хора от целия свят – а това 
мотивира много.
 Споделят също как е протекла подготовката 
– четене на учебници, на много ценни книги, ре-
шаване на олимпиади от минали години и школи в 
училище, много самостоятелни усилия, консулта-
ции и с хора по света. Но, тя, подготовката нямаше 
да е възможна без любовта и отношението на учи-
телите по биология, които допускат търсене в сво-
бодното им време и които са вложили усилия. В 
нея участват и класните ръководители, и учители-
те по математика, бивши ученици от училищата...  
и тук трябва да споменем имената им – заслужили 
са го! Д. Димитров от 125 СУ – София, Р. Алек-
сандров и В. Дойнов от НПМГ„Акад. Любомир 
Чакалов“ – София, Цв. Хинкова, М. Георгиева и 
Здр. Иванов от Софийската математическа гимна-
зия (СМГ). Разбира се, за отбора е изключителна-
та подготовка в Биологическия факултет, където е 
предаден и получен безценен опит и много знания 
от всички „колеги“ – триото доц. Алб. Йорданова, 
д-р Р. Александров и доц. д-р Сн. Томова.
 Най-сложното по време на олимпиадата е 
справянето с големия обем задачи за определеното 
време, особено на теорията – за 3 часа трябва да 
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се решат около 70 страници задачи. Времето при-
тиска! За изненада на участниците от българския 
национален отбор, част от задачите, макар и мал-
ка, са били елементарни и не отговарят на нивото 
на трудност, което са наблюдавали в минали годи-
ни. Макар без съмнение – цялата Международна 
олимпиада по биология е невероятно изживяване 
без аналог. Забележителното е, че целият стрес, 
на който са подложени, изисква пълно съсредо-
точване. Преди Ковид епидемията най-приятната 
част на олимпиадите е пътуването, особено кога-
то е в чужбина. Последните две години обаче те 
се свеждат до събиране в някое училище в София 
и решаване на задачи. Въпреки това носят удо-
волствие, защото човек може да разбере на какво 
точно е способен и най-добрият да си получи за-
служената награда. Олимпиадата дава мотивация, 
защото се вижда, че от труда може да има реален 
резултат. А когато се чувстваш добре подготвен – 
се забавляваш. Запознаването със съотборниците 
прави страхотен екип – Борислав Стоянов (125 СУ 
– София), Виктор Гилин и Любослав Стефанов 
(НПМГ), Петър Жотев (СМГ) – и всички печелят 
медали.
 В края на разговора бъдещите учени се обръ-
щат към сегашните с пожелание да бъдат по-близо 
до тях. Признават, че това, което правят, е стра-
хотно и благодарят за вдъхновението да последват 
техния път. И ги призовават – продължавайте да 
откривате нови неща и да помагате на човечество-
то!
 Географията – една необикновена наука 
 Географията е необятна наука, включваща 
и части от други науки в изучаването на планета-
та  Земя и възникналите през последните години 
доста сериозни проблеми, последиците и начини-
те за справяне с тях– оцеляването и бъдещето на 
планетата ни. Географията е тази, която до голяма 
степен обединява различно познание. В буквален 
превод „наука за Земята“ – тя отдавна е надхвър-
лила значението на думата и вече обхваща почти 
всички сфери на човешкия живот. Затова е нужна 
на хората, помага и улеснява живота ни, и затова 
е толкова интересна. Думите са на участниците 
в отбора по география, представили страната ни 
на Международната олимпиада по география. До 
един медалисти! Това са Атанас Иванов от НПМГ 
„Акад. Л. Чакалов“, Антонио Георгиев от ПМГ 
„Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград, Даниел 
Димитров и Теодор Костов от МГ „Д-р Петър Бе-
рон“ – Варна.
 Според тях, подготовката за състезания по 
география не може да бъде описана, а се изжи-

вява… дълъг и продължителен процес. И за нея 
няма неподходящо място – навсякъде можеш да 
„погеографстваш“. Изискват се умения за анализ 
и интерпретиране на данни и логика за достигане 
до интересни и новаторски решения на казусите. 
Преди състезанието нашият отбор се подготвя 
до голяма степен задружно, както на подбора за 
олимпиадата, така и след това, което допринaся 
изключително за това представяне на страната 
ни. В крайна сметка за пореден път се доказа, че 
когато българите действаме отборно с поглед към 
общата цел, резултатите са положителни. Въпре-
ки че се състезаваме индивидуално, през цялото 
време преди олимпиадата и между отделните ѝ 
части се подготвяхме заедно – решавахме задачи 
и обсъждахме актуални проблеми. Отборният дух 
допринесе изключително много за успеха, който 
постигнахме, защото всеки от нас имаше подкре-
пата на останалите и нито за миг не се усети кон-
куренция. Огромна част от подготовката се случва 
и вкъщи, пред компютрите или над учебниците, 
макар че литературата по география на английски 
е доста. Основна роля има работата с карти, гра-
фики, диаграми, снимков материал; пространстве-
ната ориентация; умения за откриване на подроб-
ности, които „негеографско“ око не би забелязало.
 „Многобоецът“ в олимпиадите Даниел Ди-
митров споделя, че тази по география е най-труд-
ната. За това допринася и фактът, че това е един-
ствената олимпиада, която не се провежда на 
родния ни език – получаваме задачите и описваме 
своите решения изцяло на английски език. Олим-
пиадата е в четири етапа – мултимедиен тест, 
писмен тест и 2 части на теренна работа (за коя-
то организаторите се бяха постарали да бъде въз-
можно най-близка до тази в присъствена форма). 
И бяха взели всички мерки за честно и равнопос-
тавено провеждане. За съжаление, се превръща 
постепенно в традиция най-труден от включените 
в теста компоненти за българските ученици да е 
теренната работа. През последните години в гео-
графията се набляга на прилагането на познанието 
на практика, а не на прякото му демонстриране. 
Както винаги, има и много трудни въпроси, които 
подтикват мисленето, но това е същинската идея 
на Олимпиадата – да се даде поле за разсъждение 
и предлагане на идеи за решение на дадените про-
блеми. Интересното е това, че въпросите могат да 
включват всичко, за което човек се досети – гео-
логия, физика, екология, химия, биология, хидро-
логия, климатология, културология, икономика 
малко теория и, както стана ясно, доста практика. 
Може би, ако на това се наблегне повече в бъл-
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гарското училище,  децата ще са по-подготвени, 
както за тази, така и за другите части на състеза-
нието. Това показва и класирането – ІV място на 
писмения тест и ХІХ на практическата част.
 Българските ученици-олимпийци непрекъс-
нато доказват с постиженията си, че те са сред 
най-добрите в света. Почти винаги обаче успехи-
те ни остават скрити за широката общественост. 
Всеки успех, независимо в коя област на науката, 
трябва да се популяризира с всички възможни 
средства – от една страна, защото прославя Бъл-
гария, а от друга – защото може да мотивира все 
повече млади хора да последват добрия пример. 
Огромен проблем е и финансовото подпомагане 
на  всички медалисти от международни научни 
олимпиади от държавата, за разлика от спорта, и 
трябва да се направят сериозни промени в тази 
област. В последните години в развитието на гео-
графията в България има много значими явления. 
Българското географско дружество увеличи дей-
ността си, създаден бе Българският географски 

фестивал. Но все пак е видимо, че държавата ни 
още не е усетила, че българските ученици, които 
постигат успехи на олимпиади не само по геогра-
фия, а и по другите науки, се нуждаят от по-осе-
заема финансова подкрепа. Стипендията, на която 
имат право такива ученици, не се е променила от 
2003 г. Също така страната ни все още не оказва 
подкрепа в парично отношение на ученици с та-
кива постижения, избрали да продължат образо-
ванието си в български университети.
 И като заключение: най-голямото състезание 
по география тази година се проведе през август с 
онлайн домакин Истанбул и събра 180 участници 
от 46 държави, на възраст между 16 и 19 год. За от-
личното представяне на географите принос имат 
варненците Д. Докимова, Д. Темелкова и Ив. Ве-
лев. А софийската поддръжка е от М. Султанова, 
Н. Петрова, Г. Иванова и Ем. Патарчанова, както 
и на всички лектори на разширения национален 
отбор при подготовката, проведена в Центъра за 
подготовка на ученици за олимпиади на МОН.
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 Известно е, че измененията на материалната 
действителност са дело на външни сили, в т.ч.– на 
съзидателната дейност на хората. Що се отнася до 
развитието на живия свят,  присъщо на него е да 
се  самоизменя, саморазвива, да постига зрялост,  
свойствена за съответния вид. Никой отвън не е 
в състояние пряко да твори постижения в разви-
тието на живите системи. Те са рожба на собстве-
ната им активност. Възрастните поколения създа-
ват по-малко или повече, по-добри или по-лоши 
условия, чрез които младите осъществяват своя 
възход. Те следват тяхното поведение, проявле-
ния, превръщат ги в свой опит, в свое равнище на 
развитие. 
 Децата, чрез овладяване и възпроизвежда-
не опита на възрастните, предаван чрез примери 
и реч, придобиват обществено значими познания, 
умения, способности и качества за поведение и 
дейност, осъществяват процес на своето самораз-
витие. Колкото е по-голяма активността във вза-
имодействията с възрастните, толкова самообу-
чението, самовъзпитанието, саморазвитието са 
по-плодотворни. 
 Саморазвитието на човека, за разлика от 
това на животните, се отличава с много повече 
придобивки, защото, докато животните  предимно 
ползват богатства от околната среда, човекът ги и 
създава, твори. По тази причина неговото соци-
ално осъществяване е с непознати за животните 
измерения. То доминиращо е насочено към създа-
ване на ценности, към общественополезни дела. 
„Със самото преобразуване на света около себе си 
човек преобразува и самия себе си в хода на исто-
рията“, изтъква известният психолог Ерих Фром. 
„Така да се каже, той се явява свое собствено тво-
рение. Но точно както човек може да преобразу-
ва и измени природния материал около себе си в 
съответствие със своята природа, така само той 
може да преобразува и видоизмени и самия себе 
си в съответствие със своята  собствена природа“ 
[1, с. 25]. 
 Човешкото дете от ранна възраст е впечатле-
но от поведението на възрастните, като то се стре-
ми да го следва, да  прави това, което възприема от 
околните. Тази му ориентация се преживява като 

нарастваща потребност и детето все по-често каз-
ва: „аз“, „аз“ (да се облича само, да се  храни,  да 
донася и отнася вещи по местата им и др.), т.е. да 
се изявява социално.Един пример: Майка иска де-
тето ѝ да научи стихотворение, но то  отказва. От-
ношението му се променя, когато тя му съобщава, 
че ще им дойдат гости и то пред тях ще се покло-
ни и ще каже стихотворението. Тази мотивация го 
вдъхновява  и мобилизира. Така, чрез  достъпни 
социални проявления детето се приобщава към 
обществото и тази му устременост е желана перс-
пектива за социално изграждане, саморазвитие. 
Тя осигурява необходима подготовка на младите 
човешки поколения за живота.
 Обективни обстоятелства през вековете  са 
допринасяли за саморазвитието на децата. Се-
мействата в миналото обикновено са били много-
детни. Това е налагало децата още от малки да се 
включват в полезни дейности – да се  грижат за 
по-малки свои братчета и сестричета. По този на-
чин те са наблюдавали как постъпват по-възраст-
ните, придобивали са потребни знания, умения, 
качества, т.е. самообучавали се и се  самовъзпита-
вали да бъдат като тях, да проявяват поведение и 
грижи, присъщи на семейството.  Разширявало се 
и задълбочавало  саморазвитието им. 
 Заетостта на родителите в селскостопански 
труд изисквала и децата да помагат. Момичетата са 
участвали в битовия труд у дома – в почистването, 
при готвенето, заедно с майката плетели, шиели, 
бродирали, а момчетата са извеждали добитъка 
на паша, сътрудничили на бащата в превозване-
то на реколтата, при  поправката на различните 
видове инвентар. Всички – и възрастни и млади, 
напролет посявали култури на нивите, участвали 
в копаенето, плевенето. Наесен сътрудничили за 
прибиране на реколтата,  участвали в седянки, 
богати на общуване и песни. Зимите се отличава-
ли с празници и културни инициативи. Младите  
били  сурвакари, коледари, забавлявали се дружно 
в хора и песни на мегдана. Всичко това осигурява-
ло самообучение, самовъзпитание и саморазвитие 
на младите поколения, като в този процес строго 
се спазвали взаимоотношенията и традициите на 
патриархалното семейство, обединяващо няколко 

