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В средата на ноември 2016 за-
почнахме инициативата „100 
лица зад българската наука”.

Идеята беше да съберем 100 интервю-
та от български учени, за да ви запоз-
наем лично с хората, които стоят зад 
науката в България.

Започнахме да се свързваме с различ-
ни учени, които познаваме и такива, 
които не познаваме, за да вземем ин-
тервю. Използвахме и платформата 
https://timeheroes.org/bg/, в която 
публикувахме обява за доброволци. 
Свързаха се много хора, които искаха 
да помогнат и много от тях наистина 
взеха интервюта от учени.

Обявихме, че след като съберем 100 
интервюта, ще направим книжка и ще 
поканим повечето от тях на среща, на 
която ще представим официално този 
електронен сборник с лицата на нау-
ката в България.

Този момент дойде - на 29.09. По вре-
ме на Нощта на учените ще се обяви 
и официалното излизане на сборника 
„100 лица зад българската наука”

ПАРТНЬОРИ:

За проекта " 100 лица зад 
българската наука"

http://kupinauka.com/category/283/tayna-kutia.html
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Интервю с Виктор Сендеров, докто-
рант по биоинформатика в БАН

Учен от БАН, от Max Planck Institute, 
от Ludwig-Maximilians-Universität? 
Data scientist? Всичко това и още?

Казвам се Виктор Сендеров, 
на 33 г. съм, докторант по 
биоинформатика в рамките 
на европейската програма 

Мария-Склодовска Кюри в Българска 
Академия на Науките и в академич-
ното издателство „Пенсофт“. Всъщ-
ност, доколкото ми е известно, аз съм 
първият докторант в България, който 
провежда обучението си и във фир-
ма. Като data scientist се занимавам с 
моделиране и анализ на биологични 
данни.
Завършил съм компютърна матема-
тика (бакалавър) и биостатистика 

Виктор Сендеров, БАН, Max Planck 
Institute,  Ludwig-Maximilians-
Universität
Интервюто взе Милена Петкова
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(магистър) в Германия и около чети-
ри години работих в Hewlett Packard 
България като UNIX инженер, преди 
да започна докторантурата си. Ин-
тересите ми са доста широки, но ако 
трябва да резюмирам, се интересувам 
от приложението на компютърни ме-
тоди (математически, статистически 
или информатични) в биологията, т.е. 
компютърна биология или биоинфор-
матика.
Мисията, която ме движи е да допри-
неса за текущата революция в биоло-
гията, превръщаща я от описателна 
наука към точна наука по подобие на 
химията, физиката и инженерните на-
уки.
Завършил сте СМГ и North Penn High 
School в Пенсилвания. В училище сте 
се занимавал с математика и астроно-
мия. Преподавател или случайност Ви 
насочиха към университета в Бремен, 
където започвате да учите биоинфор-
матика?
Към Бремен се насочих случайно, кое-
то може би обяснява факта, че останах 
съвсем кратко там. Търсех универси-
тет в Германия по лични причини, но 
не знаех немски и възможността да 
уча на английски беше много голям 
фактор.
А интересът ми към биоинформати-
ката се появи в САЩ, където прекарах 
една година от гимназиалното си об-
разование. Там в средните училища 
се гледа много сериозно на биология-

та – като на точна наука. По това вре-
ме беше нашумял проектът по деши-
фриране на човешкия геном (Human 
Genome Project). Казах си, че непре-
менно искам да участвам в тази рево-
люция и че искам да се занимавам с 
биоинформатика.

Разкажете за тази революция. Как-
ва е Вашата роля в нея? Какъв е 
шансът всеки учен с работата си да 
участва в революция?

В развитието си, всяка една наука пре-
минава от описателна фаза към фаза 
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на моделирането. Химията и физика-
та отдавна са достигнали тази фаза. 
Химичните и физичните процеси мо-
гат да бъдат моделирани и предсказ-
вани на компютър. Това ни позволява 
по-бързо да откриваме нови съедине-
ния с търсени свойства и да правим 
всевъзможни машини. 
В биологията нещата не стоят съвсем 
така. През XIX в. Дарвин и Уолъс фор-
мулират Теорията на Еволюцията. Тя 
гласи, че живите организми се видои-
зменят от поколение на поколение и 
тези, чиито изменения им помагат да 

оцелеят по-дълго и да се размножа-
ват повече, успяват да предат с по-го-
лям успех тези изменения. В техния 
оригинал, обаче, тези теории остават 
по-скоро мета-теории: без математи-
чески апарат и сравнително ограни-
чени откъм предсказателна мощ.
През XX в. тези проблеми бяха реше-
ни от хора като Кимура, Холдейн, Мей-
нард-Смит и т.н. Сега се намираме в 
последния етап на прехода: разработ-
ването на компютърни алгоритми, 
които да посочат, кои гени причиня-
ват рак или пък да ни позволят да съз-
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даваме дизайнерски хранителни про-
дукти, които да решат проблемите на 
световния глад. Тук е ролята и на био-
информатиката и това е революцията, 
за която говоря.
Разбира се, друг е въпросът дали една 
строго научна революция ще реши 
проблемите на световния глад или на 
здравеопазването: ние и сега имаме 
повече от достатъчно ресурси, кои-
то бихме могли да използваме много 
по-ефикасно. 
Учените допринасят за революцията 
като не само разработват математиче-
ски алгоритми, а и като информират 
обществеността за ползите и реални-
те заплахи в този нов свят. За съжале-
ние нивото на информираност на ма-
совата общественост е ниско по тези 
въпроси и царят много заблуди, които 
позволяват да се всява излишна пани-
ка.

В Бремен ли решихте, че ще се зани-
мавате с наука?

Не. Доста по-късно, по време на ма-
гистърската си степен в Мюнхен. В 
Бремен бях прекалено кратко (един 
семестър), за да се оформят някакви 
дълбоки виждания.
 
Академичните Ви образования про-
дължават в Германия, в Магдебург. 
Otto-von-Guericke-Universität по ка-
къв начин промени идеите Ви за ка-
риерно развитие?

Преместих се в традиционен немски 
университет, отчасти заради възмож-
ността да науча немски, но там няма-
ше биоинформатика като програма. 
Най-близкото, което можах да намеря 
беше компютърна математика. Пла-
нът ми беше да получа добро образо-
вание по приложна математика и да 
си търся след това въпроси за решава-
не от компютърната биология.

Как след това попаднахте в 
University of California, Davis?

След бакалавърската си степен се вър-
нах в България, където работих като 
UNIX инженер в HP три години и поло-
вина, но осъзнах, че въпреки доброто 
кариерно развитие, тази работа не е 
за мен и кандидатствах за магистър-
ски програми по биоинформатика. В 
крайна сметка бях приет в програма 
по биостатистика (подобна, но раз-
лична дисциплина) в Дейвис, но с дос-
та неизгодни финансови условия. 

Дискусионната група на професор 
Кууп ли Ви мотивира от Калифор-
ния отново да се върнете в Европа?

Не. Греъм всъщност е млад професор в 
UC Davis, с когото щях да се радвам да 
работя още. Въпреки всичко си тър-
сех по-финансовоизгодни варианти 
и кандидатствах в Европа. В крайна 
сметка получих стипендия ДААД за 
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магистърско обучение по биостатис-
тика в Германия. Биостатистиката е 
специалност близка, но различна от 
биоинформатика. Впрочем, в разбира-
нията си и за на двете специалности, 
за съжаление, различни учени влагат 
много различен смисъл. Традицион-
но под биостатистика се разбират 
статическите методи, специално раз-
работени за клинични изследвания. 
Например, колко пациента трябва да 
се наберат за клинично изследване, за 
да се докаже ефикасността на дадена 
терапия. Или при колко отрицателни 
резултата имаме правото да прекъс-
нем дадено клинично изследване и 
да отхвърлим терапията като неефи-
касна. Въпреки че съм се занимавал с 
това, в рамките на магистърския курс 
по биостатистика специализирах по-
пулационна генетика, където също се 
прилагат широко статистически ме-
тоди и в частност бейзиански методи.
 
След толкова години обучение в 
чужбина, в престижни университе-
ти с преподаватели водещи учени 
в своята област, какво Ви доведе в 
БАН? Повечето учени търсят обра-
тния път?
 
Стечение на обстоятелствата. Никога 
не съм си казвал: „Няма да се върна в 
България!“ – но и не съм бил от хората, 
на които им е било тежко в чужбина 
и са искали да се върнат. След магис-
търската ми степен, професорът, при 

когото изучавах популационна гене-
тика се пенсионира (проф. Волфганг 
Щефан) и започнах работа по кратко-
срочен проект по биоинформатика в 
Макс-Планк-Институт. След края на 
този малък проект, получих оферта 
за докторантура по програмата на ЕС 
Мария-Склодовска-Кюри. Програмата 
е доста престижна и ми позволява да 
съм в България и да уча при условия, 
съпоставими с тези от студентите в 
по-напредналите страни членки на ЕС 
и реших да опитам.

В какво се състои работата Ви в Ин-
ститута по биоразнообразие и еко-
системни изследвания? 

Аз съм докторант на проф. Любомир 
Пенев, който е и собственик и упра-
вител на академично издателство 
„Пенсофт“, което е бенефициент по 
европейската програма. Фактически 
офисът ми е във фирмата и работата 
е приложно-научна, свързана е с дей-
ността на фирмата по публикуване 
на научни статии. Ролята на БАН е да 
участва наравно с „Пенсофт“ в обу-
чението и докторантските изпити и 
в крайна сметка да присъди научна-
та титла Доктор. За партньор от БАН 
избрахме Института по биоразноо-
бразие и екосистемни изследвания 
(ИБЕИ), където Любомир е бил пре-
подавател, но работя тясно и с Инсти-
тута по информационни и комуника-
ционни технологии (ИИКТ), където 
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доц. Кирил Симов е мой консултант.

Работата ми е да разработя онтология 
(споделен формален математически 
модел на дадена мисловна концептуа-
лизация), който да служи за извлича-
не на информация от научни тексто-
ве статии в областта на биологията. 
Освен онтологията, разработвам и 
софтуер, който извлича информация-
та от научните текстове и статии и я 
съхранява в семантична база данни. 
Впрочем, България е водеща в света 
в областта на семантичните бази с 
GraphDB на Онтотекст, която използ-
ваме и ние.

Какъв резултат очаквате да полу-
чите? Каква би била практическа-
та приложимост и научната значи-
мост?

Резултатът се нарича Open Biodiveristy 
Knowledge Management System или От-
ворена система за управление на зна-
нието по биоразнообразие. Използва-
хме малко тежкото OBKMS като име, 
но си мислим да я ребрандираме на 
OpenBiodiv. Практическото прило-
жение е, че учените ще разполагат с 
инструмент, който ще им помогне да 
намират и обработват информация от 
областта на биоразнообразието много 
по-лесно от преди (и дори въобще!). 
Ако преди въпросната информация е 
била „затворена“ в PDF, или на хартия, 
сега тя е част от интелигента система, 

която може да я връща при подходяща 
заявка. Научната значимост е самата 
онтология – формалното представя-
не на човешката концептуализация 
за това как обектите в науката за био-
разнообразието си взаимодействат на 
компютърен език. Освен това се надя-
вам с партньори от Природо-научния 
музей в Стокхолм да приложим алго-
ритми от областта на машинното уче-
не (machine learning) върху вече из-
влечените данни и да открием скрити 
теми и взаимовръзки в статиите. Ми-
слете си нещо подобно на алгоритъма 
за препоръка на „подобни“ филми в 
Netflix.

Как оценявате екипа, с който рабо-
тите?
 
Оценявам го много добре. Работливи 
и приятни момчета.

Кои са основните три разлики меж-
ду научните среди у нас и в Европа?

1. В Германия се акцентира на чис-
тата наука. Това е държавна политика. 
В България се гледа много повече на 
приложните аспекти, защото не дос-
тигат пари за фундаментални изслед-
вания.

2. Специално в биологията, в Гер-
мания студентите получават по-раз-
ширена подготовка по математика и 
информатика. В България акцентът е 
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върху практическата работа.

3. Като цяло българските научни 
среди са по-консервативни. Напри-
мер, семинарната дейност в България 
е нещо, в което студентите се включ-
ват на много по-късен етап. Освен 
това българските учени не осъзнават 
важността да се публикува в списания 
с отворен достъп.

От опита си в БАН, може би вече 
имате конкретни идеи какво и как 
може да се промени и в самата ин-
ституция, и като държавна полити-
ка?

В България трябва да се инвестират 
отново повече пари във фундаментал-
на наука. Това трябва да се превърне 
в държавна политика. За съжаление 
в момента изоставаме от развитите 
държави. И това е много жалко, защото 
на средношколско ниво имаме големи 
успехи на международни  олимпиади. 
Но не може да се очаква науката да се 
самофинансира на пазарен принцип. 
Първо, някои фундаментални изслед-
вания не могат да имат непосредстве-
на монетизация. Например, Галоа раз-
работва математическата си теория 
през революционна Франция, а при-
ложението идва чак през 80-те и 90-те 
години на миналия век в криптогра-
фията. Второ, конкурентите пазарни 
отношения предполагат запазването 
на търговски тайни, а модерната нау-

ка се базира на споделянето на знания 
и надграждането им. Мисля, че Нютон 
беше казал прословутата фраза: „Ако 
съм видял по-далеч, то е защото съм 
стъпил на раменете на гиганти.“

Но пари могат да се намерят. Ако има 
научни пробиви, някои от тях неми-
нуемо ще доведат и до монетизация и 
до растеж на икономиката и до повече 
приходи за държавата. Освен това, ако 
има силна наука в България, много 
млади хора ще предпочетат да оста-
нат тук.

А във връзката между наука и биз-
нес какво трябва да се промени? 

За да се случи преносът на знания от 
академичния сектор в индустрията, са 
необходими две условия според мен. 
Първо, всеки трябва да има равен и 
неограничен достъп до научна инфор-
мация под формата на открити статии 
или данни (open access и open data). 
Второ, пазарно ориентираните фирми 
трябва въпреки всичко да инвестират 
в отдели по развойна дейност, където 
работят учени, които правят наука и 
следят научната литература и рабо-
тят с приложно насочените отдели по 
комерсиализирането на обещаващи 
идеи.
Аз правя точно това. Ако не разпола-
гах с всичките резултати, алгоритми 
и статии на учените, които са работи-
ли по въпроса преди мен, системата 
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OpenBiodiv нямаше да може да се реа-
лизира на практика. 
 
Успоредно с научната работа в БАН 
работите върху  Open Biodiversity 
Knowledge Management System. Как-
во представлява тази система?

Става дума за семантична база данни 
за биоразнообразието. Семантични-
те бази данни помнят информацията 
като върхове и ребра в граф. Напри-
мер, ако искаме да запомним твър-
дението, че Фред е съпруг на Уилма, 
базата ще създаде върхове „Фред“ и 
„Уилма“ и ребро (още наричано ка-
чество) между „Фред“ и „Уилма“, отго-
варящо на релацията „съпруг на“. Без 
да влизам в прекалени подробности 

това е съвсем различен подход от кла-
сическия подход на бази данни като 
Oracle, където информацията се пази 
в таблици, подобни на Excel-ските. Се-
мантичните бази позволяват графо-
вете да бъдат разширявани по авто-
матичен път. Тази машинна логика се 
постига с онтологиите, за които вече 
говорих.

Как ще се използва тази база дан-
ни? Какво ще промени?

Базата данни ще се използва от учени 
и агрегатори на знание по биоразноо-
бразие. Ще промени начина, по който 
консумираме научна литература и ин-
формация.
По време на всичките си академич-

https://nauka.bg/30gb-mail-ot-naukabg/
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ни обучения, както и сега по време 
на докторантурата, Вие работите и 
то винаги по специалността, и в об-
ластта, в която се подготвяте. Как 
работата допълва академичните 
занимания и вдъхновява за научни 
проекти? 

Аз смятам, че оптималната комбина-
ция на работа с академични занима-
ния е строго индивидуална. Аз винаги 
съм получавал допълнително разби-
ране на теорията от практиката и об-
ратното – как беше – „теорията инфор-
мира практиката“. Световният опит 
е много разнообразен тук и зависи 
доста и от конкретната специалност. 
Практиката е по-важна за инженер-
ните специалности и по-маловажна 
за природо-научните специалности 
като моята. Причината винаги да съм 
търсил допълнителна работа, макар 
и по специалността, за мен е и финан-
сова. Това ми носи, както изброените 

позитиви по-горе, така и негативи. 
Например, от една от докторантски-
те позиции, за които кандидатствах в 
Хелмхолц център в Мюнхен получих 
отказ с мотивите, че съм вече над три-
десет. Разбира се, ако бях концентри-
рал сто процента от усилията си в ака-
демичното си развитие, това нямаше 
да е така.

Печелил сте стипендии и различни 
награди. Коя е най-ценната за Вас?

Мария-Склодовска Кюри, без съмне-
ние.

Какво друго успява да отнеме от 
времето Ви освен науката и работа-
та?

Връщането ми в България доведе след 
себе си една неочаквана полза. Малко 
клиширано е, но е вярно, че Бълга-
рия разполага с много красива, раз-

http://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
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нообразна и достъпна природа, която 
същевременно е и доста по-добре за-
пазена от тази в западна Европа. Така 
че се отдавам на малки пътешествия. 
От особен интерес за мен напоследък 
представляват пещерите и спелеоло-
гията.

Как ще продължи кариерата Ви 
след като получите докторска сте-
пен? Ще останете ли в България 
или отново ще изберете престижен 
световен научен център?

Мечтата ми е да продължа да бъда из-
следовател и да се занимавам с data 
science и с приложението на изкустве-
ния интелект в биологията. Оптимал-
ният вариант би била post-doc пози-
ция в силна изследователска група, а 
дали ще е в България или в чужбина 
още не мога да преценя. Разбира се, 
държави като Германия, Швеция или 
дори Испания са много привлекател-
ни за мен.

От друга страна, виждам донякъде го-
леми паралели между това един про-
фесор да създаде изследователска 
група и започването на start-up. Както 
има много успешни start-ups в Бълга-
рия, не виждам, защо да не могат да 
се създадат силни изследователски 
групи тук. Може и да участвам в нещо 
такова.
Не на последно място ме влече фи-
нансовата математика. Да, това не е 

биология, но работа на финансовите 
анализатори, още наречени кванти, е 
много подобна на тази на биоинфор-
матиците – изследователска дейност 
със силен компютърен аспект. Всъщ-
ност възможно е да има дори парале-
ли между поведението на финансови-
те пазари и поведението на живите 
организми. Тук си мисля за теорията 
на игрите, която се прилага и двата 
домейна.

Ако имате възможност с три изрече-
ния да мотивирате умни млади хора 
да се занимават с наука, какво ще 
им кажете?

Първо, науката е нещо страшно ин-
тересно – дава ти възможност да се 
сблъскаш за първи път с проблем, с 
който никой не се е занимавал. Второ 
заниманията с наука те учат да ми-
слиш и да решаваш проблеми, което 
няма как да не ти е полезно и в еже-
дневния живот. Трето, да се занима-
ваш с наука ти дава възможност да си 
независим и сам да определяш неща-
та, които правиш.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Галя Петрова, док-
тор по генетика. Основните 
ми интереси и постижения 
са в областта на генетичното 

разнообразие, произхода и еволюция-
та на редки и застрашени от изчезва-
не ендемични видове растения.
 
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

БАН

 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?

Интересът ми към заобикалящия ни 
свят ми е нещо като вроден. :)
Никога не съм се замисляла или да 
съм си казвала: искам да се занимавам 
с наука, трябва да имам високи пости-
жения, да публикувам в престижни 
списания, да стана доцент, професор... 
Чисто и просто работя това, което ми е 
интересно на мен самата и най-важно-
то: чувствам удовлетворение от рабо-

Галя Петрова, доктор по генетика, 
БАН
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тата си. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има за науката и живота на 
обикновения човек?

Участник съм в два проекта от послед-
ната сесия на Фонд научни изследва-
ния. Резултатите и от двата проекта 
ще имат принос за опазването на за-
страшени видове растения, разгада-
ване на механизмите им за устойчи-
вост и адаптация към климатичните 
изменения в естествената им среда и 
устойчиво ползване на техните гене-
тични ресурси.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.

G. Petrova, D. Moyankova, K. Nishii, 
L. Forrest, I. Tsiripidis, A. Drouzas, D. 
Djilianov, M. Möller (2015) Miocene 
origin and Pleistocene diversification 
in the European paleondemic Haberlea 
rhodopensis (Gesneriaceae) and 
consequences for conservation. 
International Journal of Plant Sciences 
176(6), 499 - 514.

В тава изследване, съвместно с ко-
леги от Агробиоинститут, Кралска-
та ботаническа градина в Единбург, 
Шотландия и Солунския университет 

„Аристотел“, бе охарактеризирано ге-
нетичното разнообразие на днес съ-
ществуващите популации на балкан-
ският ендемит и терциерен реликт 
Haberlea rhodopensis (Родопски силив-
ряк). Растението е уникален предста-
вител на балканската флора, срещащ 
се предимно в България и в малка част 
от територията на Гърция. 
Основният фокус в тази работа бе да 
определим точната възраст на вида, 
произхода и еволюция му през реду-
ващите се периоди на заледявания и 
затопляне на климата в тази част от 
Северното полукълбо. Работата ни 
ще допринасе и за бъдещо устойчиво 
ползване и съхранение на генетични-
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те ресурси на този ендемичен расти-
телен вид, за който през последните 
няколко години нарастват данните, 
че би могъл съществено да допринесе 
за разгадаване тайните на природата 
в борбата със стареенето. 
 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?

Без наука и култура, една държава е 
като жив мъртвец, без душа. Нашата 
наука има бъдеще само, ако има ре-
ални промени, а не периодичен по-
върхностен лифтинг. Мислещите хора 
трябва да имат възможността да рабо-
тят и изказват свободно мнението си. 

Младите учени е нужно да имат сво-
бода и самостоятелност, но не само на 
думи, както често показва практиката. 

Как оценявате работата на екипа 
си?

Винаги уважавам хората, с който рабо-
тя. Когато отношението е взаимно, до-
брите резултати са налице. За жалост, 
не винаги се получава така и добрите 
ми намерения се тълкуват грешно, 
причината се крие в твърде силно раз-
витото его у българския учен.
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

Говорим за критично застрашен вид. 
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?

Малко труден и тежък опит винаги е 
от полза......
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Хората, занимаващи се с наука тряб-
ва винаги да имат собствено мнение 
и мисъл, които да изказват свободно. 
Това е първата стъпка, след нея идва 
втората - като има свобода на мисълта 
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и идеите, започва търсенето на въз-
можности за тяхната реализация.
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Свободното време е с много висока 
стойност за мен, затова е споделе-
но само с приятелите и семейството. 

Обожавам да се заровя дълго и сякаш 
безкрайно в старите книги на „Сла-
вейков”. Всяка седмица съм там със се-
мейството ми и всеки изживява свои-
те мигове на душевно блаженство. А 
какво по-хубаво след това да се на-
сладиш на находката си с чаша топло 
кафе в уютна сладкарничка. :)
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Георги Ников Чалдъков, MD, 
PhD, FIACS (Fellow of the 
International Academy of 
Cardiovascular Sciences). Роден 

съм на 23 февруари 1940 г. в Бургас. 

Израснал съм в родния град – в маха-
лата, около гърба на Пожарната ко-
манда, на върха на „Сливница” – може 
би най-високото място на Бургас. Лет-
ният вятър отваряше прозорците на 
къщите и до всички долиташе гласът 
на „вечерен тромпет”, идващ от къща-
та на Тончо Русев и брат му Иван Русев 

Георги Ников Чалдъков, Катедра 
по анатомия и клетъчна биология,  
Медицински университет, Варна

Тази фотография е направена на 21 април 2009 г. в Рим по време на междуна-
роден симпозиум, посветен на 100-ния рожден ден на Рита Леви-Монталчини. 
Отляво надясно: Луиджи Алое, Рита Леви-Монталчини, Георги Чалдъков.
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на „Александър Велики”. Като студент 
Васко Лаков, братовчед ми, често ид-
ваше вкъщи с поета Борис Христов и 
тогава цялата махала, заедно с гърба 
на Пожарната команда, „тръгваше от-
ново след кръстоносния марш на щур-
ците”.

Области на научна и образователна 
дейност
Кардиометаболитна адипобиология, 
Невробиология
Обучение по клетъчна биология и не-
вробиология на студенти по медици-
на и дентална медицина
Научни звания
(i) Гост-професор по клетъчна био-
логия:
• University Medical Faculty, 
Kanazawa, Japan (2003-2004); 
• University Medical Faculty, Niš, 
Serbia (2006-);
(ii) Doctor Honoris Causa на University 
of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, 
Romania;
(iii) Fellow of International 
Atherosclerosis Society (FIAS), 
(iv) Fellow of International Academy of 
Cardiovascular Sciences (FIACS)
Председател
(i) Българско дружество по клетъч-
на биология 
(ii) Биомедицински форум – програ-
ма за непрекъснато медицинско обра-
зование
(iii) Международни симпозиуми по 
адипобиология и адипофармакология 

Главен редактор
(i) Biomedical Reviews, междуна-
родно списание за клетъчна биология 
на болести
(ii) Adipobiology, международно 
списание за мастна тъкан при здраве 
и болести

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Представлявам Катедрата по анато-
мия и клетъчна биология, Медицин-
ски университет, Варна. Занимавам 
се с научни изследвания в областта 
на невробиология и адипобиология и 
обучение на студенти по медицина и 
дентална медицина.
„Да бъдеш автор на учебник е дълбо-
ка отговорност” (перифраза на Емили 
Дикинсън: „Да бъдеш цвете е дълбо-
ка отговорност”). И първото (1996), и 
второто (2014) издание на моя учеб-
ник „Клетъчна биология” е написан 
in-depth и е желателно да се чете in-
depth, ако иска читателят да се сдо-
бие с in-depth знания за съвременната 
клетъчна биология и нейното значе-
ние за разбирането на патогенезата 
на болести и тяхната превенция и те-
рапия. Влезте в http://press.mu-varna.
bg/books и, ако искате, поръчайте си 
учебника. Надявам се да е полезен за 
знанията и, по-важно, за начина на ми-
слене на любознателните студенти, 
преподаватели, докторанти, лекари и 
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биолози, including Bulgarians living in 
Italy, Japan, Canada, UK, USA, allover the 
world.
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Родителите ми са ме дарили с любо-
знателност. В науката най-голямото 
ми вдъхновение идва от учителите 
ми Асен Хаджиолов-младши, Делчо 
Желязков, Рита Леви-Монталчини, 
Джордж Паладе… И от моите brain-
and-heart friends (BHF), в тях, разбира 
се, включвам и семейството си – Анто-
анета, Николай и Никифор. На върха 
на тази симбиоза стоят, докато бяха 
живи, пък и сега – майка ми и баща ми. 
Вярвам, че никой друг не може да те 
обича така всеотдайно, безкористно и 
наистина завинаги, както родителите 
ти. След това ти обичаш така децата 
си и внуците си – наричам това поток 
на двойните спирали (на ДНК).
Моят първи учител в науката е проф. 
Делчо Желязков – 1962-1966 г. като 
студент трети-шести курс бях кръ-
жочник и правих научни изследвания 
в неговата Катедра по фармакология 
във Висш медицински институт, Ва-
рна. След като бях три години лекар 
на село, през 1970 г. се върна в Alma 
Mater Studiorum и започнах като нау-
чен сътрудник в новосъздадената Ла-
боратория по електронна микроско-
пия, след години – Сектор по клетъчна 
биология, на който бях ръководител 
1987-2007 г. Повече пише в автобио-

графичната ми книга George 50 Years 
in Research, публикувана през 2012 г.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Фонд научни изследвания в България 
не подкрепя наши проекти! От 1998 г. 
и сега съм гост-учен в Института по 
клетъчна биология и невробиология, 
Рим Италия, финансово подкрепен от 
Италианския национален съвет за на-
учни изследвания (CNR).