САМООБУЧЕНИЕ, САМОВЪЗПИТАНИЕ, 
САМОРАЗВИТИЕ

Проф. д.пс.н. Любомир Ст. Георгиев,
секция „Педагогика и психология“ към СУБ 
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поколения.
 С навлизане на промишлеността в живота 
настъпват промени в  различни сфери на обще-
ството. Патриархалното семейство изживява вре-
мето си. Увеличават се семействата в градовете. 
Наред с мъжете, работни места заемат и все пове-
че жени. В резултат на това семействата започват 
да отглеждат все по-малко деца. Това позволява 
майки да освобождават децата си от самообслуж-
ване и в обслужване на други, а бащите – от необ-
ходимост децата да им помагат. Родители поемат 
изцяло и продължително грижите за децата. Огра-
ничават ги от съучастия. Задоволяват ги с играчки 
и технически устройства, но обедняват взаимо-
действията и общуванията с тях. Взаимодействи-
ята се съпътстват по-често от забрани, забележки. 
Те потискат самочувствието на подрастващите, 
отразяват се неблагоприятно на самообучението, 
самовъзпитанието и  саморазвитието им. За от-
белязване е, че подобни начини на постъпване са 
присъщи  и в семейства, където родителите са с 
добро образование. Този  факт свидетелствува, че 
в обществото недостатъчни са знанията за ролята 
и значението на саморазвитието в изграждането 
на личността. 
 Самобучението, самовъзпитанието, само-
развитието на младите поколения зависи от ак-
тивността им през възрастовите  периоди. Тя е 
условие за възход в социализирането на младите 
поколения.
 Един от възрастовите периоди е за постъп-
ване на децата в училище. Готовността им се поз-
нава по насочване на вниманието от изпълнение 
на действия (гонене помежду си, возене на ко-
лички, ритане на топка и др.), към резултати от 
дейности (гонещият да улови бягащия, да хващат 
отправена топка или да я вкарват във вратата, не 
просто да драскат с цветни моливи, а да рисуват 
плодове, животни, не наужким да поливат цветя, а 
действително, да заучават и изпълняват песнички, 
стихотворения, да се грижат за домашни любимци 
и др.), което е свойствено за труда, за училищното 
образование. Забавянето на тръгването на децата 
на училище се отразява неблагоприятно на въз-
можностите им за самообучение, самовъзпитание, 
саморазвитие.  Ето защо в не малко държави нача-
лото на училищното образование е от шест годи-
ни, а в Англия от пет и половина година.
 Началното образование у нас не закъсня 
с преход от шест години, но по-късно, поради 
по-бавно развитие на децата от някои малцин-
ства, то бе върнато от седем години. Заедно със 
своевременно привеждане на образованието в съ-

ответствие с готовността на децата за училище, в 
съвременният свят се предприемат мерки за опти-
мизиране на училищните дейности. Избягват се 
уроци, в които недостатъчно се отчитат индиви-
дуалните особености на учащите се (темпове на 
напредване, потребни упражнения, специфични 
дарования), както и противоестествено едновре-
менно изискване от всички – всичко и  оценяване 
на различията с количествени показатели.
 Умело насочвани и подпомагани от учителя 
в познавателни и практически дейности, учащи-
те следва да са поощрявани за индивидуални на-
предвания. Обяснява им се, че така, както видове-
те плодове в природата достигат своята зрялост,  
качества  в различно време, така и хората напред-
ват – едни по-бързо, други по-бавно. Важното е да 
имат желание и да побеждават трудности, защото 
което е лесно, не е интересно. Водещи мотиви за 
учене са достъпните обществено значими прояви  
на учащите се, а  не за получаването на количест-
вени оценки. Двете мотивации  са  различни по 
своята сила и значение. Докато обществено значи-
мите са свързани с интересни социални проявле-
ния, количествените определят местата на учени-
ците сред съучениците им. Те пораждат у не малко 
от тях отчуждаване от ученето и училището.
 Системата на образованието на места вместо 
да създава потребности за придобиване на зна-
ния, умения, способности от учащите се, за про-
гресивно нарастваща тяхна самостоятелност, за 
социални изявявания, още не се е освободила от 
преподаване на знания наготово, от задължаване 
на учащите се да ги заучават, възпроизвеждат и 
прилагат в сходни на обяснените условия. Това, от 
една страна, поражда недоволство у тях, съпроти-
вление, и от друга, потиска, пречи за плодотвор-
ното разгръщане на самообучението, самовъзпи-
танието и саморазвитието. 
 Не е постигнато и привеждане на образова-
нието в съответствие с постиженията на съвре-
менните науки. Характерно за тях е, че прогресът 
се съпътства от замяна на едни знания с други  
по-обобщени, а оттук и по-функционални.
 Не може да се каже, че същото е присъщо 
на учебното съдържание. То продължава да следва 
историческо надграждане на знанията, съобразно 
обогатяването им във времето. В резултат се  стиг-
на се до обеми знания, които учителите едва смог-
ват да преподават. За учащите те са непосилни за 
осмисляне и овладяване. Няма време в учебните 
часове за разгръщане на самоообучение, самовъз-
питание, саморазвитие, за инициативи, интереси, 
желания. Налице е информационно претоварване 
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на учители и учащи се,  с нередки  отрицателни 
отражения на здравето им. Учащите се в обуче-
нието са  най-вече обекти на въздействия, а не су-
бекти (главно действащи лица).
 Министърът на образованието и науката 
проф. д.х.н. Николай Денков преди време посочи, 
че сега „младите хора имат достъп до голям обем 
от информация и трябва да им се помогне да я ана-
лизират,  да оформят собствения си критичен под-
ход към тази информация и собствените си въз-
гледи“. И по-нататък: „Всичко това предполага и 
нова роля на учителите и на преподавателите във 
ВУЗ, свързана с модела на преподаване.  Те трябва 
много по-малко да разказват и много повече да на-
сочват как да се подходи критично към наличната 
информация, вкл... и на тази в интернет...Основно-
то време на личен контакт между учителите и уче-
ниците трябва да бъде използвано не за разказване 
на уроците, а за анализ на  информацията, която 
е прочетена или видяна предварително от учени-
ците, за развитите на уменията на младите хора 
да изграждат собствено критично мислене... Все 
повече ще говорим за структуриране на знанията 
и развитие на умения, а не за „поднасяне на знани-
ята“ [2].
 Традиционният – исторически подход, в 
подбора на учебно съдържание е наложително 
да се замени с многофункционален (извисяване 
на научните познания по степен на обобщеност). 
Така както от върховете на планините по-бързо, 
по-лесно и по-обхватно се възприема близкото и 
по-далечното, така при многофункционален под-
ход учащите се от върхови постижения на знания-
та, с инициативност, нарастваща самостоятелност 
и креативност да отиват към конкретни познава-
телни средства и дейности. На тази основа  да се 
осъществява успешно самообучение, самовъзпи-
тание,  саморазвитие. 
 Многофункционалността днес е и ще бъде 
водещ фактор в живота. Расте потребността от 
хора, които притежават многофункционални зна-
ния, умения и способности. По тази причина, 
чрез осъществяване на образованието на базата на 
многофункционални (обобщени) знания,  се съз-
дават условия  младите поколения да се подгот-
вят успешно, при запазено здраве, за продуктивни 
участия в съвременния свят. 
 Като пример може да се посочи  Франция, 
където се държи  учащите се самостоятелно да 
стигат до знания, да обобщават, да самоизграждат 
своя мироглед. За целта е приета нова структура 
на урока. Тя съдържа звената: теза, антитеза, син-
тез. В учебните дисциплини на учениците се пре-

доставят виждания, подходи. Под ръководството 
на учителя те ги обсъждат, дискутират, изразяват 
съгласия, несъгласия, като привеждат доказател-
ства. Постепенно стигат до общи разбирания и 
продуктивни решения. При този начин на работа 
учители и ученици еднакво са удовлетворени от 
постиганото. Придобитите от учениците знания, 
убеждения са трайни, не просто заучени, а пре-
живени и с утвърдени лични позиции. Самообуче-
нието им осигурява интензивно духовно и душев-
но саморазвитие.   
 Българските учители през вековете са били 
носители на прогрес и сега проявяват инициативи 
за увеличаване присъствието на  саморазвитието 
на децата и учениците в дейности, където им е 
възможно. Не е в правата им да внасят промени 
в учебните планове и програми, а те са и трябва 
да бъдат  водещи  в самообучението, самовъзпи-
танието и саморазвитието на младите поколения. 
Още през шестдесетте години на миналия век вид-
ната българска педагожка проф. София Аврамова 
с колектив предоставя на децата в ръководени от 
нея детски градини да се самоорганизират и са-
моръководят и постига забележителни резултати 
във възпитанието и развитието им. Те получават 
високи оценки у нас и извън страната [3]. Освен 
това, чрез творческа колективна активност на 
децата при съставяне на разкази по наблюдения, 
проф. София Аврамова осигурява високо развитие 
на речта и интелекта им [4]. 
 Сега у нас по инициатива на училищни ръ-
ководства и учители се създават форми на само-
управление на ученици в училища, наричани на 
места парламенти.  Ученици приемат  училищни 
конституции, от които се ръководят, и това се от-
разява положително на личностното им изгражда-
не. В училищата расте дялът на групова работа, на  
обществени,  трудови и културни изяви, на кон-
курси в различни области на науките, изкуствата, 
в спортни състезания, при това не само местни, 
регионални и национални, а и международни. Раз-
гръща се нарастващо  самоизграждане, самораз-
витие  на личността.
 Привлекателни за децата и учениците днес 
са джиесемите, таблетите, смартфоните. Те са 
конкуренти на образованието. В отговор учители 
започнаха да търсят и намират дейности, които 
да привличат и задържат не по-малко вниманието 
и активността на деца и ученици, като: познава-
телни игри, ребуси, конструктивни и проучвател-
ни проекти, съвместни дейности с висши учебни 
заведения, с научноизследователски институти. 
Провеждат  се иновативни инициативи съвместно 
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с училища от други държави.
 Дистанционната учебна дейност в електрон-
на среда, наложена от короновирусната пандемия, 
убеди, че със заставяне, задължаване, заплахи не 
може да  се мобилизират децата, учениците за ак-
тивност. Потвърди народните мъдрости, че „наси-
ла хубост не става“,  че  достъпното за ученика  
го привлича, интересно му е и го мобилизира за 
активност. 
 С творческо дръзновение учители започнаха 
да  водят учениците към знания чрез анализи на 
интересни за тях ситуации, задачи и установиха, 
че радостта им е много по-голяма от каквито и да 
е училищни оценки, че тази радост е несравнима  
по своята мотивираща сила за учене и развитие.  
 В съвременната действителност се очертава 
продуктивният път, по който се отправи родното 
образование – път на умело организирано и ръко-
водено от учителя самообучение, самовъзпитание, 
саморазвитие на учещите се.   
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КОЛЬО ДРАКАТА
Д-р Лазарин Лазаров,

доктор на химическите науки

 В късния неделен следобед доцент Никола 
Узунов гледаше телевизия в хола, когато на вход-
ната врата на апартамента се позвъни. Той отвори 
вратата и с изненада видя пред себе си Станчо То-
доров, който беше главен асистент в Медицинския 
факултет. Узунов беше наскоро избран доцент в 
Биологичния факултет на столичния университет.  
Във факултета на Станчо беше обявен конкурс за 
доцент, в който той беше единствен кандидат. Пре-
ди няколко дни Узунов беше включен в състава на 
7-членното жури за провеждането на конкурса и 
избран за един от двамата рецензенти. Това беше 
първото му включване  в жури като хабилитирано 
лице.
 – Здравей, извинявам се много, че така, по 
това време без предупреждение, но реших да се 
отбия с един малък подарък – да те вдъхновява 
при писането на рецензия на моите „гениални“ 
трудове – каза засмян Станчо и му подаде една 
луксозна торбичка. В нея имаше в оригинална ку-
тия с черен етикет 12-годишно „Джони Уокър“.
 Узунов познаваше Станчо като колега, но не 
може да се каже, че бяха много близки – не очаква-
ше, че той знае адреса му. Беше стъписан – пър-
вата му мисъл беше да не приеме подаръка и да 
му тръшне вратата. След това обаче си помисли че 
това е колега, че трябва да го покани да влезе, да 
проведат разговор… Накрая избра нещо средно – 
пое торбичката, измърмори едно „благодаря“ и му 
затвори вратата. Отиде в кухнята и под учудения 
поглед на жена си пъхна уискито в хладилника.
 – Порасна ми работата, вече съм рецензент 
в жури и започнаха да ме ухажват – каза ѝ той. 
Но дълбоко се лъже този колега, ако си мисли, че 
може да ме подкупи. С уиски и без уиски рецензи-
ята ми ще бъде еднаква и ще зависи само от това, 
което е написал.
 Никола съвестно изчете публикациите на 
Станчо. Мъчеше се да бъде добронамерен, но 
трудно забелязваше дори и малък научен при-
нос в тях. Рецензията му стана много критична. 
Но когато стигна до края ѝ и трябваше да напише 
заключение, изведнъж го достраша. Да направи 
отрицателна рецензия? Ами тя, работата може да 
стане дебела…И я завърши с положителна препо-

ръка за избор на кандидата.
 На заседанието на журито се оказа, че друга-
та рецензия и писмените становища са безусловно 
положителни. Изборът мина бързо и гладко, полу-
чи се впечатление не за липса на единодушие, а 
че Никола се заяжда. „Заядливият“ рецензентски 
дебют на Кольо Узунов се поразчу между колеги-
те му, но бързо беше забравен. „Мераклия е още, 
престарава се“ – помислиха си някои.
 Само след няколко месеца Кольо стана на-
учен ръководител на редовен аспирант. Във Фа-
култета имаше обявени конкурси за аспирантури. 
Обади му се по телефона един колега от Велико-
търновския университет. 
 – А, бе, един мой възпитаник кандидатства 
за редовна аспирантура при вас. Насочил съм го 
към твоята област, очаквам да бъде зачислен във 
вашата  катедра, приемаш ли да му станеш научен 
ръководител? – попита го той. 
 Кольо, естествено, прие. На конкурсния 
изпит Милчо (така се казваше кандидатът) не се 
представи твърде убедително, но Узунов имаше 
план за интересни изследвания по темата и беше 
оптимист.
 Трите години на аспирантурата неусетно се 
изнизаха, Милчо беше старателен, но работата 
не му вървеше, не му стигаха познания да вник-
не в проблема в дълбочина и му липсваха идеи и 
инициативи. Дисертацията, която написа набързо, 
беше без никакви съществени резултати. Кольо 
отказа да я внесе за предварително обсъждане в 
катедрата, написа подробен план за шестмесечно 
удължаване за довършване на определени изслед-
вания и оформянето ѝ. Милчо обаче напираше да 
защитава. Стигна се до конфликт. Един ден Кольо 
с изненада разбра, че е насрочен Катедрен съвет 
без негово знание и писмено съгласие за готов-
ността на докторанта. На този съвет се оказа, че 
всичко е подготвено предварително – взето бе ре-
шение за допускане до защита и бе избрано жури, 
в което влизаха неподходящи хора, а единият ре-
цензент беше покровителят от Великотърновския 
университет. Всичко това  бе направено тайно, Ко-
льо се почувства като една безгласна буква, като 
едно оръдие на невидими сили да го накарат да 

 Всички образи в този разказ са измислени и всякакви прилики и съвпадения с лица и действителни 
случки са случайни.
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помогне на едно протеже да стане „доктор“. 
 – Рецензентите и журито ще преценят – му 
каза шефът на катедрата. – Знаеш ли колко хора ми 
се обадиха, че твоят Милчо трябвало по-скоро да 
защити?
 На защитата пред журито въобще не му да-
доха думата. Всъщност, той самият не я поиска, 
почувства се толкова незначителен…
 След това злополучно ръководство на док-
торант Кольо Узунов се чувстваше едновремен-
но обезверен и разгневен – обезверен, защото 
разбираше, че обединена научна посредственост 
е завладяла и командва развитието на учените, и 
гневен, защото не искаше да се примири с това. 
Той чувстваше обаче, че колегиалната общност 
не е на негова страна. Усещаше, че колегите му 
започват да го считат за по-особен, непредвидим. 
Стана му ясно, че избягват да го включват в раз-
личните журита за конкурсите, които се провеж-
даха, и да го предлагат за рецензент. 
 Обявиха обаче един конкурс, в журито на 
което нямаше как да не го включат. Беше за про-
фесура с кандидат Иво Черноземски – добре по-
знат му колега, който, макар и от друга катедра, 
работеше по много близка до неговата тематика. 
Кольо беше избран за един от тримата рецензенти. 
 Иво Черноземски беше известен с това, че 
разработва оригинално българско лекарство сре-
щу рак. Съобщения, че неговите изследвания били 
многообещаващи, бяха излезли в централните ме-
дии, но запознатите във факултета знаеха, че те се 
намират в много начален стадий. Кольо започна да 
работи върху рецензията напълно добронамерено, 
но още в началото се сблъска с неща, които го ядо-
саха. Още в представената справка за изпълнение 
на минималните национални изисквания той уста-
нови съзнателно допуснати неточности, които, ако 
се отстранят, щеше да  се окаже, че изискванията 
остават непокрити. Оказа се, че Черноземски има 
само четири публикации в индексирани издания, 
и то в съавторство и по въпроси, непопадащи 
в проблема на главните му претенции за научен 
принос – препарата против рака. Кольо не може-
ше да открие никакви сериозни доказателства и 
научно покритие на тези претенции – напротив, 
прозираше желание да се спекулира с важността 
на проблема.
 Този път Кольо Узунов не се подвоуми – на-
писа отрицателна рецензия. На заключителното 
заседание на журито се разрази истинска буря. 
Въпреки че останалите рецензии бяха с положи-
телно заключение, председателят на журито пред-
ложи,  съгласно установената традиция, журито да 

предложи на Факултетния съвет кандидатът да не 
бъде избран. След ожесточени спорове това пред-
ложение се прие, но трима от членовете го подпи-
саха с особено мнение.
 На заседанието на Факултетния съвет обаче, 
в отсъствието на Кольо, професори корифеи се из-
реждат да държат речи колко актуални са проти-
вораковите изследвания, колко перспективен бил 
проектът на Черноземски, че за него са говорили 
дори в Министерския съвет. Изказани били съмне-
ния за компетентността на доцент Узунов и наме-
ци за неговия заядлив характер. И Факултетният 
съвет се възползва от дадените му от Закона права 
да измени решението на процедурното жури и из-
бира доцент Иво Черноземски за професор.
 Кольо се чувстваше бламиран и унизен. Съ-
щевременно, обземаше го гняв и гордост, че е имал 
куража да каже някои истини. Но никой не му каза 
„браво“ затова. Започнаха да го гризат съмнения 
дали е постъпил правилно…
 Един следобед, в края на работния ден Чер-
ноземски беше организирал парти по случай из-
бора му за професор. Макар и индиректно, Кольо 
също беше поканен. Ирина, дългогодишната съ-
трудничка на Кольо, си червеше устните пред ог-
ледалото в лабораторията им, готвейки се да слезе 
два етажа по-надолу и да вземе участие в партито.
 – Хайде да вървим да честитим на новия 
професор – подкани го тя. 
 – Без мен, нали предложих да не бъде из-
бран…
 Ирина пристъпи към него, приседна на един 
стол и започна:
 – Слушай Кольо, така не бива! Знаеш ли как 
всички колеги са започнали да ти викат? Кольо 
Драката! Честит ти прякор. Можеше да изложиш 
в рецензията си всички недостатъци, които си от-
крил в трудовете на Черноземски, и пак да дадеш 
положително заключение. Да спъваш развитието 
му е заяждане. Тръгвай с мен да слезем да му чес-
титим..
 Кольо изненада себе си, като усети, че е го-
тов да се съгласи. На партито подаде ръка на Иво. 
Последният благосклонно се усмихна и я пое.
 Изминаха няколко месеца, Кольо беше увле-
чен в изследванията си, но те не вървяха лесно. 
Иво Черноземски беше станал доцент след него, 
а стана професор преди него. И жена му, и някои 
колеги, започнаха да го подпитват защо не му обя-
вяват професура. Кольо разбра че в катедрата не 
се сещат (или не искат) да го предлагат. Това му 
тежеше, реши да отиде и да поговори с декана.
 Деканът беше уважаван учен от по-старата 
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школа, предстоеше му пенсиониране. Прие го в 
кабинета си, седнал зад голямото дъбово бюро, 
зад което бяха седели някои видни български био-
лози. Обструкцията на професурата на Чернозем-
ски не беше забравена, но Кольо очакваше че той 
ще го разбере.
 – Оценката на научните изследвания не тър-
пи компромиси, но развитието на учения е друго 
нещо – каза му деканът. Спазването на Закона и 
правилата зависи от средното научно ниво. Ние не 
сме Станфорд или Харвард… Учените не трябва 
да се карат и да се спъват един друг. Важно е на 
ръководни позиции да бъдат най-добрите учени… 

Ще ти обявим професура, но да знаеш, Чернозем-
ски ще ти бъде рецензент.  Нямаш никакви осно-
вания да искаш отвода му. 
 След по-малко от година Кольо Узунов по-
лучи съобщение, че е допуснат в обявен конкурс 
за професор. Определеното жури беше в очакван 
състав. Иво Черноземски беше един от рецензен-
тите.
 В един неделен следобед той позвъни на 
вратата на жилището на Черноземски. Беше взел 
адреса от телефонния указател. Носеше една лук-
созна торбичка, от която стърчеше луксозната ку-
тия на „Джони Уокър– черна лента“.

©bulgarianscienceproblems
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Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ 
в Техническия университет – София

 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ е един от общо четирите проекта с 
участие на Технически университет – София по процедура „Изграждане и развитие на центрове за вър-
хови постижения“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие. 
Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии е най-големият по капацитет и 
концентрация на научен потенциал подобен център в страната. В него участват 17 научни институции, 
които са равноправни партньори и са най-добрите в отделните тематични направления. Той включва с 
3 научни кампуса:  кампус „Студентски град“, който се намира в напълно реновирания блок 8 на ТУ – 
София, специализиран в областта на мехатрониката; кампус „Лозенец”, намиращ се на територията на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, насочен предимно към изследвания в областта на 
чистите технологии; и кампус „Гео Милев” – на територията на БАН, обхващащ областите мехатроника 
и чисти технологии.
 Кампус „Студентски град“ помещава 16 лаборатории и обединява научни групи от 4 водещи тех-
нически университета в България: ТУ – София, ТУ – Варна, ТУ – Габрово и Химико-технологичния 
и металургичен университет – София. Ролята на всяка една от тях е координиране, организиране и 
провеждане на независими научноизследователски дейности в областта на мехатрониката и чистите 
технологии. С цел по-тесни връзки с бизнеса като асоциирани партньори, са привлечени Клъстерът по 
мехатроника, фирма „Борима“ ЕАД и Сдружението за научноизследователската и развойната дейност 
(СНИРД), намиращо се в София Тех Парк. Като чуждестранни асоциирани партньори са привлечени 
структури от световноизвестни университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института по роботика и 
интелигентни системи към Федералния технически университет – Цюрих.
 Успешната реализация на проекта е възможна благодарение на пълната синергия на всички учас-
тници в него – университети и научни институти. Бизнесът изцяло подкрепя идеята и вижда смисъла 
на своето участие в изграждането на центъра. Кампус  „Студентски град“ ще даде тласък на нашата 
наука благодарение на модерната инфраструктура за фундаментални и приложни изследвания, ще бъде 
в полза на обучението на студентите и ще даде възможност на бизнеса да получава и внедрява нови 
технологии и продукти.
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НАУЧНИ	ИЗЯВИ	В	СУБ

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2021
„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕКОЛОГИЯТА“

Доц. д-р Анна Ганева – директор на ИБЕИ – 
Българска академия на науките,

проф. д-р Стефка Чанкова – председател,
гл. ас. д-р Петя Първанова – секретар

на Организационния комитет на семинара

 На 29 и 30 септември 2021 г. под наслов „Съвременни тенденции в екологията“ беше проведен 
онлайн „Международен семинар по екология – 2021“. Научният форум беше организиран от секция 
„Биология“ към Съюз на учените в България (СУБ) и Института по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания – Българска академия на науките (ИБЕИ – БАН). 
 Председателят на секция „Биология“ към СУБ – проф. д-р Стефка Чанкова, откри семинара с 
приветствено слово и пожела успех на участниците. Поздравления към аудиторията бяха отправени и 
от проф. д.б.н. Диана Петкова – председател на СУБ; от доц. д-р Ина Анева – научен секретар на на-
правление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ при БАН, и от доц. д-р Анна Ганева – директор 
на ИБЕИ – БАН. 
 Онлайн сесиите на семинара включваха четири научни направления: 
 1. Биоразнообразие. Консервационна биология.
 2. Биотични и абиотични въздействия върху живата природа. Екологичен риск. Биоремедиация.
 3. Екосистемни изследвания и услуги. Ландшафтна екология.
 4. Екологично земеделие. Екологично образование.
 Интересът към утвърдилия се през годините като един значим и водещ в областта на екологията 
научен форум и тази година беше засвидетелстван от голям брой участия. Онлайн платформата позволи 
на 66 авторски колектива – учени,  докторанти и студенти, да представят своите научни резултати под 
формата на 35 доклада, 7 от които пленарни и 31 постера.
 Авторските колективи са представители на различни организации, министерства и ведомства как-
то от България, така и от чужбина: институти на БАН и Селскостопанската академия: Института по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания; Института по органична химия с Център по фитохимия; 
Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей; Института по молеку-
лярна биология „Академик Румен Цанев“; Института по невробиология; Националния природонаучен 
музей; Института по океанология „Фритьоф Нансен“ – Варна; Института по розата и етеричномасле-
ните култури –  Казанлък; Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пуш-
каров“; Съвместен геномен център; СУ „Св. Климент Охридски“; Медицинския университет – София; 
Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна; Тракийския университет – Стара 
Загора; ПУ „Паисий Хилендарски“; Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“; Хи-
мико-технологичния и металургичен университет; Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Бла-
гоевград; Лесотехническия университет – София; Аграрния университет – Пловдив.
 Чуждестранни автори, представители на Института по биохимия „А. Н. Бах“, Изследователския 
център по биотехнологии към Руска академия на науките, Москва, Русия; на Научноизследователския 
отдел за ароматни и лечебни растения, Национален изследователски център, Гиза – Египет; и на На-
ционалния институт за аграрни и ветеринарни изследвания, Оейраш, Португалия и Центъра за еко-
логия, еволюция и промени в околната среда, Лисабон, Португалия, също представиха своите научни 
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разработки под формата на пленарни и устни доклади.  Част от докладите са съвместни разработки на 
български учени и учени от чужбина – Германия, Испания, Литва, Румъния, САЩ, Словения, Чешка 
Република. 