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.

(i) TRIACTOME: NEURO-IMMUNE-
ADIPOSE INTERACTIONS. IMPLICATION 
IN VASCULAR BIOLOGY. 
Chaldakov GN, Fiore M, GhenevI,  
Beltowski J, Rancic G, Tunçel  N, Aloe L.
Front Immunol 2014; 5: Article 130. DOI: 
10.3389/fimmu.2014.00130
 
(ii) ADIPOBIOLOGY OF THE BRAIN: 
FROM BRAIN DIABETES TO ADIPOSE 
ALZHEIMER‘S DISEASE 
Luigi Aloe, Anton B. Tonchev, Alexander 
Maucher, Marco Fiore, Marin D. Zhelezov, 
George N. Chaldakov. Adipobiology 2015; 
7: 37-42.

(iii) NEUROTROPHINS’ MODULATION 
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BY OLIVE POLYPHENOLS. 
Carito V, Ceccanti M, Tarani L, Ferraguti G, 
Chaldakov GN, Fiore M.
Curr Med Chem 2016; 23:3189-3197. 
PMID: 27356540

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Има потенциал, но той се осъществява 
сравнително трудно в България. За-
това съм изпратил 15-20 мои студен-
ти-кръжоцници след дипломирането 
им в Япония, Англия, Канада и САЩ, 
където защитиха дисертации и някои 
от тях вече са доценти и професори в 
тези страни.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Всички се стараем да бъдем част от 
световното state-of-the-science в био-
медицината.
 
Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
Има и се занимават, защото ръково-
дител на Катедрата е един от моите 
ученици – проф. Антон Тончев (44). И 
имаме подкрепата на Ректора на на-
шия Университет и на колеги от Ита-
лия, Япония, САЩ и Германия.
На настоящите и бъдещите студенти 
пожелавам: Бъдете здрави и любозна-
телни! Уважавайте родителите, па-
циентите и учителите си. Спазвайтe 
Десетте Божии заповеди и Хипократо-
вата клетва. И се подписвам:

Искрено ваш,
Георги Н. Чалдъков, BHF, MD, PhD, DHC, 
FIAS, FIACS

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Да си намерят добър учител и той/тя 
да им помогне да станат отлични уче-
ни. Чрез Декалог на студента, който 
им раздавам на първата ми лекция на 
всяка учебна година им казвам още:
(...) 9. Развивай моралните си рефле-
кси – взаимно се уважавайте и обичай-
те, създавайте brain-and-heart friend/
ship (BHF).
     10. Имай куража да преминеш поне 
веднъж на червено по пътя на наука-
та, за да направиш своя зелена пътека 
в него.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Голяма и дългосрочна финансова под-
крепа на образованието и науката 
от държавата и бизнеса. Тревожи ме 
„действеното невежество”, „организи-
раната посредственост” – защо тези, 
които сричат, лъжат и крадат, упра-
вляват онези, които създават знания, 
поезия, театър, музика? – големият 
въпрос на прехода „диктатура – демо-
крация”. Вярвам, че чрез приоритетно 
инвестиране в образование и наука 
ще престанем да се въртим в пороч-
ния кръг на невежеството, алчността 
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и агресията. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?

Достоевски ми даде повече от Гаус – 
казва Айнщайн. На мен: Достоевски, 
Лорка, Христо Фотев, Маркес, Борхес... 
ми дадоха повече от Делчо Желязков, 
Джордж Паладе и Рита Леви-Монтал-
чини. С внука ми препрочитам Малки-
ят принц, Мечо Пух, Ние, врабчетата, 
Алиса... Пиша есета, публикувани са 
в книги – шестата, през 2017, е оза-
главена Homo Janus Bulgaricus. На-
родопсихология и народопатология 
(не само) на българите. След работа 
обичам течните дискусии с brain-and-
heart friends.
 
Един от девизите ми: The joy of doing 
science and education is a supreme 
kind of brain-and-heart devotion and 
friendship. 

Гост-учен
2nd Department of Pathology, Medical 
University (SOTE), Budapest, Hungary 
(1976, 1981, 1982);
Institute of Atherosclerosis, Münster 
University, Münster, Germany (1985, 
1986);
Department of Physiology, Medical 
Faculty, Tübingen University, Tübingen,
Germany (1986);

Department of Pathology, Japan Stroke 
Prevention Center, Shimane Medical 
University, Izumo, Japan (1986-1987);
Department of Anatomy and 
Developmental Biology, Royal Free 
Hospital School of Medicine, London 
University, London, UK (1991-1992);
Institute of Cellular Biology and 
Neurobiology, National Research Council, 
Rome, Italy (1998-  ) – този Институт е 
основан и ръководен (до 2012) от Рита 
Леви-Монталчини – Нобелов лауреат 
за медицина, 1986 (вижте приложена-
та фотография).

Публикации в международни peer-
reviewed списания и книги: 
245, цитирания: 2 098, Impact factor: 
339 (по данни на Research Gate, 21 юни 
2017)  
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1. Chaldakov GN, Nikolov SD. 
Ultrastructure of the arterial smooth 
muscle cell. In: Wolf S, Werthessen NT, 
editors. The Smooth Muscle of the Artery. 
New York City, NY: Plenum Press. Adv Exp 
Med Biol 1975; 57:14–20. .
2. Chaldakov GN, Vankov VN. 
Morphological aspects of secretion in 
the arterial smooth muscle cell, with 
special reference to the Golgi complex 
and microtubular cytoskeleton. 
Atherosclerosis 1986; 61: 175-192.
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II. Хипотеза за терапия на атеросклеро-
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3. Chaldakov GN. Antitubulins – a new 
therapeutic approach for atherosclerosis? 
Atherocslerosis 1982; 44: 385-390.
4. Chaldakov GN, Vankov VN. Antifibrotic 
approach in the therapy of arterial 
occlusive diseases: new considerations. 
In: G. Trubestein, editor. Conservative 
Therapy of Arterial Occlusive Disease. 
Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, 
1986, p. 224-226.
III. Интегрирана (триактомна) хипоте-
за за атеросклероза
5. Chaldakov GN, Fiore M, Ghenev PI, 
Stankulov IS. Aloe L. Atherosclerotic 
lesions: possible interactive involvement 
of intima, adventitia and associated 
adipose tissue. Int Med J  2000; 7: 43-49.
6. Chaldakov GN, Fiore M, GhenevI,  
Beltowski J, Rancic G, Tunçel  N, Aloe 
L. Triactome: neuro-immune-adipose 
interactions. Implication in vascular 
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7. Chaldakov GN, Stankulov IS, Hristova 
MG, Ghenev PI. Adipobiology of disease: 
adipokines and adipokine-targeted 
pharmacology. Curr Pharm Des 2003; 9: 
1023-1031. 
8. Chaldakov GN, Beltowsky J, Ghenev 
PI, Fiore M, Panayotov P, Rancic G, 
Aloe L. Adipoparacrinology – vascular 
periadventitial adipose tissue (tunica 
adiposa) as an example. Cell Biol Int 2012; 

36: 327-330. DOI: 10.1042/CBI20110422 
9. Chaldakov GN, Fiore M, Tonchev AB, 
Aloe L. Adipopharmacology, a novel drug 
discovery approach: a metabotrophic 
perspective. Lett Drug Design Discov 
2006; 3: 503–505.
V. Невроадипокринология
10. Chaldakov GN, Fiore M, Tonchev AB, 
Hristova MG, Ranĉiĉ G, Aloe L. The adipose 
tissue as a third brain. Obesity Metab 
2009; 5: 94-96..
11. Chaldakov GN, Fiore M, Tonchev 
AB, Aloe L. Neuroadipology: a novel 
component of neuroendocrinology. Cell 
Biol Int 2010; 34: 1051-1053. 
VI. Хипотеза за метаботрофен потен-
циал на адипокини и невротрофини 
12.. Yanev S, Aloe L, Fiore F, Chaldakov 
GN. Neurotrophic and metabotrophic 
potential of nerve growth factor and brain-
derived neurotrophic factor: Linking 
cardiometabolic and neuropsychiatric 
diseases. World J Pharmacol 2013; 2: 92-
99. DOI:10.5497/wjp.v2.i4.92
VII. Невотрофини и природни продукти
13. Carito V, Venditti A,  Bianco A, Ceccanti 
M, Serrilli AM, Chaldakov G, et al. Effects 
of olive leaf polyphenols on male mouse 
brain NGF, BDNF and their receptors 
TrkA, TrkB and p75. Nat Prod Res 2014; 
28:1970-1984. 
DOI: 10.1080/14786419.2014.918977.
14. Carito V, Ceccanti M, Tarani L, Ferraguti 
G, Chaldakov GN, Fiore M. Neurotrophins' 
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 Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Гергана Дончева и 
повече от десет години се 
занимавам с проблемите на 
киното и по-специално на 

киното, създадено на Балканите. Пър-
вата ми монография беше озаглавена 
„Образът на Балканите в балкански 
и западни филми: Стратегии за пред-
ставяне”. 
Напоследък проявявам специален ин-
терес към темата за мигрантите и бе-
жанците и моделите, чрез които те са 
представени в игралното кино, както 
и към любопитните трансформации 
на популярните жанрове най-вече в 
Холивуд. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя като главен асистент в Ин-
ститута за балканистика с Център по 
тракология (ИБЦТ), БАН. Това научно 
звено се занимава с проучвания на 
страните от Балканския полуостров 

в сравнителен аспект от древността 
до наши дни. Колеги от ИБЦТ-БАН съ-
трудничат заради своята експертиза 
на различни държавни институции. 
Академичният състав активно участ-
ва в подготовката на студенти, док-

Гергана Дончева, Институт за 
балканистика с Център по тракология 
към БАН
Интервюто взе Теодора Гецова
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торанти не само в рамките на БАН, но 
също така и в магистърските програ-
ми на много университети. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това? 
Завършила съм културология и поли-
тология в СУ „Св. Климент Охридски”, 
но интересът ми към киното и визуал-
ните изкуства, както и към Балканите 
винаги е съществувал и това предо-
предели темата на двете ми дипломни 
работи, както и на дисертацията ми. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек? 
Да, участник съм в проекта: „Солун и 
българите: история, памет, съвремие”, 
който беше одобрен на последната 
конкурсна сесия на Фонд „Научни из-
следвания” през 2016 г. Този проект 
беше класиран на първо място сред 
изключителен брой качествени науч-
ни предложения на колеги от различ-
ни академични институции. 
Проектът цели да се съхрани паметта 
за българското присъствие в Солун в 
исторически аспект, но същевременно 
да представи ясна картина за живота 
днес на българската общност там за 
проблемите и успехите на нейните 
членове. Това се прави за първи път. На 
практика, проектът ще продължи да 
съществува и след изтичането на не-
говия срок, тъй като чрез създадената 
електронна страница: www.solunbg.
org документите, свидетелствата, т.е. 
всичко, което екипът ще е намерил и 
анализирал в хода на изследването, 
ще остане достъпно за ползване от 
максимално широк кръг потребители, 
проявяващи интерес към историята 
на България.     

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея. 
Както вече споменах, една от темите, 

В Дървения град на Емир Кустурица в 
Сърбия
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които ме изкушават като изследо-
вател е темата за транформацията и 
употребите на популярните жанрове 
в масовото кино и като резултат, мо-
ята последна публикувана статия е: 
„Феноменът Здрач: За еволюцията на 
образа на вампира в световното кино”, 
издадена в сборника „Mirabilia: Чудеса 
и чудовища”. Този сборник беше пуб-
ликуван след провеждането на науч-
на конференция, озаглавена по същия 

начин, на която учени с различен ака-
демичен профил: антрополози, етно-
лози, историци, изкуствоведи и други 
представиха доклади, в които изслед-
ваха проявленията на „чудесата и чу-
довищата” в отделни аспекти на кул-
турата. Книгата се радва на сериозен 
успех, включително и търговски.     

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?

Снимка с екипа по българо-словенски проект, чийто участник е била през пе-
риода 2012-2014г.
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Бъдещето на науката и образованието 
зависи от далновидността на полити-
ческия елит. Не съществува държава, 
постигнала просперитет, която да е 
неглижирала тяхното развитие. В Бъл-
гария повече от 27 години двете клю-
чови области са оставени на самотек, 
но въпреки това, българските учени 
продължават да произвеждат качест-
вен научен продукт, съпоставим с ре-
зултатите на колегите им в чужбина, 
а част от български ученици печелят 
престижни отличия на олимпиади и 
други състезания. Продължавам да 
вярвам, че няма да пропилеем с лека 
ръка постигнатото.
   
Как оценявате работата на екипа 
си?
Моята работа позволява всеки рабо-
тен ден да е различен: един ден рабо-
тя в архивите, на следващия правя ин-
тервю с някого, а още по-следващия 
– участвам в кинофестивал. Едно от 
най-важните предимства на изследо-
вателската дейност, обаче, е, че имате 
възможност да работите по проекти и 
в различни екипи, както и да избирате 
с кого да работите. Винаги съм имала 
късмета да съм част от екип на колеги, 
които са съмишленици, което значи-
телно улеснява осъществяването на 
конкретните задачи.  
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

Колкото и невероятно да Ви звучи, да, 
има. Само в секция „Културна история 
на балканските народи”, в която рабо-
тя в Института за балканистика с Цен-
тър по тракология трима докторанти 
подготвят своите дисертации.
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Заниманието с наука не е лесна ра-
бота и изисква призвание, защото са 
необходими огромни и систематични 
усилия, всъщност това е дейност, при 
която се учите и развивате цял живот. 
Подобна перспектива не е привлека-
телна за всеки, но този, който носи 
в себе си изследователски импулс и 
стремеж към съзидателност, ще оце-
ни нейното важно социално значение 
и възможностите, които предлага.

Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката? 
Това, което е ключово, е да се промени 
отношението към науката, която за 
голяма част от българското общество 
изглежда като нещо абстрактно и без-
смислено. Благодарение на науката 
животът ни днес е по-дълъг, по-лесен 
и по-качествен, но хората често забра-
вят това обстоятелство и го възпри-
емат като даденост.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
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реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Да, в професионалния си път невина-
ги съм била изследовател. Преди да 
стана докторант в Института за бал-
канистика с Център по тракология, 
работих в различни държавни ин-
ституции, но си дадох сметка, че чи-
новническото ежедневие не е за мен. 
Предпочитам делник с по-голяма ди-
намика и разнообразие от дейности. 

В свободното си време се занимавам 
с любимото си хоби – фотографията – 
което чудесно се съчетава със страст-
та ми на пътешественик, обожавам 
да откривам непознати места и да ги 
„колекционирам” чрез многобройни 
снимки. 

Интервюто взе Теодора Гецова

https://nauka.bg/5-taini-za-bgnauka-v-deistvie/
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Деница Згурева – учен-мечтател, 
учен-новатор, учен-революционер 
в топлоенергетиката? 

Доктор по специалността „ТЕЦ 
и ЯЕЦ“ съм. Завърших своя-
та редовна докторантура в 
катедра „Топплоенергетика 

и ядрена енергетика“ към Технически 
Университет – София. Към настоящ-
ия момент съм преподавател в същия 
университет, но в друго звено – Колеж 
по енергетика и електроника. 

Позволявам си тези определения 
за мечтателство, новаторство и ре-
волюционерство, защото Вашата 
тема на докторантската Ви работа 
предполага всичко това. Ще създа-
де ли България за първи път в света 
ТЕЦ с нулеви емисии?
Безспорно практическата реализация 
на подобен проект би била револю-
ционно решение, свързано с мерки-
те за опазване на околната среда при 

производството на електроенергия. 
Тук, обаче, е мястото да се разграничи 
научната работа като такава, извърш-
вана в лаборатория и прилагането на 
подобна технология в реални мащаби. 
Определено, резултатите, получавани 
при научни изследвания, са основна 
предпоставка за по-нататъшно разви-
тие, но пътят е много дълъг. Практи-
ката и историята ни показват, че това, 

Деница Згурева, Катедра "Биохимия“, 
Биологически факултет на СУ
Интервюто взе Милена Петкова
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което виждаме днес с очите си като 
работеща технология, се е изследвало 
в някоя университетска лаборатория 
преди 20, а понякога дори преди 50 го-
дини.  

Разкажете за екипа, с който работи-
те. Такава амбициозна цел няма как 
да се постигне от един млад учен, 
бил той и най-талантливият. 
Водещият учен в нашия екип е научни-

ят ми ръководител – доц. Силвия Бой-
чева. Тя е от българските учени, чиито 
имена са добре известни в европей-
ската научна общност. Благодарение 
на това, а и на факта, че темата е ин-
тердисциплинарна, в разработването 
ѝ се включиха много млади и опитни 
учени от ТУ-София, ХТМУ и от някол-
ко института на БАН. Съдействие при 
обработката и анализирането на ре-
зултатите съм получавала и от колеги, 

Деница Згурева е носителят на докторантската стипендия на Карол 2015



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

39Българска наука2017

С подкрепата на:

които работят извън България.  

Как една такава значима научна ра-
бота може да получи практическа 
реализация? 
Както вече споменах, пътят на из-
следванията от лабораторията към 
индустрията е много дълъг. Разбира 
се е също така и интересен. Когато го-
ворим за мащаби на приложение, ка-
квито са тези в една реална ТЕЦ, тряб-
ва да имаме предвид както големите 
размери на една подобна инсталация, 
така и нейната сложност. Това, което 
ние сме получили дотук в нашата на-
учна дейност и резултатите от много-
бройните експерименти, е основа за 
по-нататъшната реализация на тех-
нологията. Пътят на подобни реше-

ния след лабораторията минава през 
изграждане на пилотна установка, из-
вършване на редица експериментал-
ни процедури върху нея и последва-
що вторично мащабиране към реална 
инсталация. На пръв поглед изглежда 
последователно и лесно изпълнимо, 
но съвсем не е така. В лабораторията 
ние работим с количества от грам ве-
щество, докато в работещите центра-
ли говорим за тонове маса. Енергията, 
която използваме в лабораторията 
е електрическа и идва от общото ел. 
захранване, тъй като не ни е необхо-
дима повече енергия, отколкото за 
приготвянето на едно ястие, напри-
мер. В реалната инсталация необходи-
мата енергия е с порядъци по-висока. 
Правя тези уточнения, за да премина 
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към същността на моя отговор. За да 
се стигне до практическа реализация 
на тази технология, е необходимо да 
се извърши екипна изследователска 
и техническа работа от специали-
сти, като: машинни инженери, хими-
ци-технолози, технолози в част топло-
енергетика, специалисти в областта 
на автоматиката и управлението на 
процесите, електроинженери и други. 
Освен труда на висококвалифицирани 
специалисти, разбира се, основен фак-
тор за реализацията на тази научна 
работа е финансовото обезпечаване 
на изграждането на пилотна инстала-
ция и извършването на последващи 
експериментални дейности. 

Как комуникирахте идеята и рабо-
тата с бизнеса? Проявиха ли българ-
ските ТЕЦ-ове интерес? 
Колебая се как да отговоря на този 
въпрос, за да не изпадна в ненужни 
конфронтации или без да искам да 
политизирам темата. На частта от въ-
проса „как“, бих отговорила – трудно. 

По отношение на интерес, такъв беше 
проявен от чуждестранна фирма, 
собственик на ТЕЦ в комплекса „Ма-
рица – Изток“.   

Смятате ли, че ако подобна разра-
ботка беше направена в чужбина, 
щеше да има по-бърза реакция и 
вече щеше да се прилага? 
Предполагам, че е възможна по-бърза 
реакция по отношение на развиването 
и мащабирането на подобна инстала-
ция в някоя от развитите страни член-
ки на Европейския съюз или в САЩ. 
По отношение на мащабното прило-
жение, такова би имало навсякъде в 
момента, в който е регламентирано от 
местната законова уредба. Независи-
мо от типа технология за опазване на 
околната среда в промишлено пред-
приятие и нейната ефективност, тя 
представлява допълнителна инвести-
ция и експлоатационен разход за едно 
предприятие, чиято цел на първо мяс-
то е търговията. От гледна точка на 
бизнеса и производителите, намирам 
за съвсем естествено въвеждането на 
подобна технология да се отлага до 
последния момент.   

Научните награди и признания по-
могнаха ли за реализацията на про-
екта? 
Първо бих искала да изкажа своята 
благодарност на всички организации, 
които оцениха тематиката и вложе-
ния в нея труд. Научните признания, 
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които получих от Института по фи-
зикохимия към БАН, от Национално 
дружество „Екологично инженерство 
и опазване на околната среда“ NATO 
advanced study institute, допринесоха 
изключително много за популяризи-
рането на темата сред широка научна 
общност и създаването на контакти с 
български и европейски учени, които 
след това ми помагаха при анализи-
рането на експерименталните резул-
тати. Отличието и паричната награда, 
която получих от Българското ядрено 
дружество, от една страна помогна 
финансово за реализирането на част 
от изследванията, а от друга предиз-
вика интерес към приложението на 
синтетичните зеолити в ядрената 
енергетика, което се оказа и предпос-
тавка за разширяване на научноиз-
следователската ни дейност и в тази 
посока. Най-сериозен принос към фи-
нансовото обезпечаване на извършва-
не на експерименти, а и популяризи-
рането на получените резултати пред 
международна научна аудитория, има 
спечелената от мен стипендия за док-
торанти на финансова група Карол. 
Благодарение на тази награда и на 
подхода ѝ на представяне от страна на 
Карол, темата стана популярна сред 
изключително широка аудитория, 
което ми донесе редица нови запоз-
нанства с много интересни хора, с част 
от които пътищата ни се пресякоха в 
работен аспект.       

Колко публикации имате по темата? 
По темата имам около 20 публикации, 
отпечатани в различни научни фор-
мати като реферирани научни списа-
ния, международни списания, глави 
от книги, сборници от научни конфе-
ренции, български научни списания и 
научнопопулярни издания. 

Какъв е интересът на международ-
ната научна общност?
Интересът, чисто в научноизследо-
вателски аспект, е голям. Вече имаме 
колеги от Европа, с които работим ин-
тензивно по съвместни проекти в тази 
област. Представянето на тематиката 
на международни научни форуми ви-
наги е предизвиквало сериозен инте-
рес и е било повод за продължителни 
дискусии.   

Как се насочихте към науката? 
Доза любознателност, доза любопит-
ство и доза спортен хъс… Към тях до-
бавяме вдъхновяващ ръководител, 
пълен със знания и идеи… Et voila!  
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Сама ли избрахте тема на научната 
си работа или беше определена от 
университета? 
Темата ми беше предложена от моята 
ръководителка още при разработване 
на магистърската ми дипломна рабо-
та. След като още тогава получихме 
първоначални обнадеждаващи резул-
тати, разширихме обхвата и си поста-
вихме амбициозна цел. 

Кандидатствала ли сте за одобре-
ние на проект във Фонд научни из-
следвания?
Кандидатствали сме три пъти с тази 
тема, в партньорство с колеги от дру-
ги университети и институти, но не 
сме се класирали сред финансираните 
проекти.  През 2013 година спечелих-
ме финансиране на проект със сходна 
тематика за двустранно сътрудни-
чество със Словакия. Парите за пър-
вия етап получихме преди два месеца, 
т.е. с три години и половина закъсне-
ние и в момента работим по този про-
ект.     

Как според вас добрите научни раз-
работки може да стигнат до прак-
тическа реализация? Как трябва да 
се случва комуникацията с бизнеса 
или организации, които биха инвес-
тирали в даден проект? 
Сигурна съм, че с разсъждения и пре-
поръки по тази тема може да се издаде 
книга... От няколко тома :) Не мисля, 
че има еднозначен отговор. Зависи 

изключително много от вида и прило-
жението на една научна разработка. 
Не случайно електронната техника се 
развива с такива темпове. Именно, за-
щото проектирането, изграждането, 
прототипирането и серийното произ-
водство на един чип са процеси, които 
се случват в рамките на няколко ме-
сеца. Когато говорим за изгаряне на 
стотици тонове въглища на час само 
от една парогенераторна инсталация 
или за осигуряване на ядрена безопас-
ност при производство на електрое-
нергия или при съхраняване и обез-
вреждане на радиоактивни отпадъци, 
би било несериозно да искаме или 
очакваме скорострелна реализация 
на една научна разработка. В моите 
представи, идеалната работеща сис-
тема за внедряване на научни изслед-
вания в практиката включва: добре 
оборудвани лаборатории към универ-
ситетите и институтите, реално функ-
циониращи научно-развойни отдели 
към индустриалните предприятия и 
силна държавна политика, насочена 
към стимулирането и финансирането 
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на иновации, както и изградена мре-
жа на постоянна, бърза и ефективна 
комуникация между отделните звена. 
Подобно на културата на поведение в 
обществото, смятам, че се нуждаем и 
от култура на работа.    

Има ли интерес във Вашата научна 
област от страна на младите хора? 
Интерес има и по моя преценка е го-
лям. Вълнението от получаването на 
неизвестни до сега отговори и откри-
ване на причините за възникване на 
дадено явление, е голямо за всеки чо-
век, особено за младите и любопитни 
хора. 

Като човек, който иска да постигне 
революционна промяна в работата 
на ТЕЦ, как виждате бъдещето на 
топлоенергетиката у нас?
Реалистично, виждам, че топлоенер-
гетиката има бъдеще у нас, а опти-
мистично – виждам светло бъдеще. 
Несъмнено изгарянето на органични 
горива ще остане основна първич-
на технология за производство на 
енергия у нас. В по-голямата част от 
българските ТЕЦ непрестанно се из-
вършват дейности по модернизация 
на оборудването, като се въвеждат и 
нови технологии, които са в унисон с 
европейските стандарти.  

Българските постижения в облас-
тта ще бъдат ли сред най-добрите 
световни?

Областта е доста обширна и далеч 
не включва само мерките по опазва-
не на околната среда. Погледнато в 
исторически план, български учени 
и технолози са допринесли много за 
развитието на топлоенергетиката. 
Зад всяко съоръжение, което работи 
в такива големи мащаби, стои работа 
на много хора. Доста грешно е виж-
дането на мнозина, че всеки един ре-
зултат, постигнат в лабораторията, 
трябва директно да влезне в индус-
трията или ако не  се интегрира, значи 
не струва, но това съвсем не е така. Ха-
рактерна особеност на научната дей-
ност е именно това, че един екип по-
стига даден резултат, който служи за 
основа на следваща разработка и т.н. 
Всяко велико научно откритие, какви-
то често цитираме, като тези на Мария 
Кюри, Айнщайн, Никола Тесла и други, 
има своята предистория и е постигна-
то именно благодарение на труда и 
резултатите, получени от техни пред-
шественици. В този ред на мисли, бих 
могла да кажа, че български научни 
изследвания са базисни за много све-
товни постижения в най-разнообраз-
ни области.

Ще патентовате ли разработката 
си?
Надявам се да стигнем до патент, но 
особеното на тази разработка е, че 
тя може да бъде патентована само за 
българския пазар, тъй като изведени-
те зависимости са на база конкретен 
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състав на въглищата, характерен за 
нашите най-големи находища. Цялост-
ната технология, засягаща и улавяне-
то на въглероден диоксид, би могла да 
се патентова и с по-широк обхват. 

Може ли да бъде въведен междуна-
роден стандарт на базата на вашите 
научни разработки? 
Ако се създава международен стан-
дарт за оползотворяването на твърди 
отпадъци от изгаряне на въглища, по-
стигнатите от нас резултати биха мог-
ли да се използват, тъй като имаме из-
ведени и доказани много зависимости 
по отношение на синтеза на зеолити 
от летяща пепел. Приложението на 
различните зеолитни структури не би 
следвало да подлежи на стандартиза-
ция, каквото се явява и улавянето на 
въглероден диоксид. Технологичните 
решения, които се внедряват в индус-
трията, също не са стандартизирани. 
Всеки консуматор на такава инстала-
ция е свободен да избере нейната тех-
нология на работа – необходимо е да 
поддържа нормативните изисквания 
за нива на изпускани компоненти в 
атмосферата и отделните прибори и 
елементи на системата да са стандар-
тизирани, но не и самата технология. 
Мислите ли, че в България учен 
може да постигне резултати и при-
знание като свой колега от водещ 
световен научен център? 
В България се работи много трудно 
в научната сфера и човек трябва да 

бъде силно мотивиран, за да устои на 
всички перипетии. Въпреки това има-
ме стотици примери за български уче-
ни от най-различни области, които са 
постигнали изключителни резултати 
и са получили признанието на светов-
ната научна общност. Не знам дали за 
съжаление или за щастие, но добрите 
български учени получават призна-
ние основно от чуждестранни инсти-
туции. 

Обмисляте ли допълнително обуче-
ние или работа в чужбина?
Всякакъв вид практики, обмени, обу-
чения и съвместни дейности с колеги 
извън България приемам с радост. Ни-
кога не съм обмисляла възможността 
за постоянна работа и живот извън 
страната, не смятам и че някога ще го 
направя.  

Каква е Деница Згурева като майка? 
Имате две деца и успявате да съче-
тавате научната работа с грижите 
за семейството. 
Работата и семейството не би трябва-
ло никога да са в тежест едно на дру-
го или да си пречат. За мен и двете са 
удоволствие. Каква съм като майка… 
Традиционна майка от 80-те години, 
ако може така да се изразя :) Харесвам 
начина, по който моите родители са 
ме отгледали и възпитавали и се оп-
итвам да прилагам същото към моите 
деца, разбира се, съобразявайки се с 
новостите на 21 век. :) Ред, дисципли-
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на, свобода, самостоятелност, разноо-
бразие, общуване, забавление, движе-
ние, музика, танци и забавни опити по 
химия за малки деца – това получават 
децата ми от мен като майка.   
 
Какви са любимите Ви занимания 
извън лабораторията? 
Предпочитам да прекарвам повече 
време навън с децата да пътуваме и 
да си осигуряваме разнообразие с раз-
лични дестинации и дейности. Като 
персонални любими занимания, оби-
чам да чета криминални романи, да се 
занимавам с приложно изкуство и да 
подреждам. :)

Освен ТЕЦ с нулеви емисии, за как-
во още мечтаете? 
Следващата ми лабораторна мисия, 
която съм замислила е свързана с 
обезвреждането и дълговечното съх-
ранение на радиоактивни отпадъци. 
Така ядрените централи ще се превър-
нат в най-екологичните и възобновя-
еми производители на електрическа и 
топлинна енергия. :)

Каква е следващата стъпка в кари-
ерното Ви развитие? 
Следващата стъпка след докторан-
турата и защитата на дисертационен 
труд вече е факт. От няколко месе-
ца работя в Колежа по енергетика и 
електроника към ТУ-София като пре-
подавател по специални дисциплини 
в областта на топлоенергетиката. Ра-

ботата със студенти е много вдъхно-
вяваща и всяка следваща стъпка в ка-
риерата ми смятам, че ще е посветена 
на тяхното мотивиране за получаване 
на знания и участия в научни разра-
ботки. 

Ако имате възможност с три изрече-
ния да мотивирате умни млади хора 
да се занимават с наука, какво ще 
им кажете? 
По-голяма свобода на човешкия мо-
зък и дух от тази, която дава науката, 
няма никъде другаде. Да намериш не-
открито до момента решение на даден 
проблем или причина за възникване 
на някакво явление, е по-хубаво от 
това да намериш чакания цяла година 
подарък под елхата. В научните среди 
човек се среща и общува с образовани 
хора, които знаят какво искат и как да 
го постигнат.  
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 В днешното интервю ще се срещ-
нем с гл.ас. д-р Деница Теофанова, 
която е главен асистент към Кате-
дра „Биохимия“ в Биологическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Д-р Теофанова е и стипендиант 
на Л’Ореал „За жените в науката“. 
Нека видим какво представлява на-
уката през очите на един млад и ам-
бициозен преподавател.

1. Бихте ли разказали нещо по-
вече за себе си? Къде сте учили? 
Какво сте завършили?

Казвам се Деница Теофанова 
и съм главен асистент към 
Катедра „Биохимия“, Био-
логически факултет, СУ „Св. 

Климент Охридски“. До 2014 г. бях по-
следователно асистент и главен асис-

Деница Теофанова, Катедра 
"Биохимия“, Биологически
факултет, СУ
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тент в ИБЕИ-БАН, а от 2014 г. водя 
практически занятия по „Биохимия” 
и „Биокатализа”, както и лекции по 
„Метаболизъм и функционална био-
химия” в СУ. 
През 2011 г. съм защитила образова-
телната и научна степен „Доктор” с 
дисертационен труд, свързан с ДНК 
полиморфизми, с обект чернодробен 
метил, по научно направление „Био-
химия” в ИЕМПАМ-БАН. 
Магистърска и бакалавърска степе-
ни съм завършила в Биологически 
факултет, СУ като съм бакалавър по 
„Молекулярна биология“ и магистър 
по „Генетика“. Биологията е с мен още 
от гимназиалните ми години-средно-
то ми образование е в НПМГ с профил 
„Биология и Биотехнология“. 
Като цяло научноизследователската 
ми дейност е насочена към прилага-
нето на различни молекулни маркери 
при молекулярно-таксономични из-
следвания и за генетичен баркодинг 
на различни групи организми, с цел 
изясняване на техния произход, ево-
люция и филогенетични взаимоотно-
шения. Настоящите ми изследвания 
са съсредоточени към интегрирането 
на геномиката и молекулярната био-
логия към растителната биохимия и 
протеомика при растенията. 
Звучи доста шарено, но съм на мне-
ние, че човек трябва постоянно да се 
развива, да наслагва допълнително 
знания и да разширява настоящите си. 

2. Как решихте да се занимавате 
с наука и кое провокира интереса 
Ви?
Както вече казах, думата „Биoлогия“ 
навлезе в речника ми още в начално-
то училище и определи кандидатства-
нето ми в гимназия с биологична па-
ралелка и интересът ми към науката 
смятам, че датира още от този момент. 
Той се доразвиваше и разширяваше с 
всяка моя следваща стъпка – в НПМГ, 
в Биологически факултет, в БАН, къ-
дето изработих дисертационния си 
труд. Дори в момента, когато към на-
учно-изследователската си дейност 
добавих и преподавателска, тази 
страст не е угаснала, а дори ми дава 
възможност и стимул да „прехвърля“ 
и на младите хора, студентите, с които 
съм всекидневно, тази любов към нау-
ката. Във всеки един от тези моменти 
до мен са били прекрасни преподава-
тели и колеги, които допълнително са 
поощрявали и провокирали интереси 
от различно естество и са ми показва-
ли и доказвали, че именно науката е 
тази, която може да отвори очите на 
човек за съвсем различен мироглед, 
с което впоследствие е възможно да 
бъде отворена и всяка врата в живо-
та, колкото и здраво залостена да е 
тя. А „Биологията“ ... тя е навсякъде – 
в омайната природа, в неизброимите 
възможности за запазването на чо-
вешкото здраве и качество на живот, в 
разгадаването на тайните за произхо-
да и еволюцията.
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3. Като специалист молекулярен 
биолог, бихте ли ни обяснили какво 
точно представлява молекулярната 
биология?
Най-лесно би било да кажа, че това е 
биологията на молекулите. Това не би 
било грешка, но не е достатъчно да се 
опише тази доста широкообхватна на-
ука. Някои смятат, че тя е просто помо-
щен елемент за останалите биологич-
ни направления, но всъщност именно 
тя е онази основа, на която стъпват 
всички активности и взаимодействия 
между биомолекулите. Именно моле-
кулярната биология стои в пресечна-
та точка на кръстопътя на интердис-
циплинарността при биологичните 
изследвания. Тя обединява науки като 
биохимията, генетиката и други. Не 
случайно едни от най-актуалните на-
правления в нашата научна сфера съ-
държат в себе си думата молекулярна 
– молекулярна генетика, молекулярна 
вирусология, молекулярна таксоно-
мия, молекулярна еволюция, молеку-
лярна диагностика и още много други. 
Съществува дори молекулярна гастро-
номия – какво ще кажете за това? Сами 
виждате почти безграничния мащаб и 
обхват от области, за които основопо-
лагаща е молекулярната биология. 

4. С какви апарати си служите по 
време на експерименти?
В лабораторията, в която работя в мо-
мента си дават среща биохимията, ге-

нетиката и молекулярната биология 
на растителните организми, връзка-
та им с молекулярната еволюция, а е 
намесена дори имунологията. В тази 
връзка почти никой от основните апа-
рати за подобни проучвания не ни е 
чужд. Работим както с ДНК, така и с 
белтъци – няма как да минем без PCR 
(полимеразна верижна реакция) апа-
рат, хроматографски апарати и елек-
трофорези. Използваме и антитела, 
така че съпътстващата блот-апарату-
ра е неизбежна. Има и множество дру-
га дребна техника, без която също не 
може, а ако нещо липсва винаги могат 
да се ползват възможностите на кола-
бораторите ни (хората, с които рабо-
тим редом всеки ден, защото в нашата 
област „сама птичка пролет не прави“) 
или на национални и международни 
компании, които предоставят неиз-
броими услуги, от които всеки може 
да се възползва, ако има нужда. 

5. Кое е най-интересното научно 
изследване, с което сте се занимава-
ли?
Не мога и не искам да ги разгранича. 
Всяко нещо, с което съм се захващала 
е било, защото ми е интересно. Ако не 
е така, не бих се справяла добре. Може 
би и за това изследванията по време 
на научната ми кариера са толкова 
разнообразни. Никога не ми е допа-
дала идеята да сложа рамка на това, 
с което се занимавам – всяко нещо ми 
носи еднакво удовлетворение, нови 
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знания и допринася за възникването 
на нови идеи. 
И все пак, ако трябва да направя ня-
какво диференциране, бих казала, че 
работата с ДНК и като цяло генетич-
ните изследвания са ми най-много „на 
сърце“. 

6. А в момента работите ли върху 
някакъв проект?
Разбира се, както вече казах научната 
дейност не е просто задължение по 
време на работа за мен, а е и страст – 
няма как да не се занимавам с нея. В 
момента работим по изследователски 
проект на тема: "Древни житни кул-
тури – генетичен ресурс за устойчиво 
земеделие и подобрено качество на 
живот", който се финансира от сти-
пендиантската програма на L'Oréal-
UNESCO "За жените в науката", Бъл-
гария, 2015г. Целта на този проект е 
да се характеризират някои древни 
житни култури от гледна точка на ка-
чеството на зърното, използвано за 
приготвянето на хляб и тестени изде-
лия, устойчивостта им към абиотични 
стресови фактори и установяването 
на произхода и еволюционната им ис-
тория. Смята се, че те имат относител-
но ниско съдържание на глутен и дру-
ги потенциални хранителни алергени. 
Древният им произход (те са първона-
чално генетично възникнали около 11 
000 г. пр. Хр.), в съчетание с по-ниска 
интензивност на насочена селекция, 
предполагат по-висока толерантност 

към неблагоприятни условия на окол-
ната среда, което ги прави подходящи 
за отглеждане в неоптимални условия 
и ги превръща в потенциален генети-
чен пул на молекулярни маркери за 
устойчивост на стрес. Работим с така 
популярните напоследък лимец, спел-
та и камут, като ги сравняваме с обик-
новената пшеница. 

7. Вие сте стипендиант на Л'Оре-
ал "За жените в науката". Ще ни раз-
кажете ли малко повече за това?
Програмата "За жените в науката" на 
L'Oréal-UNESCO е с международен, ре-
гионален и национален характер и 
всяка година награждава пет водещи 
жени изследователки в световен ма-
щаб и три такива за България. В про-
грамата "За жените в науката" за Бъл-
гария, L'Oréal-UNESCO имат и трети 
партньор – Софийския университет 
"Св. Климент Охридски". Тяхната цел е 
да стимулират и насърчават жените в 
тяхната научна кариера и да им дадат 
възможност да продължат изследва-
нията в своята научна сфера, като ги 
подкрепят в момент, който може да е 
решаващ за тяхното развитие. Нацио-
налните стипендии "За жените в на-
уката" са предназначени основно за 
жени с докторска степен, които да мо-
гат да провеждат научни изследвания 
в тяхната родна страна в избраните от 
тях области. Друга важна част от сти-
пендиантската програма са подкре-
пата, обучението и възможностите за 
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създаване на контакти, които тя пре-
доставя. 
За мен конкретно, да бъда една от сти-
пендиантките на програмата за 2015г. 
беше голяма чест, но и голямо предиз-
викателство. За първи път съм ръко-
водител на самостоятелен проект и 
това оказа доста положителен ефект 
върху самочувствието ми на учен, как-
то и върху личностното ми развитие. 
Тази поета отговорност ми показа, че 
мога да се справям с индивидуалното 
планиране и ръководство на проект, 
но ми даде и възможността да реали-
зирам едно научно-изследователско 
хрумване, което не само е в унисон със 
съвременните тенденции за здраво-
словно хранене, но има значение за 
науката и от фундаментална гледна 
точка. Благодарение на програмата 
съм по-оптимистично настроена от 
преди към утвърждаването си не само 
в България, но и като конкурентнос-
пособен международно признат учен, 
който ще подклажда не само в себе си 
научна страст, но и в студентите и де-
цата си. Смятам, че въпреки че имаше 
и трудни моменти (няма как без тях), 
те само стимулираха амбицията за 
преодоляването им и за осъществява-
нето на мечтите и целите ми в облас-
тта на биологичните науки.

8. Факт е, че в нашата страна на-
уката не представлява интерес за 
по-голямата част от обществото. 
Вие какво мислите по въпроса?

Да, за съжаление, е неоспорим факт. 
И как може науката да представлява 
интерес за обществото при условие, 
че се наблюдава постоянна антипро-
паганда срещу нея и хората, които би 
трябвало да са нейно лице, вместо об-
ратното. Много голяма част от нация-
та е на мнение, че учените в България 
са просто едни потиснати хора без фи-
нанси и самочувствие и които нямат 
желание да развиват себе си и направ-
лението, в което работят. До известна 
степен това е истина. Въпреки това, 
вярвам, че учените, които следват ин-
стинктите си, подклаждат научното 
си любопитство и любознателност, не 
се отказват от амбициите си и винаги 
вярват в неограничените възможнос-
ти за развитие на науката, която са 
избрали, както и своите, биха могли 
да се развиват в областта си, непрес-
танно, търсейки възможности - както 
финансови, така и за колаборация с 
други учени (защото без такава, наука 
не може да се гради), за да се утвърдят 
не само в България, но да бъдат кон-
курентноспособни и на международ-
но ниво.
Важно е всеки учен винаги да след-
ва амбициите си, да не се огъва пред 
непрестанно възникващите пречки и 
трудности и да упорства в постигане-
то на целите си, както и никога да не 
изневерява на тази наука, която е из-
брал, стига да е наистина това, за кое-
то се е борил и желал искрено.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Да, Димитър Й. Стойков, гла-
вен асистент.

В коя научна организация 
работите и с какво се занимава тя?
Служител съм в Института по биораз-
нообразие и екосистемни изследва-
ния, Българска академия на науките 
(ИБЕИ, БАН). ИБЕИ-БАН е научна орга-
низация, в която се ръководят и осъ-
ществяват проучвания от национален 
и наднационален мащаб в областта на 
теоретичните и приложни страни от 
следните направления: екология, би-
оразнообразие, опазване на околната 
среда, както и устойчиво ползване на 
биологичните ресурси. Изследвания-
та и дейността на научния състав са 
насочени основно в подготовката и 
обучението на квалифицирани кадри 
в областта на ботаниката, микология-
та, зоологията, екологията, хидробио-
логията, консервационната биология, 
генетиката на околната среда, еволю-
ционната биология и други сродни 
научни направления. Повече подроб-

ности може да намерите на институ-
ционалния адрес на ИБЕИ, БАН - www.
iber.bas.bg.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Интересът ми към биологията като 
научна дисциплина датира още от 
гимназиалните години (1988-1991 
г.), но по-специално се насочих към 
областта на Микологията след 1995 
г. – в Биологическия факултет на Со-
фийския Университет „Св. Кл. Охрид-

Димитър Й. Стойков, Институт по 
биоразнообразие и екосистемни 
изследвания, БАН
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ски”, под вещото ръководство на хоно-
руваните преподаватели, ръководили 
лекционния курс Микология, и прак-
тическите занятия, провеждани през 
време на следването ми – доц. д-р Си-
меон Ванев и доц. д-р Виолета Факи-
рова (Институт по ботаника при БАН).

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд „Научни изслед-
вания” и ако има, на каква тематика 
е, и какви ползи ще има от него за 
науката и живота на обикновения 
човек?
Не съм кандидатствал с проекти в по-
следната сесия на Фонд „Научни из-
следвания“, 2016 г.

С какво заглавие е последната Ви 
публикация? Разкажете ни повече 
за нея.
Последната ми публикация от м. юли 
тази година има заглавие First report 
of Didymella curtisii (Didymellaceae) 
on Pancratium maritimum in Bulgaria и 
в нея се съобщава първо находище в 
района на Южното Черноморие на па-
разитна гъба, причиняваща болестта 
„червени листни петна”‚ или „червен 
листен пригор” по листата на пясъч-
ната лилия (растение от сем. Амари-
лисови). Пясъчната лилия (Pancratium 
maritimum L.) е растителен вид, който 
фигурира с категорията „Застрашен“ 
в последното издание на Том 1. Расте-
ния и гъби. Червена книга на Републи-
ка България (Д. Пеев и др., ред. кол., 

2015 г.). В публикацията е направено 
кратко описание на гъбата, има и мор-
фологично сравнение на макроскоп-
ски, микроскопски белези – изслед-
вани спори от български материал, с 
такива на материали на вида от Ве-
ликобритания, получени с любезното 
съдействие на г-жа Angela Bond – ръ-
ководител на Микологичната Колек-
ция, K(M) към Кралските Ботанически 
Градини, Кю (Англия).

Има ли бъдеще науката в България?
През последните години бяха обнове-
ни и изградени нови модерни лабора-
тории и научни центрове на различни 
места в страната, чрез финансиране 
от проекти на Европейски фондове. 
Докато има ученици и студенти, жад-
ни за знания и развитие, надежда за 
бъдещето на науката и образованието 
ни винаги ще има. Според мен трябва 
да се помисли за това по-отрано, още 
в гимназиалния етап на образование, 
и при подготвянето на младите кадри 
за университетските степени. Не бива 
да се изключва и нуждата от промяна 
към по-високо финансово възнаграж-
дение на преподавателите и младите 
специалисти в научните институции. 
Това би ги стимулирало в значителна 
степен да останат да се занимават и да 
правят наука в България.

Как оценявате работата на екипа 
си?
На много добро ниво, с проектно съ-
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трудничество и редица публикации в 
съавторство.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Има единици млади специалисти, 
които искат да се занимават с наука 
в областта на Микологията като на-
правление. Правят дипломни работи 
в магистърската програма на СУ, и по-
сле идват при нас. Но това зависи от 
преподавателите и личните интереси 
на студентите.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Всеки да се стреми да следва мечтите 
и да сбъдва желанията си. В настоящ-
ия момент не мога да ги посъветвам 
нито с „да“, нито с „не“.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Трябва да се промени отношението на 
ръководните Държавни институции. 
Проектните финансирания са опреде-
лени за кратък времеви интервал. За-
това те имат временен характер, както 
и свързаните с тях приходно-разходни 
финансови ресурси.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Не, занимавал съм се в свободното си 
време (частично) със селскостопанска 
дейност в провинцията, но основно 
работя в научната област. Сред хоби-
тата бих посочил музика, туризъм, 
пътувания в страната. Обичам да се 
виждам с добри приятели, да ходя на 
кино, на концерти, в планината, сред 
природата.

https://nauka.bg/bgnauka100/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се доц. д-р Стоян Ве-
зенков. Доктор съм по нев-
робиология от Георг-Август 
Университет в Гьотинген, 

Германия и съм сертифициран невро-
фийдбек терапевт към Институт по 
Неврофийдбек в Мюнхен. В момента 
съм доцент по физиология в Югоза-
паден Университет „Неофит Рилски“ 
– Благоевград. От осем години раз-
работвам безлекарствени начини за 
повлияване на различни нежелани 
симптоми и състояния у човека, по-
средством съвременните методи на 
приложните невронауки. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
В момента извършвам научноизсле-
дователска работа и преподавам в 
Югозападен Университет „Неофит 
Рилски“ в Благоевград във факултет 
Обществено здраве, здравни грижи 
и спорт. Различни приложно-научни 
изследвания и проекти в областта на 
комуникативните нарушения и пси-

хофизиологичните процеси се осъ-
ществяват както в лабораториите на 
университета, така и в партньорство с 
външни организации. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Аз съм роден изследовател – откакто 
се помня ме вълнуват фундаментал-
ни въпроси за живота като цяло. Още 

Стоян Везенков, Югозападен 
Университет "Неофит Рилски“
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като ученик – въпреки че учех в мате-
матическа гимназия – установих, че 
биологията е най-близо до отговори-
те, които търсех. Това е и причината 
да премина през молекулярната био-
логия, а по-късно и през биохимията 
– според мен това са основите на жи-
вота. След защитата на доктората ми в 
Гьотинген реших, че искам да се зани-
мавам с приложни невронауки – да на-
правя научните достижения полезни 
за хората. Днес пропастта между зна-
нието и фактите, които науките тру-
пат непрекъснато и тяхното практи-
ческо приложение расте главоломно. 
Оказва се, че много важни открития, 
които могат да променят живота на 
всеки човек, се знаят само от стотина 
учени в целия свят. Науката напосле-
дък се развива толкова бурно, че няма 
мостове и пътища, по които открити-
ята да достигат до хората. От друга 
страна хората, потънали в ежедневи-
ето си, не проявяват активен интерес 
към научните достижения. Това, кое-
то ме мотивира е да направя науката 
достъпна и полезна за хората, така че 
благодарение на нея да подобрят на-
чина си на живот. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има за науката и живота на 
обикновения човек?
В последната сесия не, но имам одо-
брен проект в предходна сесия. Той 

беше посветен на оптимизирането 
на учебния процес във висшето об-
разование в специалностите, касае-
щи общественото здраве. В предход-
ни сесии на Фонда също така имаме 
одобрени няколко инфраструктурни 
проекта, благодарение на които в уни-
верситета се оборудваха лаборатории 
за функционални изследвания. Имен-
но в тези лаборатории се провеждат 
практико-приложните научни изслед-
вания. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация беше 
„Ефикасност на биофийдбек при по-
влияване на синдрома на раздразне-
но черво“. За да разкажа повече за нея, 
първо трябва да обясня какво е био-
фийдбек. Т.нар. биологична обратна 
връзка (или биофийдбек) е процесът 
по подобряване на физиологичното 
функциониране, т.е. на различните 
процеси в тялото, включително и на 
различните способности на хората, 
чрез получаването в реално време на 
обратна връзка за това как работят. 
Обратната връзка се получава с помо-
щта на биофийдбек сензори и апарату-
ра. „Тренирането“ за подобрение става 
чрез различни забавни компютърни 
игри, които човек „играе“ с мозъка 
си. В терапията биофийдбек активи-
ра механизмите за саморегулиране 
в човешкото тяло и така отстранява 
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различни нежелани симптоми с пси-
хосоматичен произход. Днес едно от 
най-често срещаните психосоматични 
заболявания е синдромът на раздраз-
неното черво – от него страдат около 
20% от населението. Изследването ни 
показа, че с помощта на биофийдбек в 
рамките на месец до месец и половина 
голяма част от симптомите на синдро-
ма намаляват значително или напъл-
но изчезват. Удивителното в случая е 
простотата и лекотата на прилагане 
на този метод за справяне със забо-
ляване, при което нито медикамен-
тозната, нито психотерапията дават 
задоволителни резултати. Големите 
въпроси, които се повдигат с това из-
следване са до каква степен дисбалан-
сът в нервните процеси е причина за 
цяла плеяда от симптоматика (не само 
при синдрома на раздразненото чер-
во, но и при другите психосоматични 
заболявания) и какъв е начинът за 
възстановяване на този баланс, при 
условие, че постигането му с медика-
менти не е възможно. Това са въпроси 
с огромно значение за общественото 
здраве, защото масовото използване-
то на такива методи за превенция в 
предклиничните стадии на заболява-
нията би намалило значително броя 
на достигащите до клинични етапи. 
Това е и в синхрон със световната тен-
денция в медицината да се преминава 
постепенно от активно лечение към 
превенция на заболяванията. Изслед-
ването ни прави точно това – дава 