 По традиция, специално жури оцени и награди с грамота и книги шестима млади колеги за най-до-
бра презентация и за най-добър постер: 
 ● Най-добра презентация:
    Първо място – Радина Николова, докторант към Института по молекулярна биология „Академик 
Румен Цанев“. 
    Второ място – Добромира Янева, студент към СУ „Св. Климент Охридски“.
   Трето място – Христо Вълчев, докторант към Медицински университет – София.
 ● Най-добър постер:
    Първо място – Александър Томов, докторант към СУ „Св. Климент Охридски“.
   Второ място – Мила Тасева, докторант към Института по биоразнообразие и екосистемни из-
следвания – БАН.
    Трето място – Десислава Мантовска, докторант към СУ „Св. Климент Охридски“.

 Организационният комитет на „Международния семинар по екология – 2021“ изказва своите бла-
годарности на ръководството на ИБЕИ – БАН за съдействието при провеждане на научния форум и за 
предоставените екземпляри от книгите, раздадени като награди. Благодарим също така на СУБ за под-
крепата при провеждането на научното събитие, както и на фирмите БУЛГАП ЕООД и Pensoft Publishers 
ЕООД  за оказаната финансова подкрепа на семинара.
 Организационният комитет също получи благодарности от участниците за положения труд, уси-
лия и провеждането на семинара, въпреки епидемичната обстановка.  
 Аудиторията подкрепи за пореден път идеята „Международен семинар по екология“ да продължи 
да се провежда ежегодно, както и представените доклади след рецензиране да се публикуват в реноми-
рани списание/я или в сборник.  

INTERNATIONAL SEMINAR OF ECOLOGY– 2021
„CURRENT TRENDS OF ECOLOGY“ 

Anna Ganeva, Stephka Chankova, Petya Parvanova

Abstract: The „International Seminar of Ecology – 2021, Current Тrends of Ecology“ organized by the „Section 
Biology“ of  USB and IBER – BAS, was held оnline on 29 – 30th September  in Sofia.
The large number of universities and organizations were represented during the online sessions – a total of 66 
research teams from Bulgaria and abroad took part in the four topics of the Seminar. Successfully presented 7 
plenary reports, 28 oral presentations and 31 poster reports have triggered interesting discussions. Online platform 
has allowed well known scientists in various branches of ecology, young scientists, PhD and Master degree students 
to present and discuss their results. The part of the presented reports were joint research works of Bulgarian scientists 
and colleagues from Germany; Czech Republic; Lithuania; Romania; Slovenia; Spain; USA. Six young colleagues 
have been nominated and awarded with a diploma and books for the best oral and poster presentation. 
The Organization Committее is very thankful to IBER – BAS for its support of the Seminar and awards provided 
to the young colleagues, to everyone who contributed, assisted and supported this edition of the Seminar, to USB 
for the dissemination of this scientific event. We also would like to thank the companies BULGAP Ltd. and Pensoft 
Publishers Ltd. for their financial support. 
Тhe audience has congratulated the Organizing Committee for the hard work done and efforts to organize the 
Seminar, despite the pandemic situation. 
Тhe idea manuscripts to be published after the revision by reviewers in two specialized scientific journals or 
Proceedings has been welcomed.
Key words: Seminar of ecology, https://seminarofecology.wixsite.com/2021
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НАПУСНА НИ АКАДЕМИК ЧАВДАР ПАЛЕВ
(1936 – 2021)

 На 19 ноември 2021 г. след тежко и продължително боледуване почина акад. Чавдар Палев – 
един от най-изтъкнатите български физици-теоретици. Той остави на българската академична шко-
ла в областта на съвременната теоретична и математическа физика не само многобройни оригинал-
ни трудове, но и немалко последователи, ентусиазирани изследователи с международно признание.

 Роден на 15 април 1936 г. в будно семейство, Чавдар Палев заедно със семейството си замина-
ва за Франция поради участие на баща му Димитър Палев в гражданската война в Испания. Бащата 
загива в бойните действия, а майката Милка Палева се завръща с невръстния си син в София, където 
го отглежда и възпитава в дух на стремеж към знания, трудолюбие, честност и почтеност. Завършва 
Механотехникум „Сталин“ в София през 1955 г., а след това е приет да учи физика в Московския 
държавен университет „М. В. Ломоносов“, където защитава дипломна работа през 1961 г. Завръ-
щайки се в България, започва работа като научен сътрудник в съществуващия тогава Физически 
институт при Българската академия на науките (БАН), а по-късно преминава на работа в един от 
наследниците му – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

 Чавдар Палев е един от първите физици, специализирали в открития през 1964 г. Междунаро-
ден център по теоретична физика в Триест, Италия. Работейки в течение на година в Центъра, той е 
един от щастливците, които ежедневно са били в контакт с директора му, Нобеловия лауреат Абдус 
Салам. През 1968 г. защитава докторска дисертация в Университета в Марбург, Германия, на тема: 
„Реализации на алгебри на Ли като функции на генераторите на алгебрата на Хайзенберг. Обща 
теория и приложения към крайни и безкрайни компонентни уравнения на полето“, а през 1977 г. – 
хабилитационна докторска степен пред Научния съвет на Единния център по физика. През 1984 г. 
е избран за професор в ИЯИЯЕ. Признание за постиженията му в областта на математичната и тео-
ретичната физика е и последователното му избиране за член-кореспондент и академик на БАН през 
2004 и 2008 г.

 Голяма част от научната дейност на Чавдар Палев е посветена на въведения от него алгебричен 
подход за обобщение на квантовата статистика, т.е. на статистиките на Бозе-Айнщайн и Ферми-Ди-
рак, както и на по-общите парастатистики на Грийн, за които той доказва, че съответствуват на раз-
лични представяния на алгебри или супералгебри на Ли от клас „B“. Тези резултати дават определен 
алгебричен смисъл на известните статистики и стават начало за много интересни обобщения. Палев 
въвежда понятието Вигнерова квантова система и изследва физичните свойства на такива системи. 
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Въведената от него „А“ статистика е известна и се цитира днес като „статистика на Палев“.
 Академик Ч. Палев е учен със забележително висок международен авторитет. Това най-добре 
личи от отзивите за него в писма на редица световноизвестни учени – физици и математици. Така 
например проф. С. Окубо в покана до Ч. Палев пише: „Чел съм с интерес много Ваши отлични пуб-
ликации по супералгебри на Ли и парастатистика. Наистина ще се радваме да имаме такъв изтъкнат 
физик като Вас в нашия факултет“. Друг изтъкнат учен, проф. Х. Грин, откривател на парастатисти-
ките в квантовата теория, в препоръка за Ч. Палев казва: „Проф. Палев е един от най-добрите, може 
би дори най-добрият, сред многото талантливи учени на България. Той се отличава не само с високо-
то качество на публикациите си, но и с водещото си място в международната общност в онова, което 
в значителна степен, благодарение на неговите усилия, се е превърнало в една от най-бързо разви-
ващите се области на физиката на високите енергии“. Проф. Д. Финкелстейн, 30 години главен ре-
дактор на престижното „International Journal for Theoretical Physics“, в препоръка за Ч. Палев пише: 
„Тези открития на проф. Палев са важни за физиката, защото статистиката на Палев и методът на 
квантуване имат потенциала да дадат определени отговори на въпроси, на които обичайните теории 
дават безмислени, неопределени отговори. В същото време, новите квантови константи, въведени 
от неговата теория, могат да се регулират така, че теорията му да се съгласува в рамките на екс-
перименталната грешка със стандартната теория в настоящата експериментална област. Накратко, 
квантовата теория на Палев се отнася към съществуващата квантова теория така, както съществува-
щата квантова теория – към класическата механика и електромагнетизма. С най-новата си статия, в 
която прилага парастатистика към модела на Хъбард, Палев показва, че продължава да разширява 
по блестящ начин пределите на математическата физика. Рядкост е една личност да съчетава мате-
матическо и физическо въображение и креативност с такава висока практическа стойност“.  

 Физическата наука и тематика има традиционно място в структурата и проявите на Съюза на 
учените в България (СУБ). Физиците се включват в организацията непосредствено след създаването 
ѝ в оформената секция „Природо-математически науки“, от която през ноември 1947 г. се обособява 
Физико-математическата секция. В самостоятелна секция физиците се отделят на 28 февруари 1990 
г. с пръв председател Чавдар Палев. Освен като председател на секция „Физика“ към СУБ, неговата 
научно-организационна дейност протича на много нива – научен секретар и член на Научния съвет 
на ИЯИЯЕ, представител на България в Европейското физическо дружество, зам.-председател на 
Съюза на  физиците в България, член на редколегии на наши и международни научни списания, 
член на постоянния международен Организационен комитет на Международния колоквиум по гру-
пово-теоретични методи във физиката, председател на организационните комитети на международ-
ни научни форуми и издател на техните материали. 

 Чавдар Палев има над 30 години педагогическа дейност. Освен лекциите, четени в чужбина, 
той е чел лекции във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в Пловдивския и Шу-
менския университет, като в последния работи като съвместител от 1977 до 1997 г. Чавдар Палев 
е удостоен с наградата на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“ за математични и физични науки 
„Никола Обрешков“ за постиженията му в областта на квантовата статистика. Носител е на орден 
„Кирил и Методий“ I степен.

 Академик Чавдар Палев се отличаваше с прекрасно чувство за хумор, бодър дух, жизненост и 
дълбоко уважение към колегите си. От неговата кончина българската физика губи много. Но памет-
та за него и делото му остават завинаги! 

От името на секция „Физика“ към СУБ,
доц. д-р Митко Гайдаров – председател
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ПРОФ. Д.И.Н. ИВАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
(13 АПРИЛ 1949 – 20 НОЕМВРИ 2021 Г.)

 На 20 ноември 2021 г. ни напусна големият български медиевист и византинист – проф. д.и.н. 
Иван Йорданов. С неговата кончина българската и световната наука загубиха един бележит учен с ог-
ромен авторитет и принос в областта на византийската и средновековната българска нумизматика и 
сфрагистика. Автор на 10 монографични изследвания и над 300  научни студии, статии и съобщения в 
наши и чужди издания. В частност Съюзът на учените в България се раздели с един от най-дейните и 
значими членове от последните три десетилетия.

 Иван Йорданов е роден на 13 април 1949 г. в с. Цар Самуил, Силистренско. През 1972 г. завършва 
специалност „История“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В същата година постъпва като уредник 
в Историческия музей – Нова Загора. Тук, наред с всички останали ангажименти, той започва да обра-
ботва нумизматичния фонд на музея и така прави първата си стъпка в дебрите на византийската и сред-
новековната българска нумизматика. По това време работата със средновековни монети в един малък 
градски музей не е лесна задача. Липсата на достъп до специализирана научна литература (предимно на 
чужд език), трудната комуникация с други колеги са фактори, които са отказвали не един млад специа-
лист. Въпреки тези сериозни затруднения Иван Йорданов упорито издирва необходимата му литература 
и не пропуска възможностите за консултации и напътствия от утвърдени специалисти (например проф. 
Тодор Герасимов) и така започва да гради основите на бъдещата си научна кариера. През 1974 г. Иван 
Йорданов постъпва в новоучредения  филиал на Археологическия институт и музей към БАН в гр. 
Шумен. Тук той продължава научните си занимания по византийска и средновековна българска нумиз-
матика и през 1978 г. защитава докторска дисертация на тема „Монети и монетно обръщение в Източна 
България от периода 1081 – 1261 г.“.

 Едно археологическо откритие се явява повратна точка в кариерата на Иван Йорданов. През 
1978/79 г. в хода на проучването на т.нар. Административна сграда във Вътрешния град на Велики Пре-
слав са открити над 500 византийски печата, над 250 оловни пломби и 4 калъпа за тяхното изливане. 
Впоследствие, както самият И. Йорданов доказва, археологическият екип тогава е попаднал на едно от 
най-значимите открития в сфрагистиката – архивът на византийския стратег в Преслав от периода 971 
– 1088 г.1 С документирането, разчитането и идентификацията на тези оловни печати се заема И. Йор-
данов. Така от този момент до края на живота си той е почти изцяло отдаден на византийската и средно-
вековната българска сфрагистика. Целта, която си поставя големият български учен, е документирането 
и систематизирането в корпусни издания на византийските и българските печати, открити в България, 
т.е. превръщането им в достъпни и пълноценни исторически извори. В това сериозно начинание И. 
Йорданов може да се определи и като пионер, независимо че научният интерес към сигилографските 
паметници от България датира още от епохата на Възраждането. Присъства и в изследванията на бъл-
гарските учени от първата и втората половина на ХХ в. Но в интерес на истината към края на на 70-те 
години на същия век българската сфрагистика далеч отстъпва на вече утвърдените школи в Европа и 
САЩ и количеството на публикуваните у нас византийски и български печати е доста скромно.

 Всъщност работата върху сфрагистичната находка от Велики Преслав поставя началото на двата 
големи проекта, върху които паралелно работи Иван Йорданов.