нови, евтини и ефикасни начини за сп-
равяне с нежеланите симптоми, преди 
да са се превърнали в болести. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Има бъдеще, но единственият шанс 
на българските учени е да създадат 
устойчиви и работещи контакти с во-
дещи учени от чужбина. Причината за 
това е, че за да „пробие“, българският 
учен не трябва да изостава от съвре-
менната технология на правене на на-
ука. Големият проблем на българската 
наука е, от една страна че няма достъп 
за публикации в чужди издания, а от 
друга – че  всяко изследване е свърза-
но с финансови средства. Български-
ят учен не разполага с финансовия, 
технологичния, а понякога и моти-
вационен ресурс за осъществяване 
на изследванията си. В същото време 
българските учени имат доста плодо-
творни идеи и множество открития го 
доказват. За съжаление много откри-
тия стоят така – открити, публику-
вани, но неприложени в практиката. 
Науката тук има сериозен потенциал, 
но е необходимо да стане по-прагма-
тична. Това означава, дори с малки 
стъпки, да започне диалог и сътруд-
ничество с бизнеса и обществото, за 
да може да получава ресурси не само 
от еврофондовете, но и от бъдещите 
ползватели на откритията. Ние сме в 
състояние да иновираме и откриваме, 
големият проблем е реализацията на 
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иновациите и откритията. Правенето 
на наука е технология, а не творчески 
процес. Именно затова е необходим 
точно този прагматичен начин на ми-
слене. След като българските учени 
се реализират успешно в най-добрите 
университети в света, това означава, 
че капацитет и потенциал за правене 
на наука тук има, необходима е про-
мяна в средата. Защото следващият 
проблем, който се задава е сривът в 
образованието и драстично намаля-
ващият интерес сред младите хора 
към фундаменталните науки. Това е 
сериозна опасност, която не бива да се 
подценява или пренебрегва. Ако не се 
вземат конкретни мерки науката да 
стане интересна за младежите още в 
средното образование, то българска-
та наука постепенно ще залезе. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
В работата си винаги съм бил част от 
интердисциплинарни екипи, защото 
приложните невронауки се срещат с 
математиката, статистиката, инфор-
матиката, здравеопазването и меди-
цината, логопедията, психологията 
и много други дисциплини. С такива 
екипи сме работили по различни про-
екти за решаването на конкретни про-
блеми – от търсенето на решение през 
дизайна и изследванията до публи-
кациите. За мен бъдещето на българ-
ската наука е именно в интердисци-
плинарните екипи. Нещо, характерно 

за България и не много срещано сред 
западните учени е един и същи човек 
да се занимава с научна работа в две 
различни направления. Това е шанс, 
който можем и трябва да използваме. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Все по-малко са. Физика, математика, 
биология, въобще науките за живота 
– това са все области, към които инте-
ресът намалява. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Науката – въпреки че има конкретна 
технология – е поприще за творци, не 
за сухари. Тези, които обичат да зада-
ват въпроси и да търсят отговори, са 
родени учени. Би било прекрасно те 
да осъзнаят, че науката ще им даде 
възможност да развиват тези свои 
способности, да търсят и да намират 
решения. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
За мен всичко започва от образова-
нието. Науката трябва просто да влезе 
в образованието и образованието да 
стане научно. Остарелите начини на 
поднасяне на остарели факти (защото 
съвременните факти въобще не сти-
гат до училищата) отблъскват децата 
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от науката. Като родител аз ежеднев-
но се боря да поддържам интереса на 
моите деца в определени направле-
ния, въпреки неадекватното поведе-
ние на учителите в училище. На първо 
място трябва да се промени коренно 
средното образование. Така ще се даде 
възможност на ентусиазирани и тър-
сещи млади хора да открият науката 
като поприще. На второ място е нужна 
промяна и във висшето образование – 
студентите през цялото време трябва 
да участват в научно-изследователска 
работа, а това в момента е голям про-
блем в българските университети. Не-
обходимо е науката да влезе в универ-
ситетите – те да не са висши училища, 
а изследователски центрове, в които 
студентите се научават да правят на-
ука. Третото място, на което е нужна 
коренна промяна са научните органи-
зации. Условията за работа там, както 
и възнагражденията в момента по ни-
какъв начин не обезпечават нормал-
ното човешко оцеляване на работе-
щите. Няма как някой да се посвети на 
науката, като в същото време не може 
да посрещне елементарните си бито-
ви нужди в ежедневието. Достойното 
за инвестицията и потенциала запла-
щане е необходимо условие за праве-
не на успешна наука. Всеки български 
учен в момента минава през тази ме-
сомелачка и малкото оцелели търсят 
реализация извън страната. От моя 
випуск в университета – 35 човека за-
вършихме молекулярна биология – аз 

съм един от тримата, които са остана-
ли в България. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
В свободното си време наскоро завър-
ших магистратура по ерготерапия с 
цел да бъда още по-полезен на хора-
та. Освен това трупам и терапевтичен 
опит, в рамките на който прилагам 
различни факти от невронауките. Оп-
итвам се да си задавам все по-задълбо-
чени въпроси и да трупам емпиричен 
опит в построяването на мост между 
науката и обществото в ролята на по-
требител на тази наука. Освен с нау-
ка, се занимавам и с децата си – баща 
съм на три. За мен е изключително 
предизвикателство да съпровождам 
развитието на днешните млади хора в 
неблагоприятната среда, в която жи-
веем. Също така спортувам, играя шах 
и обичам да пътувам с децата си при 
всяка възможност. Всъщност се опит-
вам да се развивам в различни посоки, 
защото животът е точно това – или 
прогрес и развитие, или регрес и раз-
пад. Няма стационарно положение и 
човек просто трябва да избере. Аз съм 
избрал посоката. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Илиян Коцев и съм 
главен асистент към Инсти-
тут по океанология „Проф. 
Фритьоф Нансен” - БАН, гр. 

Варна. Доктор съм от 2014г. Сфери-
те, в които работя са ГИС и картогра-
фия, морска геоморфология и морски 
ландшафтни изследвания. Завършил 

съм Стокхолмски университет с ма-
гистратура по Анализ на ландшафта 
чрез дистанционни методи, ГИС и 
картография. Преди това през 2008 
г. завърших друга магистратура по 
Физическа география и Ландшафтна 
екология в Софийски университет, 
геолого-географски факултет, кате-
дра „Ландшафтознание и опазване на 
природната среда”. Там, в геолого-ге-
ографския факултет, придобих и ба-

Илиян Коцев, Институт по 
океанология "Проф. Фритьоф 
Нансен”
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калавърската си степен по География 
през 2006-та год. Бил съм стипенди-
ант на World Federation of Scientists, 
както и на International Association of 
Geomorphologists, a през 2013 годи-
на спечелих наградата за най-добър 
млад учен на БАН до 30-годишна въз-
раст в направление „Климатични про-
мени, рискове и природни ресурси” 
съвместно с главен асистент д-р Геор-
ги Гаджев от Националния институт 
по геофизика, геодезия и география. 
 
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя в Институт по океанология 
„Проф. Фритьоф Нансен” - БАН, гр. Ва-
рна, секция „Динамика на бреговата 
зона”. Институтът е една от „белите 
лястовици”, ако мога така да се изра-
зя, в структурата на Академията, кои-
то не се борят за своето оцеляване, а 
напротив - процъфтяват. През 2016 
година институтът е имал близо 40 
текущи международни и национал-
ни проекти, както и договорни зада-
чи с държавни институции и частни 
компании. При научен персонал от 
малко под 40 души това си е върхо-
во постижение (става въпрос само за 
асистенти, главни асистенти, доценти 
и професори, имаме и друг персонал 
разбира се, но те не са учени). Ние сме 
един от водещите институти на БАН 
по привличане на външни средства. 
Работим в сферата на морската кон-
сервационна природозащита, оценка 

на рибните запаси в Черно море, мор-
ската екология и биология, морската 
химия и физика, изследваме процеси-
те на разрушаване и ерозия на брега, 
динамиката на плажовите ивици и т.н. 
Ние сме институцията, която провеж-
да мониторинга на водите на Черно 
море. От наши данни зависи работа-
та на пет министерства що се касае 
до морето – МОСВ, МРРБ, Военното 
министерство, МЗХ и Министерство 
на транспорта. Работим непрестанно 
по съвместни проекти и договори с 
Басейнова дирекция за Черноморски 
регион, Изпълнителна агенция мор-
ска администрация, Агенцията по ри-
барство и аквакултури, службите на 
черноморските общини, областните 
управи в Добрич, Варна, Бургас и т.н. 
И най-накрая, но не на последно мяс-
то – Институтът по океанология е 
мястото, където е позициониран На-
ционалният център за океанографски 
данни, който е порталът чрез който се 
извършва обменът на данни за Черно 
море на международно ниво. Тези на-
ционални центрове в морските дър-
жави са инициатива на Междуправи-
телствената океанографска комисия 
при ЮНЕСКО, а проф. д-р Атанас Пала-
зов е бил двукратно заместник-пред-
седател на въпросната междуправи-
телствена комисия. Да уточня – има 
толкова заместник-председатели, 
колкото и континенти, като задълже-
нията на тези заместници е да коорди-
нират оперативните океанографски 
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дейности на съответния континент. 
Тоест, може да се каже, че двукратно 
вече бившият директор на Института 
по океанология е ръководил океаног-
рафските дейности в Европа – не Ве-
ликобритания, не Германия, не дори 
Холандия или някоя скандинавска 
държава, А БЪЛГАРИЯ.         
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
През 2006 година, когато ме приеха 
магистратура в Софийски универси-
тет. Тогава реших дипломната ми ра-
бота да е на крайбрежно-морска тема-
тика. Свързах се учени от Института 
по океанология във Варна и се оказа, 
че има възможност да започна докто-
рантура след като завърша, както и че 
положението при тях откъм заплаща-
не, отпуски, социални привилегии и 
др. е много добро. И така, 11 години 
по-късно вече съм главен асистент 
там.  

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
През 2016 не съм участвал в проек-
топредложения към Фонда, защото 
ми бе възложено да координирам 
един доста трудоемък съвместен про-
ект с нефтодобивната компания То-
тал. Целта на проекта е да се издаде 
книга – своеобразен богато илюстри-

ран атлас-албум на чувствителността 
(екологична, социално-икономическа 
и културно-историческа) на българ-
ската Черноморска крайбрежна зона 
и прилежащия плитководен морски 
участък във връзка с проучванията 
за и евентуалния добив на нефт и газ. 
Ползите от този атлас ще бъдат, че чер-
но на бяло, със знанието на държав-
ните институции и най-вече на МОСВ, 
ще бъдат регламентирани уязвимите 
места, които следва да се опазват при-
оритетно, в близост до които не може 
да бъде позволено проучването, до-
бивът и транспортирането на нефт и 
газ и където следва да се действа мо-
ментално в случай на нефтени разли-
ви. За обикновения човек това означа-
ва гаранция за чистотата на морето, 
опазване на рекреационните ресурси 
и райските кътчета по крайбрежието, 
поне що се отнася до проучване, добив 
и транспорт на нефт и газ.   
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация е на ан-
глийски и е със заглавие „Landscape-
based approach to identification of 
shallow seabed habitats. Case study: 
central sector of the Bulgarian Black Sea 
coastal zone”. Касае се за приложение 
на ландшафтно-екологичните под-
ходи при картиране на дънни мор-
ски местообитания, т.е. как от едно 
комплексно (т.нар. ландшафтно) кар-
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тографиране на морското дънно, от 
масива с данни в геоинформационна 
среда може да се извлече информа-
ция конкретно какви местообитания 
от консервационно-природозащитна 
значимост има в съответния проуч-
ван участък. Това е тематика с пряко 
отношение към актуални въпроси, 
свързани с екологичната мрежа НАТУ-
РА 2000 в Черно море, морското прос-
транствено планиране, интегрирано-
то управление на крайбрежната зона 
и разбира се, проучването, добива и 
транспортирането на нефт и газ.   

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Аз съм от хората, които виждат свет-
ло бъдеще за науката в България. На-
уката не е запазена територия само 
за БАН, университетите, Селкосто-
панската и Медицинската академия. 
Бъдеще виждам и в частните компа-
нии, голяма част от които имат на-
учни отдели и където заплащането 
е доста добро. Не смятам за истина 
твърдението, че няма пари за образо-
вание и наука. Напротив,  вземете за 
пример бюджета на Оперативна про-
грама "Наука и образование за инте-
лигентен растеж" – той е в размер на 
1 милиард и 370 милиона лева! Това 
малко пари ли са?! Проблемът е друг 
– науката в България не може да ус-
воява външни средства и разчита на 
директно финансиране. Това е една 
инерция сред по-възрастните учени, 

останала от условията на XX в. Друг 
проблем е, че доста от международ-
ните проектопредложения се пишат 
на английски, което пак е проблем за 
много колеги. Проблем за БАН е и не-
рационалното използване на бюдже-
та – има много „течове” на всяко едно 
ниво. Проблем при университетите 
пък е ниската мотивация за писане на 
проекти – на този етап учените там са 
повече преподаватели и доста по-мал-
ко изследователи. Много малко пък са 
младите учени от БАН, които препо-
дават. В БАН е доста слаба връзката с 
университетите и в резултат учените 
трудно се „възпроизвеждат”. Младите 
изследователи-преподаватели са бъ-
дещето на науката – те са хората, кои-
то биха могли да запалят студентите 
по науката.   

Как оценявате работата на екипа 
си?
Като отлична. Мисля, че близо 40-те 
проекта, по които сме работили през 
2016 и по които продължаваме да ра-
ботим и през 2017, са най-добрият 
атестат за труда и качествата им. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
За съжаление малко студенти из-
вън Варна знаят за нас, а за много от 
морските научни направления няма 
подходящи „люпилни” (имам пред-
вид ВУЗ-ове) в града. Най-близката 
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„люпилня” е университетът в гр. Шу-
мен. При нас проблемът не е свързан с 
ниско заплащане, а с това, че трудно се 
намират подходящи кадри. Като цяло 
морските науки са изключително 
слабо застъпени в учебните програ-
ми на университетите, да не казвам, 
че направо липсват. Нужни са допъл-
нително усилия да популяризира-
ме института и морските науки сред 
студентите от университетите във 
вътрешността. Това има как да стане. 
Няма обаче кой да пожелае да си зани-
мава с това. И мисля, че това все пак 
е задача предимно на младите учени, 
включително и моя задача. Като член 
на управителния съвет на Сдруже-
ние на геоморфолозите в България от 
време на време изнасям презентации 
за популяризиране на морската нау-
ка пред студенти от геолого-географ-
ския факултет на Софийски универси-
тет, пък дано някой пожелае да пише 
дипломна работа на крайбрежна или 
морска тематика. Кара ме да съм оп-
тимист обаче фактът, че няма докто-
рант, който да не е пожелал да остане 
на работа в Института по океанология 
след като се е отчислил.      

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Бих им казал много добре да проучат 
съответния университет, институт 
или лаборатория, както и конкрет-
ната секция/катедра/департамент. 

Изключително шарена е картинката 
– има отлични научни звена, за съ-
жаление обаче повече са тези, които 
само ще им донесат разочарование. 
Бих ги посъветвал и да гледат какви 
привилегии има отвъд заплащането 
– какви са условията на работа и от-
ношенията между колегите, по какви 
проекти се работи, колко дни ще е от-
пуската им, какви са възможностите 
за почивка на преференциални цени, 
какви са възможностите за пътуване 
в чужбина, такива за специализации 
навън (без това няма как да се мине, 
ако човек иска да е в крак с новите на-
учни методи), какви са условията за 
майчинство на младите момичета и 
много други. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Образно казано, учените трябва да из-
лязат от душевния и морален ъгъл, в 
който са се сврели. Някои просто са с 
ниско самочувствие и затова не смеят 
да мръднат от там. На други пък им 
допада неосветеността на този ъгъл. 
Трябва и учените да подобрят отно-
шенията помежду си, да работят пове-
че в екип и да са склонни на компро-
миси. Трябва да се засили връзката 
между наука и образование. Както ка-
зах, пари за наука и образование има, 
но никой не ги раздава безразборно, 
а следва да се усвояват. А шансовете 
малки колективи да усвояват големи 
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суми е нищожна според мен. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Да, имам и други интереси. По образо-
вание, а и по призвание съм географ, 
обичам да пътувам и да опознавам 
света и своята страна, като естест-
вено имам предпочитания към мор-
ските държави и крайбрежието на 
България. Радва ме това, че работата 
ми дава възможност да комбинирам 

хобито си с професията. Запален съм 
и по футбола, особено по международ-
ните турнири за национални отбори 
като Световно първенство, Купа на 
конфедерациите, Олимпийския фут-
болен турнир, континенталните тур-
нири (Копа Америка, Златната купа 
на КОНКАКАФ, Купа на африканските 
нации) и др. Тези турнири всеки път 
провокират в мен желанието да про-
чета нещо ново за държавите, участ-
ващи в тях. Затова бих казал, че и във 
футбола има доста география.    
   

https://nauka.bg/spetsializiran-broj-nikolaj-k-vitanov/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Константин Томанов, на 32 
години. Ако ровите из Гугъл за името 
ми, пишете го на латиница. Иначе ще 
излязат резултати за баща ми, също 
Константин Томанов, но не на 32 го-
дини. Завършил съм магистратура по 
молекулярна биология в Упсалския 
университет, Швеция, и докторантура 
към Виенския университет в Австрия. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
В момента (иначе казано от два месе-
ца насам) съм научен сътрудник към 
Лаборатория Макс Ф. Перуц (MFPL), 
съвместен проект на Виенския и Ме-
дицинския университет. Занимава се 
с фундаментални изследвания във 
всички области на молекулярната би-
ология. Изследователската група, към 
която принадлежа, се занимава с ре-
комбинацията на ДНК при клетъчно-

Константин Томанов, Лаборатория 
Макс Ф. Перуц (MFPL)
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то делене. Този процес е от съществе-
на важност за създаване на генетично 
разнообразие, което от своя страна е 
неделима част от еволюцията като 
цяло и селекцията на сортове и поро-
ди в частност.
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
(на това място интервютата на живо 
биха сложили едно „смее се“) Ста-
на съвсем случайно, както повечето 
неща в науката. Първоначалната идея 
беше да следвам право и да вървя по 
стъпките на баща си. В последната 
година в гимназията обаче се натък-
нах на учебната програма на специал-
ността „Молекулярна биология“ в Би-

ологическия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 
Няколко месеца преди това с един съу-
ченик бяхме изнесли реферат на тема 
генно инженерство и биотехнологии 
и материята живо ме вълнуваше. Ов-
цата Доли беше още жива, хората се 
надпреварваха да клонират какви ли 
не организми и въобще цареше един 
върл оптимизъм. След като изядох 
два учебника по биология от кора до 
кора, се явих на приемните изпити. 
Последва една година здраво учене 
на органични химии, квантови физи-
ки, висши математики и прочие неща, 
които тогава ми бяха доста неприят-
ни, но впоследствие се оказаха неза-
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менима теоретична база за бъдещата 
ми работа. Междувременно се явих на 
изпит по шведски, който ми позволи 
да замина да следвам в Упсала. Там 
бях изложен на последните писъци в 
научните изследвания, включително 
лекции от нобеловите лауреати, ог-
ромни лаборатории и цял куп лесно-
достъпни ресурси.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
На българския – не, по очевидни при-
чини. На австрийския – не лично… все 
пак от два месеца съм на нова работа. 
Но съм уверен, че изследванията ми 
от предходния проект ще осигурят 
финансиране на проект от следваща-
та сесия за бъдещите членове в доско-
рошната ми научна група.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Хм. Това е прост въпрос със сложен 
отговор. Най-новата публикация в мо-
мента е в процес на рецензия. Послед-
ната публикувана статия е със загла-
вие Arabidopsis PIAL1 and 2 promote 
SUMO chain formation as E4 type 
SUMO ligases, and are involved in stress 
responses and sulfur metabolism. В сво-
боден превод на български: „Растител-
ните протеини PIAL1 и 2 подпомагат 

формирането на вериги от SUMO като 
лигази от тип Е4, и участват в реакци-
ята при стрес и метаболизма на сяра.“ 
Под стрес в случая се разбира всяко 
отклонение от оптималните условия 
за живот – повишена или понижена 
температура, прекомерна концентра-
ция на соли или захари, липса на опре-
делени хранителни вещества, хищни-
чество и прочие. Съществуват голям 
брой клетъчни механизми, които раз-
познават неоптималните условия и 
сигнализират стартирането на адап-
тивни процеси. SUMO е един малък 
белтък, който бива закачен за други 
белтъци при определени обстоятел-
ства. Това от своя страна служи като 
опознавателен флаг за трети белтъ-
ци, които решават да включат този 
или онзи ген, в зависимост от това 
къде точно е флагчето. Статията оп-
исва работата по протеините PIAL1 и 
2: как са открити, какви биохимични 
свойства имат, какви са последиците 
от липсата им и как биха могли да бъ-
дат приложени на практика. Статията 
е със свободен достъп и всеки може да 
я отвори от този линк. Останалите ми 
публикации могат да бъдат намерени 
тук. Тъй като всички те са финанси-
рани с публични средства, смятам за 
редно и резултатите от изследвания-
та да са публично достъпни.
Нека дам един пример за възможно 
практическо приложение. Растения-
та, в които протеините PIAL1 и PIAL2 
липсват, са по-устойчиви на повише-

http://www.plantcell.org/content/26/11/4547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tomanov+k
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на концентрация на сол. Ако подобни 
гени бъдат открити в културните рас-
тения, те биха могли да бъдат отглеж-
дани в по-сухи или по-солени почви. 
Преди две години имаше съвместен 
проект между една китайска изсле-
дователска група и Международната 
агенция за атомна енергия към ООН, 
вдъхновен от моята статия, който це-
леше да създаде по-соленоустойчиви 
сортове ориз, без да се прибягва до 
методите на генното инженерство. 
Това от своя страна би позволило от-
глеждането на хранителни култури 
върху земи, които в момента пустеят. 
Предвид текущото стремглаво уве-
личение на световното население и 
изтощаването на почвите, това би 
било съществен напредък в борбата 
с глада. Базирането на конкретни из-
следвания върху резултатите от фун-
даменталната научна дейност е жела-
ният резултат от нея. За съжаление в 
момента нямам контакт с екипа, така 
че не разполагам с информация относ-
но текущия статус на изследването. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Нека бъдем наясно: наука се прави с 
пари. Модерната наука се прави а/ с 
много пари и б/ в екип. Единици са 
хората, които могат самички да обхва-
нат материята в цялата ѝ сложност. 
Освен това никой не е експерт по всич-
ко. Необходими са международни съ-
трудничества, публикуване на статии 

в така наречените peer review journals, 
тоест научни списания, в които пуб-
ликациите се проверяват от световно 
признати експерти по темата, конфе-
ренции, в които хората да общуват и 
да създават тези международни съ-
трудничества. Всичко това не е никак 
евтино. Материалите и инструменти-
те, необходими за прецизни изслед-
вания, струват хиляди. Абонаментът 
за научни списания – също (за бизнес 
модела на много списания няма да 
говорим, но дори и „малките“ меж-
дународни журнали имат обороти от 
милиони евро). В световен план е не-
обходим мир, за да може средствата да 
отиват за важни неща като лечение на 
болести и решаване на глобални про-
блеми, а не за въоръжаване.
Поговорката гласи, че който плаща, 
той поръчва музиката. За да може из-
следванията да бъдат независими 
от корпоративни интереси, научна-
та работа трябва да се финансира от 
държавата. Инвестициите в инфра-
структура са важни, а още по-важни 
са инвестициите в хората. Да си учен 
в България днес не е престижно. Не 
само заради заплащането, а и заради 
социалната нагласа, насаждана от по-
шли филми, че ученият е оня мухльо 
дето се е скатал от час по физическо и 
не може да си намери гадже дори в де-
вически пансион. Ако учените биват 
възприемани като нещастници, кое 
дете ще каже „искам да стана учен“ и 
кои родители ще отговорят „гордея се 
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с тебе, давай“? 