 Първият  е „Корпус на византийските печати от България“. В съпоставителен план този проект 
е по-обемистия и по-конвертируем в международен научен план и, разбира се, изисква солидна подго-
товка и упорита изследователска работа. В продължение на почти четири десетилетия „в надпревара с 
времето и новите находки“, както се изразяваше и самият И. Йорданов, този проект придобива реални 
измерения: през 2003 г. е публикуван Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria, volume 1; The Byzantine 
Seals with Geographical Names; през 2006 г. е публикуван Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria, 
volume 2; The Byzantine Seals with Family Names и през 2009 г. излиза обобщаващият Corpus of the 

1 Йорданов, И. Печатите от стратегията в Преслав (971 – 1088). София, 1993. 
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Byzantine Seals from Bulgaria, volume 3: Part one and two, който включва над 3200 оловни византийски 
печати, намерени в днешна България. Разбира се с публикуването на третия том Иван Йорданов не 
спира работата си по този проект. Новите находки на византийски печати обуславят и публикуването на 
три добавки към Корпуса, така общият брой на византийските печати, документирани и разчетени от 
българския сфрагист, надхвърля 35002.

 Вторият проект „Корпус на печатите на средновековна България“, независимо че отстъпва в ко-
личествено отношение на първия, има национален характер и е с не по-малка научна стойност. Двете 
издания (от 2001 и 2016 г.) са незаменим и задължителен наръчник на всеки един изследовател на сред-
новековната българска история3.

 Наред със забележителната си научна кариера И. Йорданов ще бъде запомнен и с активната си 
обществена дейност. 

 В периода 1999 – 2017 г. той е председател на СУБ – клон Шумен. Благодарение на неговата енер-
гия и способността му сполучливо да подбира своя екип, съюзният клон в гр. Шумен не само съживява 
дейността си, но и удвоява своите членове. Нещо повече, през 2008 г. проф. И. Йорданов, заедно с то-
гавашния председател на СУБ акад. Д. Дамянов учредяват един от най-мащабните периодични научни 
форуми, които се организират в България през последните две десетилетия – Националната научна кон-
ференция по история, археология и културен туризъм Пътуване към България4. На тази научна проява, 
която се провежда в гр. Шумен, са изнесени над 700 доклада (в рамките на седем сесии – 2008, 2010, 
2012, 2014, 2016, 2018, 2020 г.), които са публикувани в 6 тома (седми том е в процес на подготовка и 
ще бъде публикуван през април 2022 г.) под главната редакция на И. Йорданов.

 Иван Йорданов има и основен принос за формирането на сфрагистичната колекция на Регио-
налния исторически музей – Шумен, която днес е най-голямата в България5, а по своите качества не 
отстъпва на големите колекции от средновековни печати в Европа.

 Наред с големия си научен принос и забележителна обществена дейност И. Йорданов остави 
трайна следа и в академичната общност на Шуменски университет (ШУ) „Епископ Константин Пре-
славски“. Той е един от учредителите на катедра „История и археология“ към Факултета по хумани-
тарни науки при ШУ и неин ръководител в периода 1995 – 1997 г. По негова инициатива през 2005 г. е 
създаден Научният център по византинистика към ШУ, чиято дейност той ръководи до смъртта си.

 Заслужено признание за големите постижения и значимост проф. д.и.н. Иван Йорданов получи 
още приживе. През 2009 г. е обявен за Почетен гражданин на гр. Шумен, а през 2018 г. е избран за 
Doctor honoris causa на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

 В заключение не може да не се отбележи с тъга, че на 20 ноември 2021 г. ни напусна един забеле-
жителен учен, преподавател и общественик, допринесъл за издигане авторитета на българската наука.
 
 Поклон пред светлата му памет!

Гл. ас. д-р Камен Андонов,
ШУ „Епископ Константин Преславски“,

член на СУБ – клон Шумен
2 За динамиката в работата по този проект вж. Йорданов, И. Печати на византийската администрация в Бъл-
гария (971 – 1118). Шумен, 2019, 20 – 21.
3 Йорданов, И. Корпус на печатите на средновековна България, София: Агато, 2001; Йорданов, И. Корпус на 
средновековните български печати. – Плиска-Преслав, 12, 2016.
4 Вж. Дамянов, Д., Т. Tодоров. Първа национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в 
средновековна България и съвременният туризъм“. – Наука, 3, 2008, 56 – 59; Тодоров, Т. България в светов-
ното културно наследство. – Наука, 4, 2012, 35 – 36.
5 Jordanov, I., Zh. Zhekova. Catalogue of Medieval seals at the Regional Historical Museum of Shumen. Shumen, 
2007.

107



КНИГОПИС

НАУКА – кн. 6/2021, том XXXI
Издание на Съюза на учените в България

108

 Има книги, за които трудно се пише. И не заради 
друго – не заради съдържанието им, а заради тяхната 
съдба. Новата книга на видния езиковед академик 
Михаил Виденов излезе само няколко месеца преди 
неговата безвременна кончина. Авторът копнееше 
да завърши и да издаде навреме тази книга, писана 
с академичното пристрастие да намери научно 
обосновани отговори на въпросите, които възникват 
в съвременната употреба на националния език. С 
това последно творческо усилие авторът оставя на 
българската наука и култура родолюбива книга, която, 
от една страна, прави впечатление със сериозния си 
научен анализ на съвременната езикова реалност, а от 
друга – посочва действителното място на учения като 
изследовател и генератор на решения на актуални 
и действително значими проблеми в националния 
живот, разглеждани и в техния общоевропейски 
контекст.
 В книгата са намерили място нови аспекти на 
традиционите  за автора теоретични полета като ези-
кова ситуация, книжовна норма и бъдеща 
българска езикова ситуация, поставени при 
анализа в съвременните измерения на явления 
като глобализацията, езиковото надмощие и 
приспособяването. Авторът тревожно стига до 
заключение, че „глобализацията задължително ще 
маргинализира българския език в някои официални 
сфери“ (с. 27), твърдение, което без съмнение ще 
събуди спорове в научните среди. Ценен принос 
в книгата са последователно представените 
стратегии с правилото за променливото Я (с. 93), 
както и перспективата пред диалектите и пред 
диалектолозите (с.104), която М. Виденов представя, 
опирайки се на диалектиката на езиковото развитие. 
Както е известно, акад. Виденов неизменно търси 
проекциите на явленията в бъдещето, бидейки трайно 
приобщен към футурологията. Тъкмо тази нагласа 
го кара да търси отговорите на диалектоложките 
проблеми чрез методологията на социолингвисти-
ката и да посочи на българските диалектолози за обект 
на научни изследвания градските терени с тяхната 
днешна „сложна структура, където през последните 
десетилетия масово се  премести селското население“ 
(с. 117).
 Наред с теоретичните въпроси интерес 
за читателя ще представляват споделените 
преживявания на автора за съвместната научно-
проучвателска дейност с неговия вдъхновен учител 
проф. Стойко Стойков (с. 331 – 398).

Михаил Виденов

Езиковедски ситнежи

 София, изд. „Захарий 
Стоянов“, 2020, 398 с.

 Книгата на акад. Михаил Виденов е написана в 
познатия негов стил на изложение – научният анализ 
е поднесен на читателя на естествен и разбираем 
език,  пропит с любовта на автора към чистия роден 
изказ, което я прави увлекателно четиво за широка 
аудитория от хора, интересуващи се от днешното 
състояние на българския език.
   Проф. д.ф.н. Красимир Стоянов,

секция „Филологически науки“ към СУБ

Димитър Станков

 Енциклопедичен реч-
ник по Морал и Етика

С., изд. „Симолини“, 
2021, 1008 с., ISBN 978-

619-7672-12-1. 
ФУНДАМЕНТАЛЕН ТРУД 

ПО МОРАЛ И ЕТИКА
 Книгата е обобщение и развитие на предишни 
трудове на автора в областта на етиката, който е 
успял да реши твърде сложна задача. От една страна, 
в първия раздел на речника той се спира подробно на 
основните понятия на морала и етическите категории. 
От друга страна, във втория раздел дава кратко и 
синтезирано описание на водещите мислители-
етици. 
 Станков тръгва от предпоставката, че етиката 
е морална или практическа философия. Той изтъква 
приноса на Сократ и Хегел, които разграничават 
морал и нравственост. За Станков моралът е 
рефлексия на нравствеността. Той подчертава, 
че изследователският подход се нуждае от нова 
етикокултурна постановка, която да експлицира 
разбирането за морала като органическа част на 
човешката култура. Докато нормативната етика се 
занимава с въпросите за дълга на човека като морално 
същество, то метаетиката е чисто философска теория 
за морала и моралния език като метаезик. Принос 
на професор Д. Станков е въвеждането на термина 
морална култура. 
 За първия раздел на Енциклопедичния 
речник може да се каже, че е пълен и изчерпателен. 
Основните етически категории са изяснени на 
разбираем за обикновения човек език. Вторият раздел 
може смело да се определи като история на етиката 
– акцентът е поставен над приноса на водещите 
мислители в областта на морала и етиката. Авторът 
разглежда както западни, така и източни мислители. 
Българският принос също така не е пренебрегнат. 
 Като цяло „Енциклопедичен речник по Морал 
и Етика“ е книга, предназначена не само за студенти, 
преподаватели във висшите училища и изследователи, 
но и необходимо четиво за всеки културен човек. 

Доц. д.ф.н. Алекси Апостолов,
секция „Философски науки“ към СУБ
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Велина Панджаровa

 Нов подход на обуче-
ние в образованието 

по история
на архитектурата.

Изд. Прима“, 2018, 
172 с., 

ISBN 978-619-160-983-3.

 Проучването на доц. д-р арх. Велина Панджа-
рова „Нов подход на обучение в образованието по 
история на архитектурата“ е в граничното научно 
поле между историята и теорията на архитектурата и 
академичните форми на обучение. Тя представя същ-
ностни разработки, свързани с обучението по „Исто-
рия на архитектурата“ в УАСГ и неговите елементи. 
В него намират място преподавателски подходи, за-
дачи и варианти на получените решения от повече от 
десетгодишен период. Така, още в този момент, из-
данието се превръща в ценна архивна подборка, ак-
туален запис на архитектурното обучение в България 
и точен разрез на съществуващите в него проблеми и 
тенденции. 
 Книгата е организирана с увод в две части: „Ис-
торията в университета“ и „Историята в реално вре-
ме“ и заключение. В първата от тях едновременно с 
увлекателните исторически примери са представени 
бележки по провеждането на лекции в съвременност-
та. Препоръчани са способи за изясняване на истори-
ческите особености на разглежданите примери, както 
и за свързване на материала с другите дисциплини от 
учебния план и практиката. Показани са разработки 
на теми и форми на провеждане на семинарни за-
нятия, в които се включва пълноценното участие на 
студента. Акцентирана е връзката между вербални-
те описания и реконструирането на пространството. 
Особено значими за оценка на разбирането и работа-
та на студентите са въведените на принципа „учене 
чрез правене“ вариативни упражнения, разкриващи 
интерпретациите на архитектурен, конструктивен и 
декоративен елемент или на принцип от историческо-
то минало.
 Във втората част се разглеждат формите на ор-
ганизация за практики  на студентите извън България, 
както и на представянията им пред външна публика. 
Разбира се, нуждата от запознаване с историческите 
обекти в тяхната автентична среда е явна за всеки 
изкушен от архитектурата и нейните структури и об-
рази. Наистина, преживяването на пространството и 
неговите решения и материални граници не могат да 
се заместят с двумерните снимкови репродукции. В 
книгата тезата за нуждата от подобно запознанство 
в учебна среда е бляскаво защитена – както с теоре-
тични съждения и академични примери, така и със 
осмислянето на задачите, а и с резултатите, показани 
от самите студенти. На свой ред, концепцията за фи-
нално представяне на учебните пътувания е приносна 

по отношение на обучението в областта на история 
на архитектурата и неговото съотнасяне с дейности-
те в областта на опазване и адаптация на културното 
наследство. Тя се оказва подкрепена с огромния енту-
сиазъм на студентите, видим в материалите и в изящ-
ните вариации на крайните представени продукти.
 Книгата има оригинален авторски принос не 
само за работата в областта на архитектурното на-
следство, но и в съвременната архитектурна практи-
ка. Допълнителна ценност по отношение на процеси-
те на обучение  са и щедро публикуваните задания, 
уникален преподавателски опит и картните материа-
ли, скиците и маршрутите, систематизирани в труда. 
 Срещайки се с колеги, завършили висшето си 
образование преди едно и повече десетилетия, невед-
нъж ми се случва да чуя фразата: „Това ние някога не 
го учихме“. Обичайно тя се произнася с благородна 
завист, но понякога в нея има и не толкова разбира-
ема ревност, даже неуместен гняв: защо студентите 
получават „наготово“ повече знания, защо са необ-
ходими промени в образованието и пр., и пр. Тако-
ва отношение е причината да предложа своя отзив, 
три години след издаването на проучването на Нов 
подход на обучение в образованието по история на 
архитектурата. Считам, че работата на професиона-
листи като доц. Велина Панджарова не бива да оста-
ва незабелязана. Това не е учебно помагало, писано с 
цел хабилитация, което след нея никой никога няма 
да погледне. Тя е нестандартна и провокативна още 
със самата си заявка на „новост“ в историята на архи-
тектурата и до края на проучването удържа на избра-
ното ниво. Такива книги са и доказателство, че УАСГ 
не само актуализира учебната и научната си дейност, 
съобразно световните тенденции, но и е в състояние 
да предложи нещо принципно иновативно на пазара 
на архитектурното образование.