Не желая да взимам страна в спора 
между министър Дянков и БАН. Въ-
преки това в научните среди в Източ-
на Европа има порочни номенкла-
турни практики, които би следвало 
вече да бъдат преодолени, ако искаме 
силна наука, която да се радва на об-
ществен интерес и подкрепа. Научни-
ят труд трябва да се възнаграждава по 
достойнство, а научните титли трябва 
да се заслужат, тъй като не всеки про-
фесор може да бъде ръководител на 
екип.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Аз съм част от този екип, а не негов 
ръководител. Досега винаги съм имал 
невероятния късмет да попадам на 
чудесни ментори, които осъзнават, че 
човешките ресурси са на първо място 
човеци и чак след това ресурси. Това 
създава увереността, че всеки проблем 
може да бъде обсъден и разрешен, и 
всеки е мотивиран да даде най-добро-
то от себе си. По всичко личи, че и на-
стоящият ми екип ще бъде такъв.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Имало ги е, има ги и ще ги има и зана-
пред. Но ако искаме те да се занимават 
с наука в България, те трябва да бъдат 
ценени в България. Иначе ще си наме-

рят друго място, където ги ценят по-
вече.
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Ще бъде лицемерно от моя страна да 
им кажа, че трябва да се занимават с 
наука в България, при положение че 
аз самият съм на безопасно разстоя-
ние във Виена. Ще бъде също толко-
ва лицемерно да кажа, че в България 
няма място за наука. Заминаването в 
чужбина е съвсем различна тема на 
разговор и е свързано с цял куп други 
главоболия. В Швеция например има-
хме ужасно много практически зани-
мания, ама студентите идея си нямаха 
защо точно така се случват нещата. 
Трябва теория, трябва и практика. За-
нимавайте се с наука, където и да сте. 
А нека заедно да променим българ-
ското общество така, че отговорът на 
този въпрос да бъде неизменно „да, 
правете наука в България“.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Също както клетките, обществата 
са сложни и взаимосвързани. Когато 
държавата не се тресе от корупцион-
ни скандали, когато законите гаран-
тират интереса на всеки член на об-
ществото, когато самите ние започнем 
да спазваме тези закони, когато спрем 
да се възхищаваме на мутри с дебели 
портфейли и започнем да ценим, оку-
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ражаваме и подкрепяме достойните и 
честни хора, тогава ще можем да пра-
вим и качествена наука. Тук ще си поз-
воля да цитирам Константин Томанов 
Старши, секретар на Комисията за 
превенция на детската престъпност 
(това не е официалното име, ама офи-
циалното име ще заеме половината 
интервю): „всичко започва от семей-
ството“. От родителите, от семейната 
и социална среда и от това в какви 
ценности възпитаваме децата си. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
В Швеция бях лицензиран барман. 
В Австрия съм лицензиран треньор, 
спортен съдия и съосновател на клуб 
по стрелба с лък. Освен това обожавам 
да готвя, да пътувам, да пиша, да сни-
мам, да плувам, да се събирам с при-
ятели. Понякога даже остава време за 
някой и друг филм или TED лекция. 
   

https://nauka.bg/nai-golemi-problem-na-naukata-ne-sa-parite/
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В това интервю ще се срещнем с 
един млад асистент от катедрата по 
Биохимия на Биологическия факул-
тет при СУ. Казва се Любен Загорчев 
и завършва бакалавърска степен по 
Молекулярна биология и магистра-
тура по Биохимия. Нека видим как-
во ще ни разкаже ас. Загорчев за на-
уката и по-точно за биохимията.
      
      1  Бихте ли разказали нещо пове-
че за себе си? Къде сте учили? Какво 
сте завършили? 

Казвам се Любен Загорчев и 
в момента съм главен асис-
тент в катедра Биохимия на 
Биологически факултет при 

Софийски Университет. В общи линии 
образованието ми винаги е било под-
чинено на кариерното ми развитие. 
Завършил съм Националната Приро-
доматематическа гимназия с профил 
Биология и Биотехнологии, след това 
последователно бакалавърска степен 
по Молекулярна биология и магис-
тратура и докторантура по Биохимия 

Любен Загорчев, Биологически 
факултет при Софийски Университет
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в Софийски Университет. Кандидат-
ствал съм и в други университети, 
просто като резервен план, ако не 
бъда приет, но това винаги е било ос-
новното ми желание. 

2. Как решихте да се занимавате с 
наука и кое привлече интереса Ви 
към нея?
Най-вероятно чистото любопитство. 
Всичко започва с това да наблюдаваш 
света около теб и да се чудиш защо е 
такъв и как функционира. Семейната 
среда, дали като възпитание или прос-
то заради наличието на книги, също 
играят голяма роля. Бих посмял да 
твърдя, че работата ми е и хоби, което 
допринася за това да бъда спокоен в 
живота си. Никога не съм си предста-
вял, че бих могъл да върша нещо, кое-
то не ми доставя поне частично удо-
волствие. Това разбира се не означава, 
че всеки един аспект на професията 
ми е любим. 
Нещо много важно, с което трябва да 
се примири един учен е много малката 
вероятност точно той да направи ре-
волюционно или уникално откритие. 
Научното знание е адитивно. То се ба-
зира на стотици и хиляди резултати, 
получени от научната общност, които 
дават възможност да се правят след-
ващи открития, но са единици тези, 
които могат да разчитат на световна 
известност и постигането ѝ е функция 
от интелект, работа и случайност. 

3. Вие сте преподавател в СУ "Св. 
Климент Охридски" по биохимия. 
Ще ни разкажете ли какво точно 
представлява биохимията?
В Уикипедия ще прочетете, че биохи-
мията е изучаването на химичните 
процеси в, и свързани с организмите. 
За съжаление, за много от студенти-
те биохимията е просто съвкупност 
от химични формули, някои от които 
трудни, а други почти невъзможни за 
научаване. Биохимията обаче е много 
повече от формули. Тя е принципът, по 
който функционират живите системи 
и се подчинява на желязна логика, ма-
кар и невинаги ясна. В крайна сметка, 
разделението на биохимия, генети-
ка, физиология и т.н. е донякъде из-
куствено и необходимо на човешкото 
съзнание, за да може по-лесно да въз-
приема и изучава живите системи, но 
всичко е част от биологичните науки.   

4. Каква е разликата между биохи-
мия и молекулярна биология? 
Молекулярната биология се възпри-
ема като наука, занимаваща се с вза-
имодействията между молекулите. 
Както споменах, това е малко изкуст-
вено разделяне на една обща наука. 
Грешно е да се смята, че молекуляр-
ната биология е съвременна версия 
на биохимията, че няма биохимия в 
молекулярната биология, или че био-
химията не се занимава с междумоле-
кулни взаимодействия. Също така е 
грешно молекулярната биология да 
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бъде ограничавана до регулация на 
генната експресия – всяко едно меж-
думолекулно взаимодействие е неин 
предмет. Затова бих казал, че разлика-
та между двете е по-скоро в различна-
та гледна точка, от която се разглеж-
дат процесите.  

5. Какви методи се прилагат в био-
химията? 
Бих разделил методите на класически 
и системни. Класическите обикнове-
но са съсредоточени върху изследва-
нето на конкретен метаболитен път, 
молекула или ензим и до голяма сте-
пен са оформили съвременното ни 
разбиране за процесите в клетката. В 
съвременната наука, обаче, особено с 
развитието на високите технологии 
и възможностите на изчислителните 
машини, те не могат вече да покрият 
необходимостите. Стремежът в мо-
мента е да се изследват много малки 
количества, с много висока точност и 
за много кратко време, което наложи 
така наречените -омикс технологии 
като водещи. При тях се залага на ед-
новременно изследване на всеки един 
клас молекули – геномика за гените, 
транскриптомика за генната експре-
сия, протеомика за белтъци и т.н. Чрез 
тях времето за извършване на експе-
рименти се съкращава неимоверно 
много и се получава по-пълна карти-
на. При всички положения обаче, не-
зависимо от метода, много по-важно е 
планирането на експеримента – какво 

и защо да изследваме и какво очаква-
ме да получим и правилния анализ на 
данните. 

6. Какво ще ни разкажете за биомо-
лекулите? 
Това, мисля, е предмет на поне 60 часа 
лекции и то само, за да се покрие ос-
новният курс по биохимия. Оттам 
разнообразието е огромно и допъл-
нителното разширяване на знанията 
продължава през цялата кариера и е 
свързано с конкретните научни инте-
реси. Основата, обаче, това, което се 
придобива в рамките на бакалавърска 
и магистърска степен е абсолютно не-
обходимо.

7. С какви апарати си служите по 
време на експериментите? 
Апаратурата до голяма степен се оп-
ределя от типа експеримент. Отдавна 
обаче отминаха романтичните вре-
мена в науката и автоматизацията 
и компютрите заемат все по-важна 
част от биохимичните експерименти. 
Всички тези апарати са конструирани 
да измерват определени физични или 
физико-химични характеристики на 
молекулите – маса, заряд, окислител-
но-редукционно състояние или спо-
собност да се поглъща или излъчва 
светлина. Единственото, което се про-
меня с технологичния напредък е ско-
ростта за анализ, чувствителността и 
точността.
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8. Смятате ли, че младите поколе-
ния студенти имат интерес към на-
уката? 
Безспорно интерес има, но смятам, че 
обикновено очакванията се размина-
ват с реалността. На първо място био-
логичните науки и биохимията в част-
ност не изглеждат по начина, по който 
ни се представят в криминалните се-
риали. Това, което на екрана се случва 
в рамките на минути обикновено от-
нема дни. Второ, това, което се прави 
на практически занятия са експери-
менти, които са добре отработени и в 
повечето случаи се получават от пър-
вия опит. Повтарянето на добре из-
вестни експерименти обаче не е наука. 
На следващата стъпка - провеждането 
на реален експеримент, студентите ус-
тановяват, че са необходими десетки 
и понякога стотици опити, докато да-
ден експеримент се получи според оч-
акванията и това обикновено действа 
демотивиращо. И трето, научната ра-
бота в областта на биохимията, освен 
работа с пипети, изисква много пове-
че – презентационни умения, умение 
да се намира и анализира критично 
информация, екипна работа, много 
добър английски, наложен еднознач-
но като официален научен език, ши-
рока биологична култура, висока ком-
пютърна грамотност, способност да се 
измислят, планират и изпълняват екс-
перименти, доста математика и дори 
малко артистичност. Учен не се става с 
получаване на диплома, дори и отлич-

на. Това е само началото.

9. Обмисляли ли сте вариант за ка-
риера в чужбина?
Всеки е обмислял такъв вариант, кое-
то е свързано най-вече с по-добро за-
плащане и по-големи възможности 
за реализация. Реалността обаче не 
винаги отговаря на очакванията. Не 
всяка лаборатория в чужбина е рабо-
теща и не навсякъде човек може да се 
впише в обстановката и да израства. 
Заплащането в научната сфера също 
е значително по-малко, отколкото в 
частния сектор навсякъде по света и 
бих препоръчал на всеки, който очак-
ва да забогатее, да се откаже от науч-
ната кариера, докато е време.
Тук трябва да направя едно много ва-
жно уточнение. Кариерното развитие 
в чужбина в никакъв случай не трябва 
да се поставя като „всичко или нищо“. 
За разлика от България, в чужбина по-
стоянната позиция е лукс, който срав-
нително малко учени могат да си поз-
волят и който идва след дълги години 
работа. Учените са по-скоро номади, 
които се реализират на пазара на тру-
да там, където имат възможност – пе-
челейки проекти за определен срок и 
сменяйки работното място през ня-
колко години. Подобен сценарии, осо-
бено в ранните етапи на кариерата, 
дори се поощряват, понеже смяната 
на лаборатории дава възможност за 
работа в различни екипи, с различна 
апаратура и това допринася за придо-
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биване на нов опит и усъвършенства-
не. В тази връзка не изключвам ва-
рианта в бъдеще да предприема една 
или две дългосрочни специализации 
като пост докторант, в рамките на две 
до три години и колкото е възможно 
повече краткосрочни, в рамките на 
няколко месеца. Това е напълно нор-
мално и дори препоръчително за все-
ки, който има амбициите да е разпоз-
наваем в световен мащаб.
  

https://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
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 1.  Бихте ли се представили на на-
шите читатели? Ние сме научен екип и изслед-

ваме различни биологично 
активни вещества от при-
родни източници. Благода-

рение на съвместното сътрудничество, 

Павлина Долашка, Лаборатория 
"Химия и биофизика на протеини и 
ензими" 
Институт по Органична Химия с 
Център по Фитохимия
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повече от 25 години, с проф. Фьолтер 
и проф. Стеванович от Университета 
по биохимия, гр. Тюбинген, проф. Ван 
Бюмен и Барт Девризе от Универси-
тета в гр. Гент, Белгия и проф. Тралди 
от Падова, Италия сме разработили 
биологично активни вещества от чер-
номорска рапана, градински охлюви, 
дрожди, бактерии и други. Установи-
ли сме кои от тези вещества могат да 
се вложат в препарати с антитуморен, 
антибактериален, антивирусен и про-
тивогъбичен ефект.
Тези професори отвориха своите ла-
боратории не само за мен, но и за це-
лия ми екип, като почти всички ко-
леги са специализирали в Германия, 
Италия, Белгия и др. Те са оборудвани 
с най-съвременна апаратура и това ни 
дава възможност да прилагаме нови 
техники и методи в нашата работа.

2. Коя научна институция предста-
влявате и с какво се занимава тя?
Ние сме от Института по органична 
химия с център по фитохимия към 
БАН (ИОХЦФ-БАН), но може да се каже, 
че представлявам и Университета по 
биохимия, гр. Тюбинген, Германия и 
Университета в гр. Гент, Белгия, за-
щото предимно те финансират наша-
та работа, а също така имат огромна 
роля за научното ни израстване.
ИОХЦФ-БАН е водещ научен институт, 
който е желан партньор от значими 
институти по света. 

3. Кое Ви запали да се занимавате с 
науката и кога се случи това?
Не мога да кажа, че нещо ме е запалило 
за наука, а просто винаги съм искала 
да има резултат от работата ми. Пре-
ди 30 години започнах научна работа 
в ИОХЦФ-БАН и преминах през всички 
перипетии. В България отношение-
то към науката е пренебрежително и 
често чувам недостоверни изказвания 
за работата на хората в БАН. Искам да 
подчертая, че да се казва, че ние стоим 
и чакаме, това не е вярно. Само много 
силни хора ще предпочетат да рабо-
тят такава отговорна работа и да по-
лучават унизителни заплати. Имала 
съм много възможности да остана в 
чужбина, но аз смятам, че човек тряб-
ва да се докаже тук в България, въпре-
ки многото трудности. Всеки може да 
отиде в чужбина на готово и да рабо-
ти. Мотивира ни тръпката да разра-
ботваме нови неща и да виждаме ре-
зултатите.

4. Имате ли одобрен проект в по-
следната сесия на Фонд научни из-
следвания, как се казва той и какви 
ползи ще има той за науката и жи-
вота на обикновения човек?
Дълго време водих борба срещу съз-
дадената практика за оценка на про-
ектите с поръчкови рецензенти. Член 
кор. Хорозов посочи стотици факти и 
хора, включени в тази система. И в на-
уката има „кланове”, както и в другите 
области, които винаги усвояват пари-
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те за наука. Близо 2 години исках да 
разбера дали е нормално две рецен-
знентки да оценяват един младеж-
ки проект и рецензиите са с еднакви 
изречения. Оказа се, че това е често 
срещано явление, но Изпълнителният 
съвет на Фонд за научни изследвания 
в този конкурс промени правилата, 
за да спре тази практика. Ние имахме 
късмет тази сесия и спечелихме два 
проекта, като единият е с 97,5 точки, а 
за другия получихме 100 точки (мак-
сималните). 

5. С какво заглавие беше последна-
та Ви публикация? Разкажете ни по-
вече за нея.
В началото на тази година изле-
зе статията „Antimicrobial activity of 
molluscan hemocyanins from Helix and 
Rapana snails” (Антимикробна актив-
ност на хемоцианини от охлюви от ро-
довете Helix и Rapana) в Current  Pharm. 
Biotechn. 17,3,263-270 (2016), а в мо-
мента очакваме да излязат от печат 
две публикации: „Cytotoxic Effects of 
Rapana venosa Hemocyanin on Bladder 
Cancer Permanent Cell Lines” (Цито-
токсични ефекти на хемоцианини от 
Rapana venosa върху клетъчни линии 
на рак на пикочния мехур) в Journal of 
US-China Medical Science и „Proteomics 
analysis of antitumor activity of Helix 
lucorum hemocyanin against bladder 
carcinoma permanent cell lines” (Проте-
омен анализ на антитуморната актив-
ност на хемоцианин от Helix lucorum 

срещу клетъчни линии на карцином 
на пикочния мехур) в Current Medicinal 
Chemistry. Публикуваме резултатите 
ни със световно известни професори 
от болницата по урология в гр. Тю-
бинген, Германия, като сме установи-
ли антитуморен ефект на изолирани 
от нас протеини.

6. Има ли бъдеще науката в Бълга-
рия и как го виждате Вие?
Не може изобщо да се смята, че няма 
бъдеще науката в България. Аз бих 
казала, че няма наука в България, а тя 
е международна наука, защото почти 
всички научни колективи в тук рабо-
тят в сътрудничество с много между-
народни учени. 
Сега всички работим за изграждане 
на центрове по върхови постижения и 
центрове по компетентност. Това е ог-
ромна работа, но ако се направи как-
то трябва, това ще даде възможност 
за издигане на нивото на научните 
изследвания и привличане на повече 
хора.
Проблем за науката при нас е, че как-
то във всички други сфери, хората не 
се оценяват по това, което могат, а ко-
рупцията е непробиваема. Хубавото 
сега е, че можем да го казваме и да да-
ваме гласност на случващото се. Това 
не се отнася само за науката, знаете 
какво се пише за програмата по кон-
курентоспособност и др.

7. Как оценявате работата на екипа 
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си?
Нашият екип е малък, защото много 
добри специалисти напуснаха и оти-
доха във фирми. Това е нормално, за-
щото те са млади хора и с 450 лв. не 
могат да гледат децата и семействата 
си. Не всички искат да пътуват в чуж-
бина, защото да отидеш за месеци да 
работиш в чужбина не е лесно.
Нашият колектив се занимава не само 
с научна дейност, но и обучаваме сту-
денти, докторанти и т.н. Това са из-
ключително активни хора, защото 
ние започваме от изходния природен 
източник, откриваме активните веще-
ства и установяваме терапевтичните 
им свойства. Резултатите сме публи-
кували в два патента и 4 заявки за па-
тенти. След това продължихме, като 
се включихме в стартиращи фирми 
и разработихме други активни веще-
ства и различни продукти, като сироп 
за стомашни проблеми, за стави, за 
пречистване на организма и най-ин-
тересния за мен е гел за рани.
Когато виждаме резултатите от раз-
работените от нас продукти, това е 
много стимулиращо да продължим. 

8. Има ли млади хора, които искат 
да се занимават с наука във Вашата 
област?
За съжаление при нас не се задържат 
млади хора, защото във фармацевтич-
ните фирми получават над 900 лв., а 
при нас – 450. Има в момента малко 
млади хора и се надявам, че ще бъде 

променена политиката и отношение-
то към науката.

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали да 
се занимават с наука в България?
 
Не всеки човек е подходящ за наука. 
Това е талант и не всеки може да бъде 
научен работник. Ако има човек този 
талант, бих му казала да не се колебае, 
а да си намери подходящото място. В 
началото няма финансиране, както 
във фирмите, но натрупаните знания 
и умения струват много повече. След 
години този капитал се връща и човек 
изпитва удоволствие от работата си и 
намира начин да подобри и финансо-
вото си състояние.

10. Какво, според Вас, трябва корен-
но да се промени в България по от-
ношение на науката?
Трябва да се знае, че не всеки става за 
наука и там не трябва да се поставят 
на ръководни места хора, жадни за 
власт. Трябва да се поставят доказали 
се учени, да се търси съдебна отговор-
ност за всички откраднати пари и да 
се гледа крайният резултат от работа-
та.

11. Занимавали ли сте се с нещо из-
вън научната работа? Какви други 
интереси имате и как обичате да 
прекарвате свободното си време?
Науката изисква доста време, но аз 
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работя много активно с бизнеса. Ра-
ботим с различни фирми, участваме в 
изложения в България и чужбина. По 
покана на евродепутата Андрей Нова-
ков и проф. Костадинов ние участва-
хме в изложение в Европарламента. 
Интересът беше голям и сега получа-
вам писма и обаждания от други евро-
депутати, които искат информация и 
достъп до нашите продукти.
Участвам в организация на жените в 
индустрията, в съюза на изобретате-
лите и др.
  

http://kupinauka.com/category/283/tayna-kutia.html
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Петър завършва Математиче-
ската гимназия в Пловдив и 
през 2015 г. е приет в уни-
верситета “Кеймбридж”. В 

момента следва втора година със спе-
циалност чиста и приложна матема-
тика. Има редица постижения на на-
ционално и международно ниво, като 
най-големите сред тях са второ място 
на европейски и две втори места на 
световни конкурси за ученическа на-
учна дейност. Понастоящем има две 
публикувани математически разра-
ботки, а в момента работи по трета. В 
бъдеще смята да продължи занимани-
ята си с математика, но не изключва 
възможността да се прехвърли към 
по-приложна сфера.

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Здравейте, аз съм Петър Гайдаров от 
Пловдив. В момента съм студент в 
Кеймбридж, а преди да завърша участ-
вах в състезания и конкурси по мате-
матика. За мен най-големите ми по-
стижения до момента са поканата за 
участие на Нобеловите награда, това, 
че имам астероид, кръстен на мое 
име, както и двете научни разработки, 

които съм публикувал. Освен матема-
тиката, имам разностранни интереси, 
които включват участие в джаз-клуб, 
игра на карти и фризби.

Как се породи интересът ви към на-
уката и кога започнахте да се зани-

Петър Гайдаров, Кеймбридж
Интервюто взе Адриана Диканчева
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мавате по-задълбочено с математи-
ка?
Още от малък имах интерес към ма-
тематиката, може би заради баща ми, 
който е инженер. За първи път обаче 
започнах да участвам в регионални 
състезания едва в шести клас, а по-
сле и в национални, когато бях приет 
в Математическата гимназия в Пло-
вдив след седми клас. В гимназията 
обаче срещнах много хора с подобни 
интереси и те ме окуражиха да задъл-
боча интереса си и да се занимавам се-
риозно с математика.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Според мен науката в България има 
бъдеще. През последните няколко го-
дини съм участвал в редица инициа-
тиви, организирани от Ученическия 
институт по математика и информа-
тика, с цел да разпалят интерес към 
науката у колкото може повече млади 
хора. Много от тях решават да про-
дължат образованието си в България 
или искат да се върнат, след като за-
вършат. Мисля, че такива хора могат 
да помогнат изключително много за 
развитието на българската наука през 
следващите години.

Разкажете ни малко за международ-
ните форуми за млади учени, в кои-
то сте участвал.
През последните 2 години от гимна-
зията основно се занимавах с работа 

по ученически разработки. Това ми 
позволи на участвам на 3 много го-
леми международни форума. Първи-
ят от тях, Research Science Institute, се 
проведе в рамките на 6 седмици през 
лятото на 2014. Самата програма цели 
да събере перспективни ученици от 
различни държави в Масачузетския 
университет по технологии, където те 
имат шанса да общуват със световно 
признати учени и да усетят чувството 
да се занимават с научна работа под 
тяхно ръководство. Въпреки че шко-
лата не е със състезателен характер, в 
края ѝ се дават награди за най-добри 
разработки и най-добри презентации 
към разработките. Аз бях избран в топ 
10 на най-добрите презентации. На 
този форум имах шанса освен да об-
щувам с редица вече доказали се уче-
ни в сфери много различни от мате-
матиката, но и да се запозная с много 
млади, перспективни хора и да създам 
трайни контакти.

През есента на същата година участ-
вах на Европейския конкурс за мла-
ди учени. През 2014 година той се 
провеждаше във Варшава. Събитието 
трае няколко дена и научните разра-
ботки на учениците се представят на 
плакат пред жури. Конкурсът също 
така е отворен и към широката пуб-
лика, която може да научи за разра-
ботките от учениците. В него участват 
повечето европейски страни и някол-
ко държави гостенки (Южна Корея, 



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

83Българска наука2017

С подкрепата на:

САЩ, Австралия и др.), всяка с по 3 
разработки, което означава, че общо 
участващите разработки са над 100. 
Накрая се избират три първи, втори 
и трети места, но също толкова ценни 
са и спонсорските награди, които се 
присъждат за научна работа в сфери, 
които спонсорите подкрепят. На този 
форум спечелих втора награда, както 
и покана за присъствие на Нобелови-
те награди.

Третият голям форум, в който участ-
вах, беше Intel ISEF. Този конкурс е 
световният еквивалент на Европей-
ския конкурс и структурата им е мно-
го подобна. През 2015 година той се 
проведе в Питсбърг и имаше над 1700 
участници. Конкурсът беше изключи-
телно успешен за мен, тъй като взех 
две втори награди по математика. 
По този начин станах най-успешният 
български участник както на евро-
пейския конкурс, така и на Intel ISEF. 

Освен в конкурси за научни разра-
ботки, през гимназията участвах и в 
много състезания. Сред по-известни-
те са Всерусийската олимпиада по ма-
тематика, Балканската олимпиада по 
математика и Фестивал на младите 
математици (българско състезание с 
международно участие). На първите 
две състезания спечелих приз (вто-
рата най-висока награда) и бронзов 
медал съответно. Фестивалът обаче 
винаги ще бъде по-специален за мен, 

защото аз бях капитан на отбор, който 
сам бях сформирал и след драматичен 
финал спечелихме първото място.

Има ли млади хора около вас, които 
искат да се занимават с математи-
ка?
В университета съм заобиколен с хора, 
които имат интерес, както към чиста, 
така и към приложна математика. За 
момента все още не съм решил към 
кое ще се насоча аз самият. В България 
също познавам много хора, които имат 
интереси в тази област, но повечето от 
тези, които остават в България, пред-
почитат да се насочат към информа-
тика, когато влязат в университет. За 
щастие, студентите, които учат в чуж-
бина много по-често избират матема-
тика като тяхна специалност и задъл-
бочават интереса си в нея.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
За мен лично най-важно до момента 
от работата ми е било удовлетворе-
нието, което изпитвам, когато знам, 
че съм направил нещо значимо за на-
уката (било то и малко). Ако и те из-
питват този вид удовлетворение, смя-
там, че си струва да се ориентират към 
научна кариера. Аз самият, обаче, все 
още не съм решил дали искам да се за-
нимавам с научна дейност и дали това 
ще бъде в България, или в чужбина.
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Как един учен може да работи за 
българската наука, докато е в чуж-
бина?

Не мисля, че за науката толкова го-
лямо значение има в коя държава се 
извършва. В днешно време хората мо-
гат да поддържат лесно професиона-
лен контакт от различни континенти 
и комуникацията между български 
учен в чужбина с неговите колеги в 
България може да е ползотворна и за 
двете страни. Освен това, много бъл-
гари в чужбина виждат живота си там 
като временна фаза и се надяват, след 
като завършат университет или съз-

дадат стабилна професионална мрежа 
от контакти, да се върнат в България, 
където да приложат наученото.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация е с дълго и 
може би не особено информативно за-
главие за хора, които не се занимават с 
наука. В нея разглеждах възможни на-
чини да се докаже хипотеза по въпрос, 
поставен от известния математик Пал 
Туран. Най-общо казано, въпросът е 
колко „далеч“ е един полином от това 
да бъде неразложим. Неразложимите 
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полиноми са важни за математиката, 
тъй като те са един вид еквивалент на 
простите числа. Оказва се, че пробле-
мът може да бъде сведен до работа с 
редици от нули и единици. Идеята на 
разработката е да намери причината 
тази хипотеза да е вярна, за да може 
едно бъдещо доказателство да се кон-
центрира върху това. Този подход не е 
единствен по рода си и всъщност моят 
резултат надгражда над работата на 
трима други автори и коригира някои 
грешки, които те са допуснали.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Не мисля, че имам достатъчно добър 
поглед върху състоянието на науката 
в България в момента, за да мога да 

дам добър отговор.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?

Докато бях в гимназията, съм участ-
вал в училищни отбори по футбол и 
хандбал, но никога не съм задълбоча-
вал интересите си там. В момента не 
участвам в спортни отбори, но все още 
поддържам страстта си към играта на 
карти и фризби. Освен това в момен-
та съм на позицията технически ме-
ниджър в джаз-клуба на моя колеж и 
често работата там ми помага да раз-
нообразя натоварената ми програма в 
университета.
 

Носителите на 2-ра нарада от Европейския конкурс за ученически научни раз-
работки EUCYS 2014: Aleš Zupančič - Slovenia, Paul Clarke - Ireland, Петър Милков 
Гайдаров - България. Снимка: EUCYS
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Бихте ли допълнили своето 
представяне с любопитни 
и малко известни факти 
или с нещо вдъхновяващо 

за онези, които искат да се занима-
ват с наука в страната ни? 

Да се занимаваш с наука на много хора 
се струва скучно и суховато. Днес все 
по-малко млади хора искат да бъдат 
научни работници, било то заради 
ниското заплащане или заради мно-
го слабата реализация в България. От 

Симеон Кулиш, Журнал за 
исторически и археологически 
изследвания (ЖИАИ) 
Интервюто взе Мая Джамбазова
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друга страна и самото общество вече 
не гледа с това уважение към такива 
хора. Да, това е така. Въпреки всичко, 
желанието и вътрешната мотивация 
да изследваш, да откриваш нови све-
тове, ме кара да се занимавам с науч-
на дейност. Последното изследване, 
което направих, е поредното дока-
зателство за думите ми. Запознах се 
с една личност от времето на Испан-
ската гражданска война (1936-1939 
г.) – българина Георги Андреев (Кобе). 
Пред мен се разкриха животът и съд-
бата на един човек, борил се за кауза 
и то в чужда държава. Още по-инте-
ресно и вълнуващо е, че никой не е 
правил подобно пълно изследване за 
него до този момент. Това да си пръв 
откривател е наистина сериозен мо-
тиватор да се занимаваш с наука! 

Как се развива проектът Ви по спис-
ването и издаването на ЖИАИ?
С голямо удоволствие мога да кажа, 
че нашето издание излиза редовно, 
имаме нови автори, вече и от чужбина 
(Полша), както и много благодетели, 
които ни помагат с финансирането на 
ЖИАИ. Това, което успяхме да подо-
брим за последните 3 години в науч-
ното издание е, че вече се радваме на 
цветни корици и нов член на редак-
ционната колегия, младият учен д-р 
Михаил Христов.

Вие сте един от основателите на 
клуб на хуманитариста във Варна. 

Разкажете за дейността на тази ор-
ганизация?
Идеята възникна преди година, кога-
то с колеги дискутирахме, че в нашия 
град има много млади хора, които се 
занимават с хуманитаристика, но за 
съжаление дейността им е индивиду-
ална, спорадична и в крайна сметка не 
достатъчно ефективна. В тази връз-
ка решихме да създадем такъв клуб, 
както и Фейсбук страница, където да 
обсъждаме теми в тази област, да об-
меняме опит и най-вече да работим 
заедно. Целта ни е както да популя-
ризираме родната история, така и да 
даваме възможност на деца да се изя-
вяват под различни форми – писане на 
стихове, исторически есета, участие 
във викторини и т.н.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя? 
Аз съм докторант по Съвременна бъл-
гарска история в Шуменски универси-
тет „Епископ Константин Преславски”. 
Смятам, че историята на университе-
та е достатъчно богата и известна на 
широката общественост, но все пак 
държа да отбележа, че заедно с коле-
гите от Катедра История и археоло-
гия се стараем да изследваме задъл-
бочено родната и световна история 
и археология, като това се изразява 
както с публикуването на множество 
научни статии и съобщения, така и в 
участието и организирането на науч-
ни конференции – национални и меж-
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дународни. Работата на терен също е 
много силно застъпена в нашата дей-
ност, въпреки че за наука се отделят 
малко средства.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това? 
Ще Ви върна години назад, тогава, 
когато бях още ученик в 9. клас. Пър-
вият човек, който ме запали изобщо 
по историята, беше моят учител г-жа 
Веселина Манолова. Един изключите-
лен професионалист и до ден днешен 
много добър приятел. Това беше и ос-
новната причина да започна да се за-
нимавам с тази наука. В последствие 
в университета срещнах преподава-
тели, които ме вдъхновиха със своя-
та дейност и отношение към нас сту-
дентите. Такива хора са доц. д-р Васил 
Параскевов, доц. д-р Стефан Минков, 
доц.д-р Константин Константинов, 
доц. д-р Цветана Иванова и много дру-
ги, няма да успея да изредя всички, а 
и така бих пропуснал неволно някого. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея. 
Както вече споменах, това е едно из-
следване за българин, участвал в 
Гражданската война в Испания (1936-
1939 г.). Статията е със заглавие „Геор-
ги Андреев (Кобе) – историята на един 
интербригадист в Испания”. Изследвах 
живота и делото на този човек, запоз-
нах се с личния му архив, това което 

е съхранено в ДА-Благоевград, споме-
ни за и от него. Действително е една 
малко известна личност, но с много 
интересна и вълнуваща съдба. Участ-
вал в множество сражения в Испания, 
преминал през няколко концлагера, 
раняван сериозно и въпреки това оце-
лял и след 1944 г. остава верен на себе 
си и идеите си и продължава да рабо-
ти усърдно за родното си село Белица, 
без да се стреми или поблазни от но-
вите възможности, предоставени му 
от властта.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие? 
Винаги съм гледал положително на 
нещата, които се случват около и с мен. 
И сега няма да изневеря на себе си и 
ще кажа, че колкото и трудно да става 
с всяка една изминала година, науката 
в България има бъдеще. Защо казвам 
това? Вярно е, че са много малко мла-
дите хора, които се занимават с наука, 
но за сметка на това са изключително 
мотивирани да го правят. Освен това, 
качествените хора успяват да бъдат 
все по-гъвкави и иновативни в своята 
сфера на изследване и намират начи-
ни за реализация на проектите си. Но 
държавата трябва да стимулира все 
пак тези хора, защото възможностите, 
не толкова парите, които дават чуж-
бина и големите университети, карат 
все повече научни работници да бягат 
от нашата страна. Смятам, че науката 
трябва да се развива не само в уни-
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верситети и в БАН, но и в музеите и 
библиотеките. Младите хора искат да 
работят в подобни институции, но за 
съжаление все повече и повече тези 
места затварят вратите си пред тях. 
Повече работни места в научните ин-
ститути и даване на възможност, хо-
рата, които се занимават с наука да се 
доказват! 

Как оценявате работата на екипа, 
по който работите по научни проек-
ти и разработки? 
Оценки не бих си позволил да давам, 
но ще кажа, че работя с високо квали-
фициран екип, с огромен потенциал и 
мотивация за работа! Това са хора, за 
които науката е призвание, а не рабо-
та! 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт? 
Има и смятам, че и за напред ще има. 
Историята е фундаментална наука и 
няма да остане без почитатели. Споко-
ен съм, че наследници ще има, защото 
все още има млади и мислещи хора в 
България!

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България? 
Приятели и колеги, ако действително 
обичате това, което правите, хората 
с които го правите, продължавайте, 
има смисъл. Всеки има различно приз-

вание, а това да се занимаваш с наука 
си е направо привилегия!

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката? 
Аз го споменах вече, но ще повторя, че 
науката не трябва да се развива само в 
научните звена и университети. Тряб-
ва да бъде сериозна част от дейността 
на музеите и библиотеките. Да се раз-
криват работни места за млади хора в 
тези институции и да не се „раздават” 
на килограм научни титли. Последно-
то демотивира утвърдени специали-
сти и окрилява много хора, без покри-
тие, че могат ей така, за престиж, да 
поставят пред името си д-р, доц. или 
друга титла. По този начин се нана-
ся сериозна обида върху работата на 
хора, с възможности, положили неи-
моверен труд.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Обичам да спортувам, особено да ка-
рам велосипед през свободното си 
време. Занимавам се любителски с 
моделизъм, като сглобявам модели на 
руски/съветски подводници. Това ми 
действа успокояващо, а и да държиш 
в ръцете си, макар и в мащаб, атомна 
подводница е вълнуващо. 

Интервюто взе Мая Джамбазова
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Русин Асенов Коцев, д-р по съ-
временен български език, 
асистент във ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“.

 
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Представлявам Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, който може да се определи като 

пряк наследник на т.нар. Търновска 
книжовна школа. 
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Първите впечатления от академично-
то ежедневие са от преподавателите, 
които ти водят лекции и упражне-
ния. Дължа много на проф. дфн Стоян 
Буров, проф. Пенка Радева, гл. ас. д-р 
Рашка Йосифова и на покойния вече 
доц. Стефан Гърдев. Те ме накараха да 
се замисля над възможността за ака-

Русин Асенов Коцев, д-р по 
съвременен български език, ВТУ
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демична кариера. Окончателно взех 
решението, когато бях студент в тре-
ти курс (2008 г.).
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
„ЗА НЯКОИ ВЪЗМОЖНИ ФУНКЦИИ НА 
„НЕПРАВИЛНО“ УПОТРЕБЕНИТЕ ЗАПЕ-
ТАИ В ПИСМЕНАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ”

Близостта на писмената разговорна 
реч с устната комуникация в конти-
нуума концептуална устност – кон-
цептуална писменост са определящи 
при изследванията, имащи за цел оп-
исването на чертите, които сближават 
писмената разговорна реч с книжов-
но-разговорната реч, като се изтък-
ват „компенсаторните механизми“ за 
писмено фиксиране на особености, 
характерни при устен разговор. Това 
гледище е застъпено и при анализите 
за употребата на препинателни зна-
ци в речта на общуващите в интернет. 
Следователно е логично да се напра-
ви изводът, че функциите на препи-
нателните знаци са по-различни в 
мрежата и не по-маловажни от ролята 
им в книжовната форма на езика. Тук 
пунктуацията не служи толкова за от-
деляне на синтактични части, колко-
то за предаването на особености, ха-
рактерни при живата, непосредствена 
реч.  
По-внимателното вглеждане в при-
мери, при които се откриват „непра-

вилно“ (според книжовните норми) 
употребени запетаи, показва, че в оп-
ределени случаи причината за поя-
вата на подобни „грешки“ може да е 
свързана с информационната струк-
тура на изказването. Нашите примери, 
ексцерпирани от форуми и блогове, 
показват, че може да използваме „не-
правилно“ употребената запетая като 
указател, насочващ вниманието към 
частта от изказването, поместена след 
нея – по този начин се маркира фоку-
сът на изказванията, като запетаята 
замества (компенсира) прозодичните 
средства, които биха се използвали 
при устен разговор за същата цел. С 
други думи, употребата на препина-
телния знак разделя графично топика 
и фокуса на съответното изказване.
 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Разбира се, че има, но са необходими 
повече инвестиции в науката и особе-
но в научни проекти, свързани с бъл-
гарския език. Необходимо е например 
преосмисляне на методиката за пре-
подаване на  български език на деца, 
за които българският език не е първи 
(майчин). 
 
Как оценявате работата на екипа 
си?
Екипът, към който принадлежа, е на 
Катедрата по съвременен български 
език във ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“. Катедрата има чудесен ръково-
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дител (проф. Стоян Буров), а остана-
лите преподаватели са коректни и 
отговорни не само към академичните 
и административните си задължения, 
но и към по-младите колеги в екипа. 
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Все по-малко са младите хора, които 
искат да се занимават с изследвания 
на съвременния български език. По-
вечето студенти предпочитат литера-
турата. 
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Научната работа прилича на детек-
тивската работа – трябва да се наме-
рят достатъчно достоверни факти, 
след което те да се обобщят, за да се 

разреши даден проблем. С други думи, 
подобни занимания не са никак скуч-
ни. Освен това контактите с хора, за-
нимаващи се с наука, са изключител-
но полезни и помагат за личностното 
развитие.
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Отношението към научните работни-
ци, започвайки още от отношението 
към учителите в училище. 
 
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Обичам да пътувам. Известно време 
ходих на фитнес. Имало е и период, в 
който композирах музика. 

https://nauka.bg/medicinski-specializiran-broi/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Цветанка Тенева-Ан-
гелова, на 29 години съм и 
съм докторант и асистент в 
Институт по микробиология 

„Стефан Ангелов” при Българска Ака-
демия на Науките, Департамент по 
приложна микробиология, Лаборато-
рия по приложни биотехнологии, гр. 
Пловдив. Родом съм от Симеоновград, 
завършила съм природоматематиче-
ска гимназия „Боян Петканчин” в Хас-
ково, с профил „Биология с английски 
език”, след което бях приета и съот-
ветно се дипломирах, като бакалавър, 
а в последствие и като магистър в 
специалност „Биотехнологии” в Уни-
верситета по хранителни технологии 
в Пловдив. В края на магистратурата 
си правих преддипломен стаж в Лабо-
раторията по приложни биотехноло-
гии. Работата в лабораторията много 
ми хареса и няколко месеца след като 
се дипломирах, като магистър, видях, 
че има обявен конкурс за докторант-
ско място, кандидатствах и от първи 
февруари 2012 година започнах своя-

та научна кариера, като редовен док-
торант. Тематиката, по която работя е 
свързана с млечнокиселите бактерии, 

Цветанка Тенева-Ангелова, Институт 
по микробиология "Стефан Ангелов”
Интервюто взе Тодор Ангелов 
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изолирани от немлечни източници.
 
С какво се занимава научната ин-
ституция, която представлявате?
В Лабораторията по приложни био-
технологии работят колективи, които 
се занимават с растителни клетъчни 
култури, дрожди и хранителна микро-
биология. Аз съм част от колектива по 
хранителна микробиология, като ние 
по-конкретно се занимаваме с изоли-
ране, характеризиране и идентифи-

циране на млечнокисели бактерии от 
традиционни и алтернативни източ-
ници. Интерес за нас представляват 
най-вече млечнокиселите бактерии, 
изолирани от немлечни източници 
(лечебни растения, главно от нахо-
дища в България), поради техните 
разнообразни и специфични характе-
ристики и свойства, както и поради 
факта, че те не са достатъчно добре 
изследвани. 
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Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Не знам дали тогава съм мислила, че 
някога ще се занимавам точно с наука, 
но още от първата си среща с химия-
та и биологията, тези два предмета 
ми станаха изключително интересни. 
Бях в 6-и или 7-и клас, не съм много 
сигурна в кой точно, когато се явих 
на олимпиада по биология и само 
една единствена точка не ми достиг-
на, за да се класирам на националния 
кръг, което вместо да ме разочарова, 
още повече ме накара да обикна този 
предмет. Това беше и причината при 
кандидатстването след 7-и клас съв-
сем осъзнато и целенасочено да напи-
ша като първо желание паралелката 
„Биология с английски език” в приро-
доматематическата гимназия в Хас-
ково. Реално обаче желанието и амби-
циите ми да се занимавам с наука, се 
зародиха едва в университета, където 
след изработването (в лаборатория) и 
написването на две дипломни работи, 
осъзнах, че това е моето призвание и 
сферата, в която искам да работя и да 
се развивам професионално.  
 
Какви ползи има или би имала в 
бъдеще конкретно Вашата работа, 
както за науката, така също и за жи-
вота на обикновения човек?
От гледна точка на науката, разработ-
ките на колектива, с който работя, са 
иновативни, защото до момента поч-
ти не е работено по тях и представля-

ват голям интерес в нашите среди. 
Що се отнася до тяхното приложение 
в живота на хората, все още нямаме 
готови резултати, които да са в доста-
тъчно напреднала фаза, за да навлез-
нат в производството към настоящия 
момент, но те биха имали приложение 
в бързо набиращата популярност сфе-
ра на функционалните и здравослов-
ни храни. 

Работили ли сте в международни 
екипи или по международни про-
екти в чужбина и какви са Вашите 
преки впечатления?
През 2014 година кандидатствах 
по проект BG051PO001-3.3.05-0001 
„Нука и бизнес” към МОН – дирекция 
„Наука”, финансиран от ЕС и бях одо-
брена да замина за Швеция, където в 
лаборатория „Валенберг”, към Уни-
верситетска болница „Сахългренска” 
на Гьотеборгския университет имах 
възможността да работя съвместно с 
тамошен екип, както и да придобия 
нови знания, в моята научна сфера, 
които знания, чисто практически, ня-
маше как да придобия у нас. Престо-
ят ми там допринесе в голяма степен, 
както за научното ми развитие, така и 
за изготвянето на дисертационния ми 
труд. Конкретно колективът, с който 
имах удоволствието да работя, се със-
тоеше от изключително ерудирани и 
на много високо професионално ниво 
учени. Те публикуваха статии в списа-
ния от ранга на Nature, което е доста-
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тъчно показателна оценка за техния 
труд, за техните разработки и не на по-
следно място за важността на техните 
резултати, а допирът до тези хора и 
тяхната работа ми даде сериозен те-
оретичен и практически опит. В лабо-
раторията, където бях аз, цареше му-
лтикултурализъм. Там работеха учени 
от различни държави, голяма част, от 
които бяха на постдокторанска спе-
циализация или работеха по различ-
ни проекти, а лаборатория Валенберг 
им предоставяше възможността да 
придобият нови знания, практически 
опит и да срещнат свои колеги, с кои-
то да обменят идеи и да създадат нови 
запознанства. Това, което ми направи 
силно впечатление беше фактът, че 
университетът и в частност лаборато-
рията разполагаха с една от най-съвре-
менните апаратури и технологични 
бази в нашата сфера на работа, като е 
важно да се отбележи, че уредите бяха 
на разположение на всички – местни 
и гостуващи учени, включително и 
на мое разположение. Правейки па-
ралел с нашата страна и преминалите 
наскоро спорове между БАН и Минис-
терството на финансите на Република 
България, относно финансирането на 
учените и материалната база, е важно 
да отбележа, че освен посредством 
проекти, материалната база и сами-
те учени бяха финансирани, както от 
държавата, така и чрез субсидии лич-
но от шведското кралско семейство. 
Просто там отношението към наука-

та и към хората, занимаващи се с нея, 
както на обществото, така и на държа-
вата, е изключително положително, 
за разлика от нашата действителност, 
през последните години.    

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Като млад учен, все още нямам много 
публикации, а тези които имам са свър-
зани с тематиката на дисертацията 
ми. Конкретно последната ми статия 
е озаглавена „Non-traditional sources 
for isolation of LAB” и е публикувана в 
списание „Annals of Microbiology”. Тя е 
свързана с изолирането на многоброй-
ни щамове млечнокисели бактерии от 
родовете Lactobacillus, Streptococcus, 
Lactococcus и Enterococcus от лечеб-
ни растения, от различни находища 
у нас и в чужбина, определяне на тех-
ните морфологични, физиологични и 
биохимични свойства, както и моля-
кулярно-генетичната им идентифи-
кация. Тук е моментът да отбележа, че 
както моите колеги в България добре 
знаят, публикуването на статии в ре-
номирани списания, с импакт-фактор, 
е доста труден и скъп процес, защото 
повечето списания имат високи такси, 
които често са непосилни за родните 
колективи.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
За съжаление, от моя гледна точка, 
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бъдещето на науката в България не е 
розово. Причините са много, но основ-
ната причина е липсата на средства. 
Правенето на наука не е евтино на-
чинание никъде по света и въпреки, 
че на този етап в България се работи 
с налични средства и от нищо се пра-
ви нещо, а учените работят за чест и 
слава, вместо за пари, това просто не 
може да продължава така. Ще дойде 
момент, и то в съвсем близко бъдеще, 
може би след най-много десетина или 
петнадесет години, когато преобла-
даващата част от българските учени 
ще са в пенсионна или предпенсионна 
възраст, а пред останалите ще стои ди-
лемата дали да се откажат от научното 
поприще и да влязат в частния сектор 
или да емигрират, за да продължат да 
се занимават с това, на което са се от-
дали – науката. 
Знам, че звучи крайно песимистично, 
но на фона на случващото се в стра-
ната и начина, по който се представя 
нашата работа пред обществото, как-
то от медиите, така и от политиците, 
няма как очакванията да са различни. 
За да бъде разбрана работата на уче-
ните е важно, както в училище, така и 
в семейството, още от ранна възраст, 
да се обяснява на децата какво е на-
ука и да се изгражда у тях ясна пред-
става, че всичко, до което се докосват 
в ежедневието си и всичко, което ги 
заобикаля, е плод на науката, в една 
или друга степен. Това обаче у нас не 
само, че не се случва, но и става все по-

зле. Причината за това, поне според 
мен, е, че през последните 26-27 го-
дини от България емигрираха много 
млади хора и в голямата си част това 
бяха интелигентни и образовани бъл-
гари, които отказаха да бъдат слуги на 
мутрите-бизнесмени, а болшинството 
от тези, които останаха, са хора с ни-
сък образователен ценз и ниска кул-
тура. 
Много млади  хора, от своето детство 
никога не са имали уважение към уче-
нието и науката, тяхната ценностна 
система е коренно различна и сега, 
когато те са родители няма как да 
възпитат децата си в уважение към 
науката, защото те самите, нито я раз-
бират, нито я уважават. Поради тази 
причина, хората гледат с неразбиране 
и недоверие на учените и ги демони-
зират, като „безполезни паразити”, ка-
квито определения нееднократно съм 
срещала в интернет, които само раз-
читат на държавни заплати, не правят 
нищо и не допринасят с нищо за тази 
страна. Ако тази негативна тенден-
ция продължи, от една страна няма 
да има желание у младите, които сега 
завършват гимназия или универси-
тет, да се занимават с наука, а от дру-
га страна научната сфера ще бъде все 
повече неглижирана и пренебрегвана, 
което ще се отрази, както на условия-
та на работа, така и на мотивацията на 
хората, работещи в нея, докато в един 
момент просто и последните мохи-
кани напуснат потъващият кораб на 
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българската наука!

Как оценявате работата на екипа, с 
който работите?
Екипът, в който имам удоволствието 
да работя, е малък и сплотен колек-
тив, изграден от качествени и отго-
ворни професионалисти. Ръководи-
тел на екипа е доц. д-р Дора Миленова 
Бешкова, чиято научна дейност е в 
областта на млечнокиселите бакте-
рии, дрожди, ферментирали млека 
и здравословни храни, както и имо-
билизирани ензими. Доц. Бешкова е 
изключителен професионалист, с бо-
гат научен опит и специализации във 
Франция и Русия, но освен чисто про-
фесионалната страна на нещата е ху-
баво да се отбележи, че атмосферата, 
която тя е съумяла да създаде в нашия 
колектив е по-скоро приятелска, от-
колкото строго делова, което е чудес-
на предпоставка за спокойна и пълно-
ценна работа. Разработките на екипа 
имат както висока научна стойност, 
така също и чисто практическо при-
ложение, най-вече в хранитено-вку-
совата индустрия, като с тяхна помощ 
могат да бъдат създавани храни с по-
вишен здравен статус. Колективът е 
изграден предимно от млади учени, 
които имат желанието и амбицията 
да се развиват в научната сфера, което 
е силно мотивиращ фактор.     

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-

ласт?
Аз самата съм млад учен или по-скоро 
сега прохождащ в сферата на науката 
и мога да споделя как виждам нещата 
от собствена гледна точка. Занимавам 
се с наука от началото на 2012 година, 
т.е. вече почти 5 години и през това 
време имах възможността да рабо-
тя съвместно с много млади колеги, 
както в моя колектив, така и от други 
колективи, лаборатории и научни ор-
ганизации. Това, което ми прави впе-
чатление е, че младите хора навлизат 
в науката изключително нахъсани и 
амбицирани да създават и да творят, 
да се учат и да се развиват. Пробле-
мите идват след това, когато се сблъс-
кат с действителността, когато се ока-
же, че има методи, но няма средства 
за тяхното изпълнение, че няма кон-
сумативи, че няма нужната апаратура, 
че няма финансови средства за такси 
за абонамент или за такси за подава-
не на статии в реномирани списания 
и т.н. 
Въпреки това, моите млади колеги не 
се отказват и не губят своето желание 
да направят нещо, да научат нещо и да 
докажат себе си, както в научните сре-
ди, така и пред самите себе си. Поне 
на този етап желаещи все още има, 
въпросът е какво ще направи държа-
вата, за да задържи тези умни и амби-
циозни хора тук, за да не ги загуби за 
сметка на някоя друга страна и един 
ден само да четем за техните откри-
тия, патенти и постижения, сътворе-
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ни някъде другаде!  

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Всеки, който иска да се занимава с нау-
ка в България трябва да знае, че „учен” 
не е професия, а призвание. Колкото и 
клиширано да звучи, науката наисти-
на иска жертви, защото въпреки че за-
виси от вида научна област, в която се 
работи, в повечето случаи самата спе-
цифика на работата и технологичните 
процеси изискват работа през уикен-
да или до късно вечер. Така че, ако от-
дадеността на науката не е осъзната и 
ако към научната работа се подхожда 
с пренебрежение, нещата просто няма 
да се получат. И тъй като говорим за 
наука конкретно в България, е хуба-
во да се отбележи, че креативността 
е от изключително важно значение, 
защото поради липса на финансови 
средства, много често се налага да се 
прилагат нестандартни креативни 
методи, за да се поддържа нормалния 
процес на работа.
Писането и публикуването на ста-
тии в международни списания с им-
пакт-фактор също е не малко предиз-
викателство, първо, защото самото 
публикуване е скъпо и второ, защото 
изискванията са високи, а владеенето 
на английски на много високо ниво е 
задължително. Подаването, печелене-
то и отчитането на проекти, без зна-
чение от кого са финансирани, също е 

нелека задача. Въпреки всичко аз при-
зовавам колкото се може повече мла-
ди хора в тази страна да се престрашат 
и да навлязат в сферата на науката, 
защото въпреки всички трудности, 
удоволствието да знаеш, че създаваш 
нещо, което утре би могло да е от пол-
за за хората, е неописуемо!
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Това, което трябва да се промени в 
България относно науката е общест-
веното мнение към хората занимава-
щи се с наука. Защото не знам дали сте 
забелязали, но през последните годи-
ни в нашата страна за управниците 
ни е изключително важно какво е об-
щественото мнение по даден проблем. 
Стига се дори до абсурдни ситуации, в 
които нещо се обявява на всеослуша-
ние и само няколко часа или няколко 
дни по-късно, ако обществената реак-
ция е негативна, то вече обявеното на-
мерение или дори решение се отменя. 