Доц. д-р арх. Стела Ташева, 
ИИИзк – БАН; ЛТУ

Михаил Харалампиев

Време за мъже

Велико Търново, изд. 
„Абагар“, 2020, 504 с.

 Преди известно време на книжния пазар имаше 
едно талантливо списание с интересна рубрика „Не 
подреждай книгите, чети ги!“. Това искам да кажа на 
тези, които по някакъв начин са се сдобили и прите-
жават излязлата от печат преди няколко месеца авто-
биографична книга на проф. д.х.н. Михаил Харалам-
пиев „Време за мъже“. Ще се опитам да убедя тези, 
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които се срещнат с тази книга, защо да я прочетат. Аз 
не притежавам красивия и мелодичен изказ на автора, 
нито познавам дълбоката му същност, така искрено и 
убедително представена от неговия редактор – жур-
налиста и приятеля Стилиян Найденов (тя е написа-
на от него и поставена на задната корица на книга-
та). Когато започнах да чета този невероятен и богат 
разказ за един почти съвършен живот, в главата ми 
прозвуча ред от случайно дочута песен: „Всеки има 
своя път и аз вървя по него“. Тръгнах заедно с проф. 
Харалампиев по неговия път, но всъщност аз вървях 
по своя. Преживях с него дните на своето детство, 
романтиката на селския бит, дори виждах диканята, 
после чух и шума на вършачката, усетих тръпката 
на детските и ученическите увлечения. До болка ми 
е познато и преживяното в курсантските и първите 
офицерски години и особено битките по пътя на про-
фесионалното израстване. 
 В живота на всеки човек има върхове и спадо-
ве. Но този на проф. Харалампиев владее върховете. 
Работил е десет години в Организацията за забрана 
на химическото оръжие, носител на Нобеловата на-
града за мир през 2013 г. „Доктор хонорис кауза“ е 
на Националния военен университет „Васил Левски“. 
Макар и за малко се потапя в политиката, и то съв-
сем целенасочено да сподели световен богат опит и 
познания за утвърждаване на демокрацията. Остава 
обаче верен на голямата си любов – образованието, и 
днес ще го видите в лекционните зали, химическите 
лаборатории, на научните конференции сред колеги и 
приятели.
 Прочетете тази книга. Тя има невероятна въ-
трешна сила. Благодарение на истинските истории и 
препятствия, но и пътища за решаването им, ще пре-
живеете по-лесно подобни ситуации от своя живот, а 
може и да успеете да ги предотвратите. С една дума, 
тя ни предлага много повече от това, което очакваме.

Проф. д-р Валентина  Стоянова,
Икономическа секция 

на Великотърновския клон на СУБ 

логична е връзката ѝ с нейните създатели – прото-
българите и тяхната диаспора – първи сътворили и 
разпространили материалната и духовната култура 
на човешкия род. Това е твърдението на Светлозар 
Дамянов в неговата най-нова, девета книга.
 Без да слага знак за равенство между прото-
българите и днешните българи, Светлозар Дамянов 
ни връща с множество факти и научни открития на 
български и световни учени – геолози, климатолози, 
антрополози, археолози, лингвисти и други техни ко-
леги далече назад, дори отвъд  Дунавската цивилиза-
ция.
 Началото се слага с възникването на прото-
българското ядро и неговата диаспора от края на 
Миоцена до края на Средния палеолит. В центъра на 
изводите за това начало е сензационната находка в 
една пясъчна кариера край Чирпан през 2001 г., ко-
гато е открит горен предкътник на хоминин, което 
сгромолясва теорията, че първите преки представи-
тели на човечеството са се появили в Екваториална 
Африка. Находката категорично е класифицирана на 
7240 млн. години! Това става след десетгодишни из-
следвания на учени от България, Германия, Гърция, 
Канада, Франция и Австралия.
 Пещерата „Козарника“ край село Орешец в Се-
верозападна България със своите находки дава нова 
насока на теорията за човешката еволюция. Проучват 
я от 1996 г. археолози – протоисторици от Археоло-
гически институт с музей към БАН, Университета в 
Оксфорд, Университета в Милано, Института „Макс 
Планк“ в Германия и БАН. 
 Светлозар Дамянов разглежда обстойно раз-
пръсването на културата Варна, която е познавала 
числото Пи, златното сечение… Спира се на разви-
тието в езика и писмеността на протобългарите… 
Много неща в културата на шумерите, древните Еги-
пет и Гърция са всъщност приобщени постижения на 
протобългарите, според доказателствата, изнесени от 
автора.
 Всички твърдения в книгата на Светлозар Да-
мянов са подкрепени от обилен фактологически 
материал, от публикациите на изявени български и 
чуждестранни учени. Сам авторът е посетил всички-
те обекти в България, за които разказва, и голяма част 
от други в Гърция, Италия, Румъния, Чехия, Сърбия. 
Макар и психолог по професия, като опитен историк 
Светлозар Дамянов четиридесет години събира всеки 
отделен факт, анализира, търси логическия подход, 
за да предложи днес на читателя едно   безкомпро-
мисно научно изследване.
 Тази неголяма по обем книга, с много точна 
илюстрация, прилича на един криминален пъзел от 
преди хилядолетия, който сглобява авторът. Някои 
читатели могат да оспорят някои от логическите из-
води на автора, но не могат да възразят на фактите, 
които той е събрал и тълкува: „…. Та нима Слънцето 
не свети еднакво за всички? Та нима въздухът, който 
дишаме не е всеобщ? Та нима всеки един народ няма 
право да познава, в детайли, историята, езика, кул-
турата си? Да ги пази и развива с достойнството на 
произхода, настоящето и бъдещето си? …“
 Разбира се, има и отговор във финала на този 
пъзел. Отговорът на въпроса защо тези факти не се 

Светлозар Иванов 
Дамянов

Протобългарите, прото-
българската диаспора и 
най-древната световна 

цивилизация

Плевен, Печатница 
„Кентавър“, 2021, 117 с.

 Колко назад във времето знаем историята на 
българското племе? Според официалната ни история 
не много, защото липсват писмени източници.  Спо-
ред научните изследвания обаче, още в праисторията 
нашите земи са били младенческа люлка на най-древ-
ната световна цивилизация. Съвсем естествена и 
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предлагат и тълкуват от официалните изследователи, 
за да има друго самочувствие днешният българин. 
Ще го разберете, след като прочетете книгата, която 
завършва с едно иронично намигване в последната 
глава „Епилог от САЩ“.
  В предговора на книгата и в заключителната ѝ 
част Светлозар Дамянов си позволява публицистична 
и патриотична страст, но в същността на изложение-
то той предпочита спокойната логика, с която излага 
хипотезата си и свързва фактите. И точно затова след 
прочитането ѝ човек застива и си казва: „Настина ли 
е така? Защо не съм го знаел досега?“. Е, вече го зна-
ем.
  Светлозар Дамянов споделя: Постарах се, крат-
ко и ясно, да предоставя на четящата публика множе-
ство от безспорни факти и научно обосновани хипо-
тези, които доказват величието на  неунищожимата 
протобългарска диаспора – създала и продължаваща 
да развива най-древната световна цивилизация. Бъл-
гароезичната част от диаспората е около 15 млн. и 
заедно с останалите заемат 62,5% от Северното полу-
кълбо във 52 страни по света.
 За съжаление, бутиковият тираж на книгата ще 
достигне до малцина, а тя заслужава да има своето 
място в библиотеката на всяко семейство, което на-
рича себе си българско или се интересува искрено и 
непредубедено от създателите на най-древната све-
товна цивилизация.     
         

Валери  Какачев, 
Деян Белчев – 

секция „Военна история“ към СУБ – клон Плевен

  Книгата представя по един специфичен начин 
българската рецепция на съветската перестройка. Ак-
центът в изложениeто е поставен върху начините, по 
които българският печат отразява различните страни 
на процесите, започнали да текат в съветското обще-
ство от 1985 г. За българското общество перестрой-
ката означава не само да се погледне върху миналото 
и настоящето по един по-свободен, критичен начин, 
но и преди всичко като подход, чрез който може да 
се дискутира по теми и въпроси, чието разглеждане 
дотогава не е било допустимо.
 Едновременно с това, съветският пример се 
използва и като мотив за вглеждане в българската 
действителност. В определени отношения отзвукът 
на перестройката е катализатор  и за критични гласо-
ве, и за критични прояви срещу действителността в 

Владимир Митев

Съветската перестройка 
и българската
общественост 
(1985 – 1990). 

С., изд. „Захарий Стоя-
нов“, 2017, 135 с.

България, както и срещу интерпретирането на мина-
лото.
 В книгата е показано отношението към проме-
ните в политическия живот, към състоянието на сто-
панската сфера, както и реакцията на българския по-
литически елит към процесите в СССР.
 Отделено е значително внимание на големия 
интерес към тенденциите при художествената ли-
тература, игралното кино и театралния живот. Не е 
подмината и рецепцията на формиращото се ново об-
ществено мнение към тематиката на публицистиката 
и други основни за епохата на перестройката въпроси 
на обществения дневен ред. От изложението се виж-
дат различните настроения и представи, характерни 
за  отделните интелектуални среди, журналистически 
кръгове и периодика в България. Очертани са изме-
ренията на прекия отзвук на едно уникално за тога-
вашната действителност явление, каквото е перес-
тройката. От изложението става ясно, че българската 
рецепция на процесите в СССР съдържа както очаква-
не за промени, така и първите примери за отрицание 
на миналото.
 Работата систематизира многобройни отзвуци 
на перестройката, лицемерни или искрени,  движе-
щи се в диапазона от догматични или плахи, до силно 
критични (доколкото това е възможно при тогавашни-
те условия) и с опозиционно звучене. Книгата очерта-
ва и психологическия фон, на който в самия край на 
80-те години на миналия век стават възможни проя-
вите на решително противопоставяне на социалисти-
ческата действителност.  Може да се заключи, че Вла-
димир Митев представя  един интересен ракурс към  
историята на българското общество, и по-специално 
– интелигенцията, от последните години на комунис-
тическия режим.

Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ

 Първа монография 
по финансов инжениринг у нас 

 Монографията е посветена на финансовия ин-
женеринг, който според редица финансисти и според 
автора е най-новият раздел от финансовата наука и 
все още е в процес на развитие. В монографията под 
„финансов инженеринг“ се включва предимно из-
ползването на финансови инструменти при финан-
сирането на стопански субекти от промишлеността и 
преди всичко от ICT отрасъла, и по-конкретно тази 
част от него, която се отнася до един от най-динамич-

Йосиф Аврамов

 Финансов инженеринг в 
телекомуникациите

София, изд. Нов български 
университет, 2021, 600 с.
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 „Първи принцип: никога не се оставяй да бъ-
деш повален от хора или от събития“.  

Мария Кюри
 Книгата е написана въз основа на семейния 
счетоводен бележник със смарагдовозелен цвят на 
мадам Кюри, пресъздаваща събитията в личен и про-
фесионален план, в периода от май 1910 до края на 
1912 г. Благодарение на поста си професор в Сор-
боната и първата Нобелова награда, получена през 

но развиващите се сектори в индустрията – телекому-
никациите.  В нея се изследват следните финансови 
инструменти: фондовете за дялово и рисково финан-
сиране (няколко вида, според вида на стопанския су-
бект – стартъп или фирма във фаза растеж), фондовете 
за градско развитие, гаранционните схеми на Евро-
пейския инвестиционен фонд, както и националните 
гаранционни схеми, като тези на Българската банка 
за развитие, общинските гаранционни схеми и др. В 
монографията е визирано, че пандемията КОВИД-19 
в известна степен допринесе за развитието на телеко-
муникационния отрасъл, тъй като понастоящем рязко 
се повишиха поръчките на стоки и на готови храни 
онлайн, плащанията чрез т.нар. мобайл банкиране и 
провеждането на научни и бизнес конференции он-
лайн по ЗУУМ, МЕЕТ и др. Авторът – доц. Йосиф 
Аврамов, е доктор по икономика и доцент в Депар-
тамент „Телекомуникации“ в Нов български универ-
ситет, където преподава редица предимно финансови 
дисциплини, в т.ч. финансов инженеринг, икономика 
на телекомуникациите, корпоративни финанси, бан-
ково дело, иновации в сферата на телекомуникациите, 
учебни предмети, свързани с европейските програми 
и използването на финасови инструменти в тях. Той 
също е предприемач, консултант, трейдър, както и 
основател на сдружение, регистрирано в обществена 
полза – Консултантски център по европейски програ-
ми „Люлин“ и фондация, регистрирана в частна пол-
за – Международен фонд „Център по приватизация 
и чуждестранни инвестиции в България“. Член е на 
Управителния съвет на БТПП и е зам.-председател на 
Националната предприемаческа и занаятчийска ка-
мара. Членува и в два творчески съюза: Съюзът на 
учените в България и Съюзът на българските журна-
листи. 

 Антони Славински,
член на Председателския съвет 

на Настоятелството на НБУ

Irène Frain

 Marie Curie prend un 
amant 

Seuil, 2015, 358 р.