Кога за последно сте отваряли ко-
ментарите под някоя новина, свър-
зана с науката?
Интересно беше да се наблюдава как 
реагираха хората, медиите и полити-
ците на последните протести на БАН 
относно бюджета за 2017 година. Ко-
ментарите в различните новинарски 
сайтове бяха относително разноо-
бразни, но това, което ги обединява-
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ше беше за съжаление липсата на как-
вото и да е разбиране и осъзнаване 
на проблема. Масовото мнение беше, 
че БАН са „ония дето съобщават вре-
мето” или наложеното от един бивш 
финансов министър мнение, че в БАН 
работят единствено и само „феодални 
старчета”, които само прибират „едни 
заплати” и чакат да се пенсионират, 
без да правят нищо.
Докато хората гледат на учените в 
тази страна, като на „безполезни па-
разити”, които само смучат държавни 
пари и не правят нищо или пък като 
на корумпирани „даскали” в универ-
ситетите, които само гледат да си про-
дадат учебниците или чакат да вземат 
пари, за да дадат изпита на някой сту-
дент, няма да се оправи ситуацията с 
науката в нашата страна. Опасявам се, 
че ако сегашното подрастващо поко-
ление израсне с втълпеното му разби-
ране, че учен е еквивалентно на лен-
тяй и че наука е правене на нищо, ще 
дойде момент, макар и след много го-
дини, в който България ще е една от 
малкото страни в света, ако не и един-
ствената страна в света без наука, кое-
то е недопустимо, но съвсем реално, 
за огромно съжаление!  
 
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
През последните няколко години, от 
както се занимавам с наука и работя 

по дисертацията си, за съжаление ня-
мам много свободно време, защото по-
стоянно изниква по нещо ново. Тъкмо 
приключа с нещо и се появява ново 
предизвикателство – нов проект, нова 
статия, ново участие в конференция и 
т.н. Това, което обичам да правя извън 
работата си е да прекарвам колкото 
се може повече време със семейство-
то си, защото покрай работата ми не 
остава много време за най-близки-
те ми хора. Обичам да пътувам и да 
опознавам нови места и нови култури. 
Често гледам филми, предимно коме-
дии и анимационни филми, защото 
те позволяват, макар и краткотрайно, 
бягство от реалността, а и да не забра-
вяме, че смехът предизвиква отделя-
нето на коктейл от хормони и други 
биохимични вещества, които са важни 
за здравето ни. Може да звучи стран-
но, като увлечение за една жена, но 
обичам да разпускам още и с онлайн 
стратегически игри и се интересувам 
от всичко свързано със световното ав-
томобилостроене.

Интервюто взе Тодор Ангелов 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Здравейте. Казвам се Владимир Фили-
пов. На 32 години съм, родом от град 
Свищов, но живея в София от 15 годи-
ни. Редовен докторант съм в катедра 
„Творчески индустрии и интелекту-
ална собственост“ в Бизнес факултет 
на Университета за национално и све-
товно стопанство /УНСС/. Темата на 
дисертационния ми труд е „Бизнес с 
интелектуална собственост в музи-
калната индустрия“. В над десетго-
дишната си професионална кариера 
съм заемал мениджърски позиции в 
български и международни компании 
в сектора на музикалната индустрия. 
Последните три години работя за една 
от най-големите музикалноиздател-
ски компании в Централна и Източна 
Европа – Шуберт Мюзик Пъблишинг 
на позиция Мениджър Артисти и Ре-
пертоар.
 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
От 2013 г. се обучавам в докторска 
програма по Музикален бизнес в ка-
тедра „Творчески индустрии и инте-
лектуална собственост“ в Бизнес фа-
култет на УНСС – София.  Катедрата 
осигурява обучение в бакалавърски, 
магистърски и докторски програми 
на български и английски език в сфе-

Владимир Филипов, Катедра 
"Творчески индустрии и 
интелектуална собственост“, Бизнес 
факултет на УНСС
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рата на интелектуалната собственост. 
Конкурентно предимство на обуче-
нието, осигурявано от катедрата е, че 
тя е единствената в системата на ви-
сшето образование в България, която 
подготвя специалисти по интелекту-
ална собственост за бизнеса.
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Започнах да се занимавам профе-
сионално с наука през 2013 г., когато 
стартира обучението ми в докторска 
програма. Конкретна причина бяха ре-
дицата практически проблеми, които 
срещах в работата си. Съвременната 
българска музикална индустрия е от-
носително нов и недостатъчно развит 
икономически сектор, в който специа-
листите ежедневно се изправят пред 
множество предизвикателства, резул-
тат от действието на множество фак-
тори, сред които липса на установени 
практики, съществени различия в ав-
торскоправното законодателство на 
страните по целия свят и много други. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Към настоящия момент, никога не 
съм кандидатствал, респективно ня-
мам и одобрен проект в сесиите на 
Фонд Научни Изследвания. В периода 
2013-2015 г. съм участвал в проект 

BG051PO001 -3.3.06 – 0032 “Обуче-
нието на докторанти иноватори, ви-
зионери, таргет-анализатори и реа-
лизатори – инвестиция с европейски 
измерения”, осъществяван с финан-
совата подкрепа на Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресур-
си”, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз“. 
В рамките на този проект реализирах 
научноизследователска специали-
зация в департамента по Музикален 
бизнес на University of Liverpool, Ли-
върпул, Великобритания.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми научна статия е със 
заглавие „Продукти на съвременната 
музикална индустрия“ и е публикува-
на в брой 93 от месец Декември 2016г. 
на списание Българска наука. В пуб-
ликацията се изследват същността и 
видовете продукти на съвременната 
музикална индустрия, като после-
дователно са представени авторска 
концепция за структурата, съдържа-
нието и формата на музикалния про-
дукт в контекста на интелектуалната 
собственост и основни характеристи-
ки и специфики на нотните партиту-
ри, звукозаписите, музикалните виде-
озаписи и изпълненията на живо. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
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Със сигурност науката в България има 
бъдеще. Съвсем отделен е въпросът до 
каква степен науката и образованието 
са приоритетни сектори за развитие 
на провежданата в България полити-
ка. Като цяло считам, че през послед-
ните години има известен прогрес по 
отношение на приоритизиране на на-
уката и научните изследвания, но ес-
тествено има още какво да се желае в 
тази посока. Според мен, всички които 
се занимаваме с наука сме длъжни да 
полагаме максимални усилия за съз-
даване на качествена теоретична и/
или практически ориентирана научна 
продукция, която да е в услуга и по-
мощ на бизнеса и националната ико-
номика. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Както в научната, така и в професио-
налната си кариера имам възмож-
ността да работя с изключителни 
специалисти, което прави работата 
удоволствие. Със сигурност не бих си 
позволил да правя оценка на тяхната 
работа, защото на голяма част от тях 
гледам като на свои ментори и екс-
перти, от които имам възможността 
да черпя множество знания и практи-
чески опит. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
За съжаление в сектора на музикална-

та индустрия няма много млади хора, 
които проявяват интерес за научна 
кариера. По разбираеми причини, 
по-голям интерес предизвикват въз-
можностите за практическа профе-
сионална реализация. Въпреки това, 
посредством преподавателската ми 
работа мисля, че малко по малко успя-
вам да запаля интерес у студентите за 
потенциална научна кариера в облас-
тта. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
За мен вземането на решение да се 
занимаваш с наука трябва да бъде на-
правено изключително внимателно и 
при задължителна реална и обектив-
на самооценка.
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Ако трябва да бъда напълно честен, 
не се чувствам компетентен да отго-
воря на този въпрос. Има специали-
сти в сферата на управлението на на-
уката и научните изследвания и със 
сигурност те могат да дадат своето 
професионално мнение относно необ-
ходимите промени за развитието на 
българската наука. 
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Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Извън научната си работа имам над 
десетгодишна професионална карие-
ра в български и международни ком-
пании, опериращи в сектора на му-
зикалната индустрия. Свободното си 
време прекарвам с приятели, спорту-
вам и слушам музика.
  

https://nauka.bg/night
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Родена съм и съм израснала в 
София. Завършила съм Френс-
ката гимназия, която беше 
(и се надявам още да е) едно 

от най-забележителните средища на 
инакомислие и свободолюбие. В гим-
назията участвах в редколегията и 
дори бях за малко главен редактор на 
вестника на Френската – „Ami”, и то по 

времето, когато се честваха 35 годи-
ни от създаването ѝ, правихме много 
интервюта, срещахме се с различни 
личности, ровихме из дисидентските 
истории на нашите предшественици 
от 60-те години и мечтаехме да проме-
ним света... Беше 1995-97, ние бяхме 
пълни с надежда и готови на всичко 
(както се пее в една песен). Бакала-
върската ми степен е от франкофон-
ската програма по Стопанско упра-

Албена Антонова, Стопански 
факултет, СУ
Интервюто взе Яна Ненчева
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вление в Стопанския факултет на СУ, 
а магистратурата също беше към една 
френска програма, така че получих Ма-
гистър по управление от Университе-
та в Нант. Тъй като детската ми мечта 
беше да се занимавам с много „сериоз-
ни дела” като финанси, след шест ме-
сечен стаж в една агенция към USAID 
си намерих работа в корпоративен 
отдел в управлението на една банка. 
След четири години в банковата сфе-
ра осъзнах, че тази работа не ме прави 
щастлива и се замислих сериозно, как-
во обичам да правя. Върнах се в уни-
верситета и първоначално започнах 
да работя по различни международни 
научно-изследователски проекти към 
екипа на проф. Румен Николов от ФМИ 
на СУ към НИС. Отчислена съм с пра-
во на защита с тема на дисертацията 
„Системи за управление на знания”, 
а от 2009 съм асистент в Стопанския 
факултет на СУ и водя упражнения по 
„Информационни системи и техноло-
гии”, „Телематика и бизнес приложе-
ния” и „Управленски информационни 
системи”. 
Така разбрах, че работата, която ос-
мисля живота ми е в науката - да науча-
вам нещо ново всеки ден, да пътувам, 
да предавам знания и опит, да си зада-
вам въпроси и да откривам истината... 
имам и прекрасна 9-годишна дъщеря, 
и всеки ден се опитвам да правя света 
по-хубав – заради нея и заради всички 
деца!  

Снимка 1.
Как решихте да се занимавате с на-
ука? Така ли си представяхте мечта-
ната работа като дете?

Ако трябва да започна с най-първите 
си детски спомени, няма да забравя 
как си мислех, че е прекалено скучно 
човек да има една професия за цял жи-
вот и си мечтаех за поне две-три-че-
тири професии. Вече в  гимназията се 
събуди интересът ми към икономи-
ческата наука. В началото на прехода 
времето беше такова, че спестявани-
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ята на хората изчезваха за няколко 
дни, банки и предприятия фалираха, 
заплатите на учителите ни изпаднаха 
от всички стандарти, инфлацията се 
измерваше с трицифрени порядъци, 
появиха се пирамиди (и фараони)... И 
оттогава искам да разбера и да вникна 
в икономическите и социални проце-
си, какво се случва и защо изведнъж 
хората, трудили се цял живот бяха ос-
танали без средства и на подаяния, 
как икономическите проблеми се от-
разяват на развитието на цялото об-
щество. 

Може ли да се каже, че работата 
трябва да е призвание? Въобще как 
на човек му хрумва да се занимава с 
това?
Със сигурност! За това се боря! Ако 
една работа не е призвание, ако не е 
вътрешен двигател и не разгаря огън 
в душата, по-добре да се върши от 
някой друг, от машина или робот. И 
най-важното е, че ако човек си обича 
работата и гори за нея, няма начин да 
не става по-добър! Иначе не се полу-
чава... 
Възлагам големи надежди на новите 
технологии – те ще ни дадат възмож-
ност да намерим по-лесно такава ра-
бота, която да ни осъществява, да раз-
гърнем пълния си потенциал. 
Как ми хрумна да се занимавам с нау-
ка? 
Странно е. Докато бях студентка си 
търсих работа за лятото и попаднах 

на една обява за временна позиция 
в екипа на проф. Румен Николов от 
ФМИ на СУ. И така от нещо временно, 
след години се върнах и открих моето 
призвание.
Затова моят съвет е да се пробват раз-
лични неща.

Каква е движещата сила?
Средата! Определено е важно хората 
да се подкрепят и да си дават увере-
ност, че има смисъл. 
Един от най-големите митове е, че в 
момента е възможно научните дос-
тижения да са плод на индивидуал-
ни заслуги и усилия. Истината е, че 
всички открития вече са въпрос на 
сътрудничество, на коопериране с ко-
леги от различни държави и области, 
но най-вече на ежедневната работа с 
най-близките колеги. От една забе-
лежка, една подхвърлена дума може 
да се породи идея, която да доведе до 
ново изследване или проект... Затова 
средата трябва да стимулира, а не да 
потиска научното общуване.  
А в науката и университетите среда-
та е уникална! От една страна са сту-
дентите, за чието внимание трябва 
да се борим ежесекундно, трябва да 
ги изненадваме, провокираме, да  из-
питваме склонността им да мислят, да 
събуждаме въображението им...  А от 
друга страна е международната наука, 
световните мрежи, които врят и ки-
пят и където всеки ден се случва нещо 
ново, интересно и вълнуващо. 
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Ако липсва подходяща среда, за съжа-
ление всяко движение напред е обре-
чено. 
И тук искам да подчертая колко е ва-
жна ролята на възрастните (или ут-
върдените) колеги спрямо по-млади-
те – подавайте ръце, стройте мостове, 
изграждайте пътечки и давайте посо-
ки... Ако има усещане за затвореност, 
за кули от слонова кост, няма как да се 
премине през тази бариера и средата 
се разделя на „тука” и „там”...

Какво е мнението Ви за науката в 
България? И респективно извън.

В България се случват много инте-

ресни неща, защото съм виждала ис-
тински просветлени духове. Тук всеки 
успех е много по-труден, отколкото на-
всякъде другаде. Но и много от преч-
ките си ги създаваме ние – типично 
българското подценяване на някого, 
„той ли ще каже” и други. Но смея да 
твърдя, че наистина липсата на осо-
бени материални стимули остави в 
университетите и институтите само 
истински увлечените в науката сърца. 
Няма да забравя една обява за рабо-
та в обсерваторията в Рожен, добила 
невероятна известност из социални-
те медии за млад астроном с няколко 
чужди езици, с научни публикации, с 
кола и възможности да работи там, а 
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насреща се предлагаше близка до ми-
нималната заплата за страната. След 
няколко месеца се появи интервю с 
един младеж, който въпреки всичко се 
беше решил да отговори на обявата и 
да отиде там! В погледа на това момче 
се виждаха всички тези мечти, всички 
тези посоки и сила на духа, които ни-
коя заплата не може да купи...
Докато в чужбина нещата са различни. 

От една страна са САЩ, където конку-
ренцията в научните среди и „изстис-
кването” на резултати, създаването 
на усещане за надпревара с времето и 
с монетаризирането на всяко научно 

откритие са станали пословични. Не 
мога да се примиря, студентските кре-
дити в САЩ са по-високи от нивата на 
ипотечните кредити! Вчера научих за 
едно познато дете, завършило в САЩ 
микробиология със заеми за 80 000 
USD, и което си търси работа в голяма 
фирма, защото не може да си позволи 
да си изплаща заемите с програма за 
докторантура! Кой печели от това?!

От друга страна е ЕС, където научни 
институции с хилядолетна история 
и традиция се опитват да се отворят 
към по-отдадена на практиката на-
ука и да се състезават по рейтинги с 
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иновативни и гъвкави научни техно-
логични инфраструктури. Но въпреки 
различния статут на изследователите 
по света, мога да кажа, че науката из-
исква страшно много ресурс – време, 
отдаване, мечти, мисъл и сън. Наука-
та не трябва да е място за изпълне-
ние на икономически програми и биз-
нес планове. Оставете място и време 
на хората на науката да мечтаят и да 
виждат отвъд, да търсят пътищата за 
това, което никога не е съществувало! 
И затова трябва да има едно по-добро 
разбиране към младите хора в наука-
та, към хората, които се опитват да 
балансират между семейство и деца, 
научна кариера и достижения...  

С какво се занимавате в момента?

В момента изключително ме вълну-
ват социалните, организационните 
и институционални трансформации, 
които ще последват съвсем скоро от 
масовото въвеждане на автоматизи-
рани системи или така наречените 
кибернетично-физически системи. В 
най-общ план, това са интелигентни 
информационни системи, които опос-
редстват връзката между физическия 
свят и информационния свят. Тук вли-
зат всички технологии, като интер-
нет на нещата (и изчисления в големи 
данни), ново поколение роботи, авто-
матизирани системи за изкуствен ин-
телект, триизмерно отпечатване и до-
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бавена реалност и други. Говорим за 
новите поколения роботи и автомати-
зирани системи, като безпилотни ав-
томобили, самообучаващи се системи 
и други, които имат потенциала да до-
ведат до повишаване на безработица-
та и се очаква да засилят неравенство-
то на всяко ниво. За съжаление има 
много хора, които ще се възползват 
от тези тенденции, включително и на 
политическо ниво, ще има социални 
и обществени трусове. Социалните 
системи като цяло не са адаптирани 
към новите икономически условия. 
Икономически системите са изключи-
телно небалансирани и се върви към 
още по-големи дисбаланси. Все пак, в 
момента близо 40% от произведена-
та храна по света се изхвърля, докато 
милиони хора умират от глад. Но не 
бързам да обявявам края на света!
Така че, в момента пиша книга за това. 
Надявам се да достигна и да убедя по-
вече хора да видят отвъд непосред-
ствения шок и да си представят едно 
друго общество, в което не е необхо-
димо да работим, за да живеем и да 
има какво да ядем. Едно друго обще-
ство, в което ще работим, за да бъдем 
себеизразени и по-щастливи. Ще има-
ме повече време за истински важните 
неща в живота – децата, опазването на 
планетата и животните, отношенията 
с хората, личното усъвършенстване, 
мечтите! 
Затова и въпреки всичко, аз съм опти-
мист! Вярвам в младите хора, вярвам в 

истинските ценности и в доброто раз-
витие от всичко това!  

Какви са бъдещите Ви планове?
Бъдещите ми планове са да успея един 
ден да защитя доктората си, (когато 
и да стане това), да продължавам да 
мечтая, да раздавам оптимизъм и да 
работя за промяната, така че светът 
да става все по-добро място за децата 
ни. В моя случай, да продължавам да 
изследвам развитието на ИКТ и влия-
нието им върху икономическите и со-
циални процеси, трансформацията на 
света, който познаваме и създаването 
на основите на нещо ново и по-смис-
лено за бъдещето. 

Как си почивате след дългия рабо-
тен ден?
Най-хубавата част от деня е, кога-
то свършат работните задължения, 
всички задачи свързани със студенти, 
проекти и други са изпълнени, и в ло-
ното на нощта мога да потъна в науч-
ните статии. Тогава часовникът спира 
да се върти и изгревите нямат значе-
ние. Когато човек работи това, което 
обича, няма нужда от хоби... И това е 
невероятен късмет!

Интервюто взе Яна Ненчева
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Албена Йорданова 
и от 5 години съм доцент по 
биохимия в Медицински фа-
култет на Софийски универ-

ситет „Св. Климент Охридски“. От 2010 
г. имам честта и отговорността да бъда 
и ръководител на Националния отбор 
по биология. За мен е огромна приви-
легия да познавам и непрекъснато да 
откривам младите таланти на Бълга-
рия, които обичат живота, природата, 
знанието и търсят отговори на въпро-

сите, които ги вълнуват.
 
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
До 2012 година бях главен асистент в 
Институт по биофизика и биофизично 
инженерство на БАН, както и хонору-
ван преподавател по биохимия в Био-
логически факултет на СУ. От 2012 го-
дина преподавам главно биохимия на 
студенти по медицина в новосъздаде-
ния Медицински факултет на Софий-
ски университет „Св. Кл. Охридски“. 
Всъщност, Медицинският факултет 
на Софийския университет е създаден 
през далечната 1917 год., но през 1950 
се отделя от Софийски университет и 
се основава Медицинска академия, 
която след редица трансформации 
днес е Медицински университет, Со-
фия. От 2003 год. в структурата на Со-
фийския университет е възстановен 
Медицинският факултет, който прие-
ма своите първи студенти през 2007 
год. И ето че през настоящата 2017 
год. се радваме на  дипломирането на 
студентите от 4-ти випуск на възро-
дения в СУ Медицински факултет. На-
шият факултет използва учебна база, 

Албена Йорданова, Медицински 
факултет на Софийски университет
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включваща модерно оборудвани ауди-
тории и лаборатории на Медицински, 
Биологически, Физически факултети 
и Факултета по химия и фармация на 
Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски“, а клиничните дисциплини 
се изучават в базите на Университет-
ска болница Лозенец”, Военно-меди-
цинска академия, Сити клиник и Со-
фия-мед.
Смея да твърдя, че студентите по ме-
дицина в нашия факултет са изклю-
чително ерудирани, любознателни 
и отдадени на желанието да учат, да 
знаят и да могат. Лекциите ми с тях 
са интригуващи дискусии, защото те 

непрекъснато се интересуват от но-
востите в науката и задават много 
въпроси, като често приятно ме изне-
надват с логическото си мислене. За 
мен е огромна радост да контактувам 
и да се срещам всеки ден с тези будни 
и мотивирани младежи, които съвсем 
скоро ще се реализират като лекари, 
учени, изследователи и ще се грижат 
за бъдещето на обществото ни. 
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Родена съм в квартал Върба на гр. Ра-
домир, където израснах сред природа-
та и от малка съм пленена от тайните 
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на живота. Около мен винаги е има-
ло много растения, градини, домаш-
ни любимци, за които се грижим и до 
днес със семейството ми. И след като 
попаднах и на прекрасни учители по 
биология в моя роден град животът 
ми логично тръгна в тази посока. След 
8-ми клас кандидатствах в Национал-
ната природо-математическа гимна-
зия и от 1983 година живея в София. 
Но връзката ми с моя любим град е 
много силна и почти всяка седмица 
прекарвам почивните си дни там, сред 
зеленината на поляните и хълмовете, 
наслаждавайки се на допира до истин-
ския живот. След като завърших Био-
логически факултет на СУ през 1990 
год. съдбата ме срещна с моя бъдещ 

научен ръководител, ментор и прия-
тел проф. Здравко Лалчев, с когото и 
до сега работим по обща научна тема-
тика, свързана с ранната диагностика 
и съвременното лечение на белодроб-
на незрялост при недоносени новоро-
дени деца, както и на различни други 
белодробни заболявания при възраст-
ни. Екипът ни е сплотен, лоялен и убе-
дено мога да кажа, че колегите ми са и 
мои приятели, с които споделям както 
работните задължения, така и праз-
ниците в живота. 
 
Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
За мен и моите колеги в екипа бе 
приятна изненада одобряването на 
наш проект на тема „Разработване на 
съвременни методи за ранна и бърза 
диагностика на неонатален респира-
торен дистрес синдром при рискови 
новородени деца“ в последната се-
сия на Фонд „Научни изследвания“ 
на МОН. Целта на този проект е чрез 
бързи биохимични и биофизични из-
следвания на проби гастрални аспи-
рати от рискови новородени деца да 
се установи веднага след раждането 
белодробната им зрялост и да се взе-
мат адекватни мерки за прилагане на 
животоспасяваща сърфактант-тера-
пия при необходимост. За съжаление 
относителният дял на рисковите но-
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вородени деца в България прогресив-
но нараства и през 2015 г. достигна 
11,4%. При тези деца рискът от смърт-
ност е многократно по-висок в резул-
тат на възникване на респираторни 
нарушения, като в резултат на неона-
тален респираторен дистрес синдром 
се регистрира до 50% смъртност при 
преждевременно родените деца у нас. 
Надяваме се резултатите от нашия 
проект да променят тази негативна 
статистика и да бъдем от полза за по-
добряване на качеството на живот на 
недоносените деца, както и на техни-
те родители, което е безценно.
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
По тематиката, за която Ви разказах, 
нашият екип работи от три години и 
до сега сме натрупали опит и експери-
ментални резултати за статистически 
анализ. Съвсем скоро в реномираното 
списание Colloids and Surfaces ще бъде 
публикувана наша приета статия със 

заглавие „Application of Axisymmetric 
Drop Shape Analysis and Brewster Angle 
Microscopy for Assessment of Clinical 
Samples from Prematurely Born Infants 
with NRDS“ (статията вече е публику-
вана и достъпна тук – бел. ред.). Тази 
публикация е плод на труда на водещи 
неонатолози в страната, учени-препо-
даватели в Медицински факултет на 
СУ, както и на млади научни работни-
ци, които са бъдещето на научно-из-
следователския ни екип. Надявам се 
сътрудничеството ни да продължава 
и занапред със същия ентусиазъм, до-
верие и подкрепа.
 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие? Какво, според 
Вас, трябва коренно да се промени в 
България по отношение на науката?
В последните години все повече умни 
и амбициозни млади хора напускат 
страната ни, преследвайки мечтите 
си да учат и да се реализират във во-
дещи университети и лаборатории 
в света. Те са наясно, че там дългого-
дишните им усилия, знания, умения 
се оценяват по достойнство и така ще 
се реализират пълноценно като уче-
ни и като личности. В България има 
отделни учени-ентусиасти, които аз 
бих нарекла „последните мохикани“ в 
някои лаборатории на БАН и малкото 
водещи наши университети. Благо-
дарение на искрения им ентусиазъм, 
страст към изследователската дей-
ност и преследване на творческите им 
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цели, тези устойчиви и непреклонни 
пред иронията на съдбата си будите-
ли работят лишени от средства, но за-
редени с такава енергия и страст, че за 
тях почивни дни няма. 
За да се променят нещата и да нака-
раме умовете на България да се реа-
лизират тук, трябва да се инвестира 
много, като се започне от детските 
години. Била съм два пъти в Синга-
пур – държава с размерите на нашата 
столица София, в която преди 50 годи-
ни хората са страдали от масова без-
работица, нищета, недостиг на вода, 
жизнено пространство, обработваема 
земя и суровини. Под ръководството 
на Ли Куан Ю – един от създателите 
на „Сингапурското чудо“, за 30 годи-
ни държавата успява да се пребори с 
тези проблеми и само за едно поколе-
ние прави скок от развиваща се към 
промишлена държава. Един от реша-
ващите фактори за това светкавично 
развитие е, че там са инвестирали в 
учене, образование и създаване на мо-
дерни технологии. Цялото общество 

се е сплотило около мисията, че само с 
осъзнато учене и прилагане на знани-
ята в конкретни, ясно формулирани 
цели, се постигат феноменални резул-
тати. Днес Сингапур е водеща светов-
на сила, това е мястото, където дори 
при споменаването, че си учител или 
преподавател възрастни хора на ули-
цата се кланят пред теб и те гледат с 
респект и уважение. За младежите в 
Сингапур е въпрос на чест да покажат 
най-доброто от себе си и да предават 
опита си на своите връснтици. В по-
следните години на Международните 
олимпиади по биология първите мес-
та са запазена територия за предста-
вителите на Република Сингапур, коя-
то има население от 4.5 милиона души. 
Така че, ако трябва да се опитаме да 
постигнем част от техните успехи, ще 
трябва образованието и науката да бъ-
дат обявени за мисия на бъдещите по-
коления и на бъдещите правителства. 
Според мен, ако има мислещи за бъде-
щето на България политици, те тряб-
ва да се обединят около тази идея и да 
я отстояват във времето, защото това 
е правилната посока в динамичните 
времена днес. Необходимо е търпение 
и постоянство, това да стане реалност, 
но примери има много. Трябва само да 
повярваме, че и ние го можем, а хиля-
дите разпилени български умове по 
света ясно показват, че това е факт. В 
допълнение искам да кажа, че са не-
обходими много сериозни промени 
в начина на обучение – и учениците, 
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и студентите трябва да бъдат убеде-
ни от ползата на наученото, от при-
ложение на знанието в практиката и 
живота, а не просто наизустяване на 
факти, формули и твърдения. Всеки 
един урок би трябвало да започва със 
следните думи от страна на препода-
вателя: „Наученото днес ще ви бъде от 
полза, защото......“. Така младите хора 
ще бъдат мотивирани и заинтригува-
ни да положат усилия за бъдещето си. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Както казах, в нашия изследовател-
ско-преподавателски екип сме хора, 
които си имат доверие и разчитат 
на пълна подкрепа. И като препода-
ватели, и като изследователи носим 
голяма отговорност за направеното 
от нас и се стремим да бъдем пример 
за младите не само като учители, от 
които получават знания, но най-вече 
като добронамерени личности. За мен 
и колегите ми е важно да сме широко 
отворени към младите хора и да бъ-
дем тяхна подкрепа. Много от нашите 
ученици и студенти са и наши близки 
приятели, с които работим заедно, но 
и се забавляваме. 
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Много студенти по медицина, молеку-
лярна биология, биотехнология имат 
засилени научни интереси и посеща-

ват различни лаборатории в БАН и в 
някои факултети на СУ. По програмата 
на МОН „Студентски практики“ много 
студенти могат да се запознаят с раз-
лични експериментални методи и да 
се докоснат до истинската наука. От 
друга страна, младите докторанти в 
страната, които също са се посветили 
на науката, работят с голям ентусиа-
зъм за постигане на целите си. Така че 
лично аз познавам много млади хора, 
които се занимават с наука в страна-
та ни, но дали те ще останат тук, ще 
зависи от много фактори – промяна 
в субсидирането на научно-изследо-
вателските лаборатории, драстично 
повишаване на възнагражденията на 
учените, които имат реално постиг-
нати резултати, доказани с научни 
публикации, както и промяна на отно-
шението на обществото към учените 
днес. Само да припомним, че по тради-
ция учителите, учените и артистите са 
Будителите на нацията ни, но за това 
се сещаме като че ли само на Деня на 
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народните будители на 1ви ноември...