1903 г., Мария Кюри води сравнително сносен начин 
на живот. Може да си позволи домашна прислужни-
ца, гувернантки за децата, частни учители по англий-
ски, гимнастика, солфеж, пиано, ваканции на море и 
в планина, да си купи прелестен букет цветя, да полз-
ва такси, да даде пара на просяк и….дори любовно 
гнездо: 350 франка разходи за улица „Du Banquier“ 
5. Дамата, която нарича химичният елемент радий 
„моето дете със синя светлина“, не позволява да ѝ 
говорят на „ти“, нито да използват малкото ѝ име в 
лабораторията. „Именитата вдовица“ от пет години 
има лошия късмет да се влюби в женен мъж, Пол 
Ланжвен, баща на четири деца, един от брилянтните 
студенти на съпруга ѝ Пиер и обещаваш учен, който 
прекарва една, две, понякога три вечери в седмицата 
у семейство Кюри. Почти три години след сватбата 
си Пиер и Мария Кюри откриват елемента полоний 
(наименуван на родината на Мария), в средата на юли 
1898 г., а през декември анонсират съществуването на 
друга неизвестна материя, радия (лат. radius − лъч). 
Не може да се подмине бележката на Пиер, написана 
на вниманието на членовете на Академията на науки-
те: краищата на пръстите, които държат флаконите и 
капсулите, съдържащи радиоактивни продукти, ста-
ват груби и понякога много болезнени; за един от нас, 
възпалението на пръстите продължи около петнаде-
сет дни и завърши с падането на кожата; но чувст-
вителността все още не е изчезнала след два месеца. 
Как да се предпазиш обаче от невидимото влияние на 
тези химикалите? Пол Ланжвен се жени точно между 
тези две открития на 22 септември и се сближава с фа-
милията на съпругата си – Десфос. Мария Склодов-
ска става първата жена с докторска степен по физика 
във Франция и това се отпразнува още същата вечер 
в деня на защитата с вечеря, организирана именно 
от Пол. Около масата можем да преброим точно пет 
имена на бъдещи лауреати на Нобеловия приз: Ър-
нест Ръдърфорд (1908), Пиер и Мария Кюри (1903), 
ръководителя на дисертацията ѝ Габриел Липман 
(1908) и Жан Перен (1926). Само четири месеца след 
смъртта на Пиер обаче една много уважавана знаме-
нитост в научните среди от международен ранг, лорд 
Келвин, декларира в „Times“, че радият не е химичен 
елемент, а вълна, произлизаща от хелий. Мадам Кюри 
няма избор, трябва да изолира на всяка цена радия 
в чист вид. Не се знае със сигурност откога датира 
любовната авантюра на Кюри, предполага се, че е 
от пролетта на 1910 г. според отбелязаните разходи 
в тефтера, въпреки че съпругата на Пол твърди, че е 
започнала цели две години по-рано, без да може да го 
докаже. 
 Древните гърци, за да хванат птици, са измис-
лили една много гениална система. В клетката, в коя-
то са планирали да ги заключват, са пъхвали малка 
подвижна дъска. След това прикрепват дъсчица към 
връв, свързана с вратата на клетката. Веднага след като 
птицата, привлечена от стръвта, каца на дъската, тя се 
затваря. Небалансираната птица се залюлява, пада и 
се опитва да избяга, но напразно. Колкото по-голяма 
е птицата, толкова по-тежко и болезнено е падението. 
Името на този капан е skandalôn, откъдето произли-
за и френската дума скандал. С оглед на тази етимо-
логия може да се измери удовлетворението на Анри 
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Иван Панайотов
 Загадката на житния клас 
(The Mystery of Wheat Spik)

 Велико Търново,
изд. „Абагар“, 2021, 380 с.

 Книгата на проф. д.сс.н. Иван Панайотов – се-
лекционер на пшеница, съдържа два основни раздела 
– в първия  се  разглеждат основите на генетиката на 
пшеницата и теоретичните основи на селекцията, а 
във втория раздел са представени  селекционните по-
стижения  на  българската селекция.
 Изследванията  на генетиката на пшениченото 
растение започват  след 1918 г., когато е установен  
хромозомният брой на хексаплоидната пшеница от 
японския цитогенетик  Тетсу  Сакамура  (2n=42), а 
след 1924 г. Хитоши Кихара, МакФаден и Е. Сирс и 
други учени  установяват, че в генома на   обикно-
вената пшеница участват три вида, носители на три 

генома –  A, B, D.  Донорът на геном А  са дипло-
идните пшеници или т.нар. еднозърнести лимеци 
(2n=14),  като донор на геном В се приема  видът 
Aegilops  speltoides (2n=14), а за геном D – Aegilops 
squarrosa  (2n=14). Комбинацията  АВ се съдържа в 
тетраплоидните пшеници (2n=28) – културните  твър-
ди  пшеници за производство на макарони и т.н. дву-
зърнест  лимец – Triticum dicoccum и неговите  разно-
видности. Първата хексаплоидна пшеница е T. spelta 
(2n=42), от която след няколко мутации  природата  е 
създала  обикновената пшеница – T. aestivum,  преди  
8 – 10 хиляди години, но вероятно много преди това. 
Създаването и подобряването  на  културата пшени-
ца е вървяло успоредно на човешката цивилизация. 
Житният клас, както  и царевичният кочан и слънчо-
гледовата пита представляват една загадка, създадена 
от природата и човека. Те са обект на непрекъснато 
подобряване, което е основна дейност на селекцията, 
не само на пшеницата, но и на останалите културни 
растения.
 Приемаме, че  началото на целенасочената се-
лекция на пшеницата  е поставено от  Константин 
Малков преди повече от 130 години. След него бъл-
гарската селекция е продължена от  Иван Иванов, 
Маждраков, Брешков, Михайлов, Жеко  Чолаков, Па-
вел Попов,  Таню Шарков,  Георги Петров, Ал. Ка-
райванов, Т. Рачински, Ил. Станков, Д. Бояджиева и 
др. До 1990 г. българските  сортове заемаха 100% от 
посевните площи на страната като средните добиви 
достигнаха  520 кг/дка, а добивите от опитни площи  
достигнаха 1100 кг/дка.  Най-широко използвани-
те  сортове  са № 14, № 301, № 100 – 10, Добруджа 
1, Враца, Тракия, Янтър, Пряспа, Славянка, Тодора, 
Кристал и др. Чрез тези сортове производството на 
пшеница  от 1,6 млн. т  през 1950 г. достигна 5,2  млн. 
т за страната ни през 1990 г., като  България се нареди  
в челните  световни позиции  по добиви и качество на 
зърното. След 1995 г. българските качествени сортове 
постепенно бяха до голяма степен изместени  от за-
падноевропейската селекция, които  са характерни с  
по-високия си добивен потенциал и ниското качество 
на зърното. Без подобрители – химически компонен-
ти, хляб от тяхното брашно не може да се произве-
де. Като отговор  на това настъпление на западната 
селекция  е създаването на  нов български биотип 
пшеница, който съчетава  ниското стъбло от западна-
та селекция  с продуктивния потенциал на класа  от 
българските сортове. Тези нови сортове  формират 
зърно с високо качество и добив, по-висок от този на 
западните сортове. Това са сортовете  Нове, Младен, 
Роки 2, Роки 3 и новите селекционни  материали, съз-
дадени в  институтите в Генерал Тошево, Садово и 
ОСЗ-Дунав (Свищов). Като най-ново постижение е 
кандидат сортът  Меропа 21 – пшеница с черно зър-
но, което се определя от гени, прехвърлени от  един 
див сродник на пшеницата – Agropyron elongatum 
(2n=70). Тази пшеница е новост  за световната селек-
ция. Чрез новите български сортове   ще се подобри  
значително качеството на зърното,  екологичната ста-
билност на добива   и ефективността на производ-
ството с по-малко  торове и пестициди.

Акад. Атанас Атанасов  

Буржоа, виден журналист, част от фамилия Десфос, 
когато в началото на април 1911 г. той се запознава с 
откраднатите любовни писма от улица „Du Banquier“ 
(малкият апартамент е разбит и старателно претър-
шуван за улики). Мария Кюри, влюбена в женен мъж, 
„плячката“ тежи изключително много: международна 
слава, безспорен гений, жив мит. Скандалът е неиз-
бежен. „Даваме ти осем дни да напуснеш Франция, 
иначе......“. Вторият ѝ Нобелов приз е поставен под 
въпрос, в рамките на около половин година е обект 
на смъртни заплахи, шантаж, манипулации, поради 
което се налага теглене на големи суми пари от бан-
ката. Точка на аферата „Ланжвен“ и сагата „Кюри“ е 
сложен в края на 1911 г. – Мария Кюри успява да се 
пребори за втората си Нобелова награда – този път 
по химия (1911), изключително красив реванш, но и 
заплаща твърде висока цена. През март 1912 г. пре-
търпява хирургична операция, изтощена физически и 
психически до краен предел, се налага да качи нуж-
ните килограми, за да е в състояние да понесе анесте-
зията, дори да напише завещание и, разбира се, пове-
рява ампулите с така скъпоценния елемент радий на 
Андре Дебиерн, останал изключително верен прия-
тел и колега на семейство Кюри до края на живота си. 
Историята на Мария и Пoл приключва под формата 
на своеобразен happy end, когато през 1948 г. внуците 
им Елен Жолио-Кюри и Мишел Ланжвен сключват 
брак. 
 В заключение може да се каже, че това е увлека-
телна книга, описваща научноизследователската ра-
бота на Мария Кюри с интересни, любопитни факти, 
някои публикувани за първи път, не само за химици и 
физици. Жената, открила два химични елемента, има-
ща своя клетка в Периодичната таблица под номер 96 
Cm, единствената дама, притежаваща две Нобелови 
награди – по химия и по физика, в хода на изслед-
ванията си въвежда термина радиоактивност, опреде-
ля международен стандарт за радиоактивни емисии, 
кръстен на нея и съпруга ѝ Пиер – кюри. Ще остане 
завинаги известна като „the woman who opened the 
nuclear age“.

Доц. д-р Мария Атанасова,
катедра „Обща и неорганична химия“ – ХТМУ,

секция „Химия и фармация“ към СУБ
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Проф. Емилия Рангелова (1940 – 2021) 3/77
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Aleksandrov, Aleksandar: Corr. Member of BAS Plamen Mirchev Turned 70 1/77
Aleksieva-Petrova, Adelina: From the Fourth Industrial Revolution to Smart 
and Sustainable Cities at the UNITe Centre of Excellence at TU – Sofia 5/43
Alexandrova, Radostina: About the Coronavirus, COVID-19 and Vaccines 4/3
Andonov, Kamen: Prof. Ivan Yordanov, D.Sc. (13 April 1949 – 20 November  2021) 6/106

Angelov, Grudi: Georgi Stoykov Rakovski and Statehood 4/42
Avramov, Yosif: Electronic Banking in Bulgaria –  Reasons for Use and Security Issues 6/63
Balabanov, Nikola: Prof. Leon Mitrani – the Scientist who Transformed his „Telescope“ 
from the Space and the Cosmic Rays to the Human Being and their Thinking 3/57
Barkalova, Petya, Kazashka, Vessela: European Researchers‘ Night 2021 in Plovdiv: 
Events for Search of Advancement, Truth and Beauty 5/32
Beloev, Hristo, Atanasova, Dessislava, Popova, Juliana: European Researchers‘ Night 2021 at the University of Ruse 5/37 
Bogdanov, Kiril: 100 Years since the Birth of Prof. Aleksandar Iliev 3/74
Bontchev, Boyan, Terzieva, Valentina, Dankov, Yavor: Educational Video Maze Games 1/25
Borisova-Krumova, Aneliya et al.: International Year of Fruits and Vegetables. A Focus on Cherry and Sour Cherry 5/68
Boyadzhiev, Kamen: Bulgarian Archaeology 2020 2/35
Chengelova, Emilia: Negotiating Employment between Employer and Employee:
Vulnerable Elements and Risks of Undeclared Work 3/20
Chukurliev, Hristo: Feedback from Faculty and Students on the Learning Process in a Pandemic Situation 6/37
Dessev, Lyuben: А Memory of Prof. Gencho Piryov – Corresponding Member of BAS 6/48 
Dimitrova, Toni: European Researchers‘ Night 2021 at the National Museum of Textile Industry in Sliven 5/41
Fed, Tatyana: Anniversary Conference with International Participation 
„Business Communication, Language, Literature and Culture“ 6/27
Filipov, Mario: European Researchers‘ Night at the Regional Historical Museum – Sofia 5/31
Foteva, Elitsa: Excellent Presentation of the Bulgarian Participants in the European Union Contest f
or Young Scientists 2020 – 2021 5/65
Gagov, Hristo, Sazdova, Iliyana: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021 6/3
Gagov, Hristo: About the Fossils of Humans, Monkeys and Hominids 6/77 
Gaidarov, Mitko: Prof. Petko Vitanov, Ph.D., Turned 75 1/79
Galabova, Lidia, Daskalova, Mina: International Workshop and Round Table on the TOPIC: 
Intangibles, Human Capital and Work Well-being in Times of Changing Technological, Social and Economic Environment 5/73
Ganeva, Anna, Chankova, Stephka, Parvanova, Petya: International Seminar of Ecology – 2021 6/102
Gartsiyanova, Kristina: Anthropogenic Trace on Hydrochemical Status of the Topolnitsa and Luda Yana Rivers 5/7

Gaydarov, Mitko: Academician Chavdar Palev Passed Away (1936 – 2021) 6/104
Gaydarov, Mitko: Academician Nikola Sabotinov Turned 80 4/74           
Georgiev, Lyubomir St.: Self-learning, Self-education, Self-development 6/95
Georgiev, Lyudmil: Tradition, Modernity and Eccentricity in University Teaching 6/30
Getsova, Eleonora: Spreading Excellence for Society 3/30

Golemansky, Vassil:  Little Known Facts of Academician Metodi Popoff’s Creative Development 
(on the Occasion of 140 Years of his Birth) 3/52
Golemansky, Vassil: Peter Ossogovetz – Eminent Bulgarian Scientist and Talented Writer 6/45
Golemansky, Vassil: Prominent Scientist and Organizer of Fisheries in Bulgaria 
(80 Years of the Death of  Prof. Dr. Todor Stoyanov Moroff)  1/47
Goranov, Valkan: Festival in Times of Pandemic, or how Science will Save the World (as always) 3/36
Goranova-Markova, Svetlana: The First Germanium Crystals and Stoycho Karavelov 5/46
Grashkina, Vanya, Iliev, Jordan: The Bulgarian Portal for Open Science 2/12
Iliev, Iliya G.: The Work of Cyril and Methodius and Medieval Bulgaria 3/3
Iliev, Jordan: The Bulgarian Portal for Open Science: Advantages and New Opportunities for Researchers 1/3
Ilieva, Yana et al.: In vitro Cytotoxic Phloroglucinol Derivatives from Bulgarian Hypericum Species 4/32
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Tashkov, Dimitar: Scientific Conference with International Participation 
„Georgi Stoykov Rakovski – 200 Years of Immortality“ 4/41
Ivanov, Ivan: Academician Evgeni Viktorov Golovinski (1934 – 2021)  2/75
Kamburova, Mariela: Public Attitudes about the Medical and Social Problems of Migrants 4/23
Kancheva, Vessela: In Memory of Prof. Slavcho Rakovski, D.Sc. (1947 – 2021) 2/76
Kararadeva, Svetozara: The Collection „Sewing Machines“ of the National Polytechnic Museum 6/17
Kazashka, Vesela, Gechev, Tsanko, Petrov, Veselin: Center of Plant Systems Biology and Biotechnology (CPSBB) 
– from PlantaSYST Project to Center of  Excellence 1/34
Kirova, Alla: Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel for 2020 2/3
Kirova, Milena: Ivan Vazov and the Beginnings of Modern Bulgarian Literature 5/15
Kitanova, Stefka, Chakarov, Vassil: High School Students – Medal Winners in International Olympiads 6/92
Konstantinov, Oleg: European Researchers‘ Night 2021 through my Lenses 5/29
Kostov, Lachezar, Stoyanov, Chavdar: The Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna – 
65th Anniversary of its Foundation 6/71
Kovachev, Kristiyan: Animals as Part of the Religious Controversy between East and West 2/61
Kuleff, Ivelin: The Fukushima-Dayichi Accident 1/38
Lazarov, Lazarin: Kolyo Drakata 6/99
Lazarov, Miroslav: Prof. Dr. Georgi Pavlov – Founder of Veterinary Work in our Country 2/56
Lazarova, Penka, Antonova, Albena: European Researchers‘ Night 2021: 
Science and Innovations are the Key to Desirable Future 5/25
Lazarova, Penka, Vassileva, Vessela: Annual Awards „Pythagoras“ 2021 
for Considerable Contributions to the Development of Science 3/42 
Lazarova, Penka: President’s Initiative „John Atanassov” Awards – Award Winners in 2021 5/62
Lazarova, Penka: Ten Years of the National Grants Programme „For Women in Science“ 1/64
Lazarova, Penka: The Annual „Evrika“ Awards for 2020 2/57
Lazarova, Penka: Three Women Scientists from BAS – Award Winners of National Grants „For the Women in Science“ 6/89
Makarinov, Vassil: Industrial Fairs in Bulgaria (1878 – 1944) in Materials from the Funds of the National Polytechnic Museum 6/8
Mardirossian, Garo: The Competition „Inventor of the Year“, „Breeder of the Year“ and „Innovative Enterprise – 2021“ 6/56
Maximova, Vera: The Nobel Prize Winners in Physiology and Medicine for 2020 2/8
Mihailova, Mihaela: Analysis of the State of Agriculture in Bulgaria in the Period after the Transformation 3/61
Mitev, Plamen: Georgi Rakovski as an Ideologist of the Bulgarian National Liberation Motion. 
Historiographical Efforts and Disputes 4/47
Nacheva, Genoveva: The Nobel Prize in Chemistry 2020 3/10
Najdenova, Silviya: 165th Anniversary of Stoyan Mihaylovski’s Birth – 
the Enthusiastic Author of the Cyril and Methodius Anthem 3/6
Naydenova, Silviya: The Editions of Fish Primer in the Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences 4/64
Naydenova, Silviya: Еxhibition „Ivan Vazov – 100 Years of Immortality“ 5/21
Neykova, Mariya: Multicultural Communication in University Settings: Cultural Issues 6/41

Nikolay K. Vitanov: Nobel Prizes in Physics 2021 5/3
Nurkov, Ivan: About the „Lion's Mouth“ from the Yatagan „Arslanaslia“ 2/28
Nurkov, Ivan: Past, Reality and Actuality, Historical Science 1/20

Pamukoff-Michelson, Roxandra: Economic Aspects of the COVID-19 Crisis and Challenges Facing Public Healthcare 6/58
Pamukoff-Michelson, Roxandra: Some Risk Factors for Overweight and Obesity. 
The positive role of healthy sleep and effectiveness of  Bulgarian phytoprepapy 4/56
Panayotov, Ivan: The Black wheat – an Antioxidant 3/71
Pandev, Marin, Levi, Daniela, Shalamanova, Bonka: Science for Business: Innovations in BAS 2/32
Panova, Greta: The Mathemathics gives a lot of Possibilities 5/51
Pavlova, Jivelina: The European Green Deal and the Stance of Bulgaria 4/13
Petkova, Diana: Awards in the USB Competition 2021 for Research Achievements 6/52
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Popov, Hristo, Boyadzhiev, Kamen, Chukalev, Krastyu: Temporary exhibition 
„Stream through Time“ in the National Archaeological Museum 3/47
Popov, Tervel: The Bulgarian Military Campaigns in Peloponnesus in the Middle Ages 1/59
Popov, Tervel: The Social Status of Asen-Belgun and Theodor-Peter before the 1185 Uprising 5/58

Poppetrova, Margaret: The Publishing Activity of Slavcho Atanasov – 
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Radeva, Veselka, Zaharieva, Silvia, Goranov, Kristian, Angelov, Stephan: Space Collider – A Glimpse into the Future 1/68

Todorov, Ivan: Count Ignatyev against Bulgaria? 1/73

Simeonova, Kristiyana: BAS Corresponding Member Maria Popova – Anniversary 4/75              

Slavova, Angela: Abel Prize for 2021 4/10 

Slavova, Magrarita, Todorova, Vera: Virtual Studio in Stara Zagora in the European Researchers‘ Night 2021 5/39

Spassov, Lozan, Lazarova, Penka: 100th Anniversary of Academician Milko Borissov 2/57

Stamenov, Nasko: FameLab All Stars 2021 3/39

Stavreva-Pancheva, Ralitsa: Demographic Trends and Housing Needs: Policies and Facts 2/65

Stewart, Radovesta: A Ship‘s Eco-challenge and a Parade of Robots in the European Researchers‘ Night in Burgas 5/35

Stoilov, Dimo: Futurology as a Basis for Long Term Forecasting and Strategic Planning 1/9

Terziev, Hristo: Methods of Classical Steganography in the Distant and Recent Past 2/45

Tsvetanov, Petar: Radiological Terrorism – Essence, Consequences, Ways of Counteraction 4/67

Vetov, Chavdar: About Some Photographs of Bulgarian Revolutionaries 1/52
Yordanova, Gabriela: Analysis of the Work-Family Balance in a Pandemic 2/21

Zabunov, Svetoslav: From the Earth to the Cosmos: 
some Bulgarian Innovative Apparatuses for Space Exploration from Earth’s Surface 4/52
Zagorchev, Ivan: Academician Todor Nikolov (26.02.1931, Varana, Pleven Region  – 26.03.2021, Sofia) 2/73  

Academician Petar Popivanov Turned 75 Years old 3/73

National Map of Higher Education in the Republic of Bulgaria 3/34 
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Научноизследователският сектор (НИС) е самостоятелно обслужващо звено на ТУ – София с първосте-
пенно значение за научноизследователската и приложната дейност на преподавателите, инженерно-техни-
ческите кадри, докторантите и студентите от университета. Основни задачи на НИС:

•    Организация, координация и административно обслужване на научноизследователски проекти с 
водещите европейски и национални финансиращи фондове – Хоризонт 2020/ Хоризонт Европа, 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Национален иновационен фонд, Фонд 
„Научни изследвания“ и други.

•    Административно обслужване на научноизследователски и приложни договори с бизнеса. ТУ – 
София разполага с добре развита научна инфраструктура, съсредоточена в 4 Центъра за върхови 
постижения и над 40 научноизследователски лаборатории, с уникално и разнообразно оборудване 
за изследване и обучение. Традиционната работа на тези лаборатории по възложени от бизнеса 
конкретни задачи обогатява научно-приложната и образователната дейност на Университета и е 
необходима предпоставка за трансфер на знания и технологии.

•      Организиране на вътрешни конкурси за научни изследвания. Тези конкурси подпомагат творческа-
та дейност на студенти, докторанти и млади учени, насърчават публикационната активност чрез 
подпомагане публикуването в индексирани издания, подкрепят организирането на научни форуми.

•     Организиране на „Дни на науката на ТУ – София“ – уникален ежегоден събирателен формат, включ-
ващ около 30 научни форума с разнообразна тематика, обхващаща всички технически области, 
както и стопански и художествено-творчески предизвикателства.

•       Управление на интелектуалната собственост. Създадените в ТУ – София нови техники и технологии 
се защитават с патенти и полезни модели, чието управление и финансиране се осигурява от НИС.

•     Налагане на етични норми в областта на научните изследвания. Кохезия с европейските изисквания 
в тази област чрез разработване, утвърждаване и внедряване на необходимите документи – Евро-
пейска харта на учените, Кодекс на поведение при подбор на изследователи, Стратегия за развитие 
на човешките ресурси и лого на Европейската комисия „HR Excellence in Research“. Създаване на 
норми в областта на публикационната етика и осигуряване на възможности за проверки за плаги-
атство.

Основни области на експертиза, в които се осъществяват администрираните от НИС дейности:

♦ CAD/CAM и технология на машиностроенето 
♦ Автоматика
♦ Аеронавтика 
♦ Бизнес администрация 
♦ Електроинженерство 
♦ Електроника
♦ Енергетика и енергомашиностроене 
♦ Индустриален дизайн 
♦ Индустриален мениджмънт 
♦ Информационни и комуникационни технологии 
♦ Компютърни системи и технологии 

♦ Комуникации и комуникационна техника 
♦ Материалознание и теория на материалите 
♦ Машиностроене 
♦ Мехатроника 
♦ Приложна математика и приложна физика 
♦ Текстилна техника и технологии 
♦ Топлинна и хладилна техника 
♦ Топлотехника и ядрена енергетика 
♦ Транспортна техника и технологии 
♦ Хидроаеродинамика и хидравлични машини 
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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 новатори 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

   Научни изследвания

   Информация, издания, изяви и международно сътручничество

   Насърчаване на стопански инициативи

   Развитие

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.

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. Подкрепя финансово публикации на млади учени в реферирани спи-
сания с импакт фактор.

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.

Чрез програма „Насърчаване на стопански инициaтиви“ се насочва и координира
дейността на фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научно-
технически 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.

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: (02) 9815181; тел/факс: (02) 9815483
     E-mail: office@evrika.org



	 	
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

Петте зали разполагат с пълно 
стандартно оборудване:

→ озвучителна 
    система
→ възможности за
   запис и прожекции
→ уредба за  
   симултантен 
   превод и др.

Хотелът има 
95 стаи, а 

ресторантът – 
400 места.

Инфраструктурата 
на Конгресния 

център 
„Фр. Жолио-

Кюри“ позволява 
гъвкавост и 

пригодимост към 
всяка проява. 

Адресът е:
Международен дом на учените

„Фредерик Жолио-Кюри“,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“

9006 Варна
Тел.: +359 (52) 999 988
         +359 889 359 006         

Email: hotel@ihsvarna
www.ihsvarna.com

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

The address is:
International House of Scientists

„Frederic Joliot-Curie“,
„St. St. Constantine and Elena“

9006 Varna, Bulgaria
Tel.:  +359 (52) 999 988
         +359 889 359 006
         
Email: hotel@ihsvarna
www.ihsvarna.com

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

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

Full standart equipment in the 5 
meeting rooms is available:

→ loud speaker 
    system
→ recording
   facilities
→ projection
   equipment
→ Possibility for
    simultaneous
    translation,
    etc.

The hotel has
95 rooms,

the restaurant – 
400 seats

The Infrastructure 
of „J.-Curie“ 

Conference Centre 
provides flexibility 

and adaptability for 
every event. 

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса

„Св. 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.