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Ако страстта към знания е в душата и 
сърцето им, няма сила, която да про-
мени посоката на тяхната професио-
нална реализация. За мен учените и 
преди време, и днес са авантюристи, 
носещи в себе си духа на Дон Кихот. 

Така че благородната лудост да по-
стигнеш планираното от теб и да от-
криеш поредната тайна на живота, 
е лична удовлетвореност от постиг-
натата цел. А когато е споделена и от 
сплотен колектив, тогава признание-
то е пълноценно!
 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
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вате свободното си време?
Както споменах от 2010 г. съм ръково-
дител на Националния отбор по био-
логия заедно с доц. Снежана Томова и 
докторант Радослав Александров. За 
да достигнем до участието на Меж-
дународна олимпиада, с колеги от СУ 
и БАН подготвяме тестове и практи-
чески задачи за Областния и Нацио-
налния кръг на Националната олим-
пиада. Победителите в призовата 
десетка продължават надпреварата, 
като след нови изпити и практически 
задачи избираме четирима участни-
ци, представящи България на това 
най-сериозно състезание по биология 
в света. От 2010 година до сега наши-
те състезатели за завоювали 13 брон-
зови и два сребърни медала, както и 
8 почетни грамоти. Така че Олимпиа-
дата по биология е част от моето еже-
дневие, която ме зарежда позитивно, 
срещайки и развивайки младите умо-
ве на страната ни. 
Извън лабораторията и университе-
та, аз и моите колеги и студенти чес-
то ходим на театър, опера, балет, рок 
или поп-концерти. Аз обожавам теа-
тралните представления и посещавам 
една и съща пиеса неколкократно, за-
щото всеки път усещането и емоциите 
са различни. Любимата ми постанов-
ка беше „Трамвай желание“ в Театъ-
ра на армията, която съм гледала над 
10 пъти, а „Хъшове“ на Народния те-
атър е победителят по посещаемост 
от мен. Очарована съм от таланта на 

Деян Донков и постановката „Полет 
над кукувиче гнездо“ ме разплаква 
всеки път, когато съм сред публиката. 
Другата ми страст е пътешествията и 
не пропускам възможност да пътувам 
по света, да откривам нови места, да 
се възхищавам на културните и кули-
нарни традиции на различните нации. 
Тази година е посветена на обиколка 
на Европейски страни – през януари 
бях в Сърбия с приятели; началото на 
март – на екскурзия с моите две деца 
в Румъния; през пътешествахме с мои 
студенти и приятели в Италия; след-
ващата дестинация ще бъде Велико-
британия (където през юли ще се про-
веде Международната олимпиада по 
биология); през септември ще бъда 
с колеги на конференция в Париж, а 
ноември – конгрес във Валенсия. Но 
където и да бъда по света, знам, че мо-
ето място е тук, в България, където се 
радвам на обичта и признанието на 
моите деца, студенти, колеги и прия-
тели, и където е моето сърце!
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Здравейте, казвам се Алексан-
дър Тернянов. По образование 
и по призвание съм лекар и из-
следовател. 

 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
ука и кога се случи това? В каква об-
ласт е Вашият научен интерес?
Не бих могъл да посоча определен 

момент или събитие, които да са оп-
ределили интереса ми към науката. 
По-скоро бих „обвинил” за това се-
мейната среда и ценностите, в които 
бях възпитан. Ако може да се каже, че 
някой ме е вдъхновил, то това са били 
баща ми (инженер) и дядо ми, кой-
то беше професор по токсикология и 
фармакология. 
Научните ми интереси, както всичко 
в природата, претърпяват развитие и 
от Невронауките (от поведенческо до 
генетично ниво), постепено преминах 
към по-приложните епидемиологич-
ни и клинични изследвания в области 
като диабет, орални антикоагуланти, 
кардиоваскуларен риск...
Къде работите в момента? Коя науч-
на институция представлявате и с 
какво се занимава тя? 
В момента работя като лекар в Ка-
талунския Здравен Институт, в Бар-
селона. Тук се занимавам предимно с 
клинична дейност и научните актив-
ности са ми по-скоро допълнителна, 
отколкото основна дейност.

Как се стекоха обстоятелствата, че 

Александър Тернянов, Каталунски 
Здравен Институт, Барселона
Интервюто взе Джулия Камбуридис
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започнахте работа в чужбина?  
През 2008 година, 3 години след като 
защитих дисертация в областта на 
Невронауките, спечелих договор за 
Постдокторантска позиция към един 
екип, където за първи път се докоснах 
до научна работа на световно ниво. За 
първи път публикувах в списания с 
импакт фактор над средния световен 
и най-вече, сътрудничех с хора, надъ-
хани и живеещи за Науката, които ме 
вдъхновяваха да работя ден и нощ, за 
да се докосна до магията на открити-
ето!

Имате ли одобрен проект, по който в 
момента работите? Как се казва той 
и какви ползи ще има за науката и 
живота на обикновения човек?
В момента подготвям два малки про-
екта, които да представя на етичната 
комисия. Единият е относно бакте-
риалните резистентности и до каква 
степен се спазват от лекарите ръко-
водствата за добра лекарска практи-
ка, относно предписването на антиби-
отици. Темата е от много съществено 
значение, тъй като вече са описани 
бактериални щамове, резистентни 
към всички познати на човека анти-
биотици и безразборното им предпис-
ване от лекарите се счита за една от 
основните предпоставки за селекция-
та на тези мултирезистентни щамове.  

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-

че за нея.
Последната ми публикация беше свър-
зана с пикочните инфеции, за които 
вече разказах в предния отговор. Пре-
дишната ми публикация беше сърза-
на с един много актуален проблем, а 
именно внедряването на един вече не 
чак толкова нов клас медикаменти, а 
именно директните антикоагуланти. 
Тези нови антикоагуланти са с потен-
циал да изместят класическите варфа-
ринови и кумаринови антикоагулан-
ти, които предимно поради ниската 
си цена се задържат на високо ниво в 
медицинската практика. 

По какъв начин според Вас се разли-
чава науката в България и науката 
в чужбина? Има ли разлика според 
Вас?
Разбира се не бих могъл да говоря за 
Българската наука изобщо, защото не 
смятам, че имам представителна из-
вадка от данни. По-скоро имам лични 
впечатления и опитности, които от 
научна гледна точка не са релевантни, 
заради голямата статистическа греш-
ка (bias). 
Тук в Испания нещата също не са розо-
ви, след 2010 година настъпи сериоз-
на рецесия, която с идването на власт 
на последното правителство влоши 
значително условията за научна дей-
ност. Въпреки това аз имах шанса да 
работя с вдъхновени изследователи, 
от които научих модерни методи като 
генна експресия (RT-PCR), разработва-
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не и контролиране на нови линии нок-
аут мишки за определен ген и други, 
докато за сравнение в България се за-
нимавах с експерименти от епохата на 
Павлов...

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката? Какви според 
Вас са основните трудности пред из-
следователите в България?
Ще спекулирам (вече казах, че нямам 
претенциите да познавам в цялост-
ност проблема): Смятам, че проблем с 
науката в България няма, защото няма 
сериозна политика за науката. Про-
блемите са много по-дълбоки. Те са в 
ценностите. В България ценностите 
които вдъхновяват учения като че ли 
са се загубили. Когато хората имат мо-
тивация и подходящи ценности, няма 
сила която да ги спре. На индивидуал-
но ниво се появяват блестящи умове и 
те по един или друг начин успяват да 
напреднат в науката и разбира се за-
вършват в САЩ, Швейцария, Швеция, 
Германия, Англия... където има доста-
тъчно сериозно ниво на финансиране. 
Но не че става дума за пари! Проблем, 
който мнозина обърква. Не става дума 
за това, че науката е средство за ин-
дивидуално забогатяване. Не! Става 
дума, че това е призвание и начин на 
изразяване на малцина привилегиро-
вани умове, които ако намерят среда 
за развитие, обогатяват цялото обще-
ство! Останалите около тях, които се 

стремят към нищо не значещи звания 
и степени само пречат на прогреса... 
губят времето и ресурсите както на 
себе си, така и на обществото!

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Това, което ме вълнува, е дали хомо са-
пиенс има бъдеще! 
Както казва Оскар Уайлд: „Патриоти-
змът е добродетелта на порочния“. 
Интересуват ме по-общочовешки про-
блеми!

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата 
област? Бихте ли им казали нещо, 
което би им било полезно от Вашия 
опит? 
В интерес на истината аз се считам за 
много млад и неопитен, но в случай че 
има по-неопитни бих ги посъветвал 
да слушат сърцето си и да пробват. 
Докато не пробваш, няма как да раз-
береш дали ти харесва и дали имаш 
талант! Иначе качествата, необходи-
ми за добрия учен, са добре известни: 
любопитство, въображение, систе-
матичност до педантичност, желязна 
дисциплина и... искрица гений!
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Не се колебайте – пробвайте! Но пър-
во се запитайте какво точно искате и 
защо го искате! Ако го искате за прес-
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тиж, звание или пари... не си губете 
времето! Единственият добър мотив е 
стремежът към познание и нови хори-
зонти в познанието!

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Занимавал съм се с хиляди неща: но-
щен пазач на дискотека, чистач на 
магазини за бяла техника, продавач 
в магазин за хранителни стоки (всич-
ко това, докато бях студент по меди-

цина), певец в църковни и оперни хо-
рове, солист в оперни концерти (пях 
дори като солист в Аудитори де Бар-
селона през 2011), преводач, одитор 
на здравни обекти, диригент на хор 
на църквата в Албасете, медицински 
представител на фармацевтична фир-
ма... По призвание обаче се чувствам 
ЛЕКАР и ИЗСЛЕДОВАТЕЛ и съм щаст-
лив, че работя това!

Интервюто взе Джулия Камбуридис
 

МЕДИЦИНА

https://nauka.bg/spetsializiran-broj-meditsina-2017/
http://kupinauka.com/product/1409/balgarska-nauka-i-meditsina-nevrologia-pdf.html
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Алексей Митев, студент по Ме-
дицина към МУ София, чет-
върти курс. В момента правя 
година по Еразъм + във Фрай-

бург, Германия. Занимавам се с научни 
проекти от училище. Лице на Науката 
за 2014 година към ФеймЛаб, Автор 
към „BBC Знание България“.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Най-много проекти имам към Катедра 
Анатомия и хистология към МУ Со-
фия. Публикациите са на тема ретина 
и glomus caroticum. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Като малък започнах да се въплъща-
вам в ролята на учен с тайно убежи-
ще. Това беше на игра, но по-късно 
природните науки ми допаднаха, за-
почнах по собствено желание да се за-
нимавам повече. Профилът ми в гим-
назията беше Биология и Химия. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
С ментора ми кандидатствахме вед-
нъж, но проектът не беше одобрен. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Изследване на йонните канали в рети-
ната при плъхове и корелацията меж-
ду видовете канали и цветното зрение 
на тези гризачи. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Наистина ми е трудно да отговоря на 
този въпрос. В България има наука, но 

Алексей Митев, студент по 
Медицина към МУ София



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

125Българска наука2017

С подкрепата на:

не на достатъчно високо ниво. Липсват 
млади кадри и мотивация. Бизнесът и 
науката не кооперират на оптимално 
равнище. Голяма част от българските 
ученици и студенти са изключително 
амбициозни, готови да дадат жертви 
в личен план за развитие в науката. 
Липсата на перспектива е голямата 
каменна стена, която ги спира. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Не знам дали е истински късмет или 
практика, но съм изключително бла-
годарен на всички ментори, с кои-
то имаме общи проекти. Тези хора са 
отдадени на работата си, обичат я. 
Най-големите пречки за по-голямо 
развитие при тях са лошо устроената 
бюрокрация и йерархията на приори-
тетите в обществото ни. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да. Щастлив съм, че в МУ София има 
толкова много студенти, които се за-
нимават с научна дейност. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Изборът е личен, не можеш да при-
нудиш човек да се занимава с нещо, 
което не му допада. Това, което лично 
ме мотивира е фактът, че с всеки един 
следващ проект пъзелът придобива 

по-ясен, приятен вид. Контактите са 
обезателно полезни – трудно по друг 
начин можеш да срещнеш хора, отда-
дени на идеята си и в същото време с 
изключително приятен характер, те 
са неизчерпаем кладенец от интерес-
ни теми и разговори. А с времето все 
повече осъзнаваш, че приятният чо-
век до теб и разговорът, провокиращ 
към повече креативност и динамика 
в обществен и личен план, те правят 
щастлив, ползотворен и способен. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Повече възможности за студентски 
изяви. Увеличаване на приходите на 
научните институции и регулиране на 
финансите по справедлив начин. Дос-
тъп на учениците от цяла България 
до интерактивни научни състезания, 
игри, олимпиади. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
През свободното си време се старая да 
пиша повече научно-популярни ста-
тии, защото това е начинът за качест-
вен анализ на интересни теми, които 
впоследствие се оказват интересни на 
всеки. Свиря на пиано, спортувам. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Доц. д-р Анна Ганева, Дирек-
тор.

Коя научна институция 
представлявате и с какво се зани-
мава тя?
Институт по биоразнообразие и еко-

системни изследвания, БАН. Най-общо 
може да се каже, че областта, в която е 
насочена работата на учените от ИБЕИ 
е биоразнообразието и опазването на 
природата. По-конкретно част от про-
учванията са свързани с фундамен-
тални, а друга част с научно-прилож-
ни дейности в областта на зоология, 
ботаника, микология, хидробиология, 
паразитология, екология, генетика, 
биотехнологии, консервационна био-
логия, биомониторинг. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Интересът към биологията започна 
още по време на годините в гимназия-
та, след това продължи в обучението в 
Софийския университет, катедра  „Бо-
таника“ на Биологическия факултет. 
Когато бях студентка втори курс, за-
почнах да изучавам мъховете на Бъл-
гария под ръководството на доц. Слав-
чо Петров от Института па ботаника 
на БАН. След дипломирането продъл-
жих да работя в тази област.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-

Доц. д-р Анна Ганева, директор на 
Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания
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вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Аз лично нямам одобрен проект, но 
колеги от ИБЕИ спечелиха някол-
ко проекта през последната сесия на 
ФНИ. Проектите са насочени към про-
учвания на генетичното разнообразие 
на популации на растителни видове, 
адаптирането на диви, in vitro раз-
множени растения, проучването на 
почвени нематоди в земеделски земи 
с различен начин на управление – в 
България и Китай, палеоботанически 
проучвания на климатичните проме-
ни, мултидисциплинарно изследване 
на взаимоотношенията паразит – пре-
носител – гостоприемник на кръвни 
паразити във връзка със защитата на 
птичите популации, разработване на 
алтернативни методи за борба срещу 
фасциолоза, паразитоза с важно сто-
панско значение в Република Бълга-
рия и др. Тематичното разнообразие 
е голямо, както се вижда от темите, 
получените резултати ще имат както 
фундаментално, така и приложно зна-
чение.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната публикация е със загла-
вие „Флора, растителност и естестве-
ни природни местообитания в резер-
ват „Кутелка, Източна Стара планина“. 
Публикувана е в едно от научните спи-

сания, които ИБЕИ издава – Phytologia 
Balcanica. Заедно с други колеги рабо-
тихме в тази част на Стара планина 
във връзка с подготовката на План за 
управление на резервата. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Разбира се, че има. България има мно-
го добри учени от различни поколе-
ния, които не веднъж са доказали и 
доказват какво може да се постигне 
в една високо конкурентна среда, ко-
гато има добре подготвени специали-
сти. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Фактът, че всяка година печелим ва-
жни проекти, които изпълняваме ус-
пешно, показва, че екипната работа е 
на високо ниво. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, средно годишно обучаваме 35-40 
докторанта и по-голямата част от тях 
остават на работа след защита на док-
торантурата. Успешното задържане 
на млади специалисти обаче е ограни-
чено от ниските заплати в БАН. Инте-
рес към наука има, но заплащането на 
труда е далеч от това на колегите ни в 
Европа.

Какво бихте казали на хората, кои-
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то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Зависи откъде произхожда колеба-
нието. Прави ми впечатление, че мла-
дите хора днес са доста нетърпеливи – 
искат бързи успехи, бързи резултати, 
всичко да върви на бързи обороти. В 
науката обаче търпението и последо-
вателността са от основно значение. 
Резултатите понякога идват след го-
дини упорита работа. Така че, ако не 
са готови на упорит труд и постоян-
но усъвършенстване, това ще е преч-
ка в работата. Ако колебанията са от 
финансово естество, трябва да имат 
предвид, че има възможност и за до-
пълнителни доходи от работа по про-
екти. Те не са постоянни, разбира се, 
и зависят от това дали и колко често 
един екип от учени ще печели добре 
финансирани проекти, но това пък е 
свързано с казаното по-горе – мотива-
ция и упорит труд. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Необходимо ни е на държавно ниво 
стратегия за развитие на науката в 
България, която обаче да се доразвие 
и да не остане само на хартия. Упра-
вляващите трябва да имат предвид, 
че има фундаментална наука, която 
навсякъде се финансира на национал-
но ниво, че пътят от първоначални-
те проучвания до пазара невинаги е 
пряк и кратък. Непрекъснато говорим 

за връзка на науката с бизнеса, но не 
е съвсем ясно кой бизнес в България 
е подал ръка на науката и как би из-
ползвал постиженията на българска-
та наука. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Била съм дълги години хоноруван 
преподавател в Софийския универси-
тет в катедра „Ботаника“.  Интересу-
вам се от живопис, фотография, но за 
съжаление свободно време не остава. 
Работя и в събота, и в неделя, задъл-
жително по 4-5 часа. Ако имам свобод-
но време, бих пътувала. Това е нещо, 
което зарежда с впечатления и пози-
тивни емоции.

 



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

129Българска наука2017

С подкрепата на:

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Атанас Грозданов 
и съм възпитаник на Со-
фийския университет "Св. 
Климент Охридски", където 

се дипломирах като биолог – зоолог. 
В момента съм преподавател, но под-
помагам по различни начини няколко 
неправителствени организации, пос-
ветени на опазването на природата и 
популяризирането на българското из-

Атанас Грозданов, Катедра Зоология 
и антропология, Биологически 
факултет на СУ
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куство, свързано с биологията.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя като главен асистент към ка-
тедра Зоология и антропология на 
Биологическия факултет на СУ. Ние 
сме най-голямата структура за под-
готовка на професионални кадри в 
областта на биологията в България и 
осъществяваме обучение на разноо-
бразни специалности с различни ак-
центи в профилирането.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Откакто се помня дивата природа е 
нещо изключително интересно за мен. 
Още от дете преследвах насекоми, кои-
то исках да разгледам по-отблизо, а на 
около десетгодишна възраст вече бях 
тотално запленен от птиците. Малко 
по-късно станах член на Българско 
дружество за защита на птиците, а 
това ми даде възможност да се запоз-
ная с много хора, които ми помогнаха 
да развия страстта си. Имах шанса да 
уча в Националната природо-матема-
тическа гимназия и впоследствие в 
Биологическия факултет, където на-
мерих още сподвижници и никога не 
се отклоних от интересите си, което 
не се е променило и до момента. През 
годините общувах с изключителни 
хора – вдъхновяващи учени, природо-
защитници и отдадени преподавате-
ли. Благодарен съм им, че интересите 

ми в биологията продължиха да се за-
дълбочават и да ме мотивират.

Какви са последните проекти по 
които работите ?
Едни от най-интересните проекти, в 
които съдействам, са свързани със за-
връщането на редки и изчезващи ви-
дове птици в България. През послед-
ните години се увеличи и работата 
по морските бозайници, една малко 
позната и застрашена група в Черно 
море, за която тепърва ще се разкри-
ват нови важни и интересни факти. 
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Паралелно с всичко това, се опитвам 
да създавам проекти за подпомага-
не на студентски клуб Скорец на Би-
ологическия факултет – една според 
мен изключително важна структура, 
вдъхновяваща студентите да обичат 
биологията и да опазват природата.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Сред последните публикации, в кои-
то участвах, може би най-интересна 
е серията от доклади, които предста-
вихме на организираната във Факул-
тета Първа национална конференция 

по реинтродукция на консервационно 
значими видове в България. В този фо-
рум представихме редица успешни ре-
зултати в опитите за възстановяване 
на популациите на редки и изчезващи 
видове у нас. Един от най-големите и 
трудоемки проекти е реинтродукция-
та на белоглавия лешояд в страната, 
осъществявана от организациите Зе-
лени Балкани и Фонд за дивата флора 
и фауна. Нещата вървят добре и през 
2016 година видът се завърна като 
гнездящ в три територии, където от 
десетилетия назад беше изчезнал. С 
надежда очакваме добрата тенденция 
да се запази и да имаме възможност 
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успешно да продължим да противо-
действаме на критичната загуба на 
биоразнообразие, белязала нашата 
епоха.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Смятам, че трябва да бъдем опти-
мисти по отношение на развитието на 
науката у нас. Сериозна крачка напред 
е участието на страната ни в Евро-
пейския съюз – организация на едни 
от най-напредналите нации в света 
по отношение на всеки възможен об-
ществен показател. Надявам се да ус-
пеем да използваме възникващите 

възможности по най-добрия начин, 
а добрата новина е, че те стават все 
повече и повече. При всички случаи, 
като човек, обучаващ стотици млади 
хора, аз нямам право да им предавам 
заедно със зоологията нищо друго ос-
вен оптимизъм и мотивация.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Радвам се, че имам възможност да об-
щувам с хора, вдъхновени от науката 
и в същото време отдадени на препо-
даването в Биологическия факултет. 
Допада ми средата не само в рамките 
на катедрата, но и на факултета като 
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цяло. Тук определено се чувствам у 
дома си, а това е предпоставка да се 
опитвам да правя всичко най-добро 
по силите си домът ми да се развива 
по най-добрия начин. Мисля, че това 
е много важно, за да надграждаме 
резултатите си и да вървим уверено 
напред. В много неправителствени 
организации виждам също квалифи-
цирани и мотивирани хора и постоян-
но се опитвам да създавам връзки и 
нови междуинституционални екипи, 
които да работят успешно в името на 
общи каузи.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Малко след като започнах работа във 
Факултета, усетих нуждата да тър-
ся сред студентите мотивирани хора, 
които искат да работим заедно. Така 
се роди идеята за студентски клуб 
Скорец, който вече около осем годи-
ни активно функционира, създавайки 
възможности на студентите за допъл-
нителни активности – експедиции, 
доброволчество и много други. Голя-
ма част от тези студенти имат траен 
интерес и към зоологията и с много 
от тях вече имаме успешна съвместна 
работа под формата на публикации, 
участие в конференции и проекти.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?

За мен науката е не просто нещо мно-
го важно, тя е начин човек да се чув-
ства удовлетворен, да допринася за 
благото на обществото и да създава 
контакти и приятелства с най-инте-
ресните и най-дейните хора в страна-
та си и по света. Не винаги е лесно да 
намериш пътя си, но резултатите ви-
наги си струват. Освен това, въпреки 
че пътищата на хората често завиват в 
неочаквани посоки, страстта към нау-
ката може да остане жива независимо 
от избраното поприще.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Може би най-вече не трябва да се гледа 
на нея като на нещо абстрактно. Необ-
ходимо е държавата да обърне сери-
озно внимание на развитието на нау-
ката, като стратегическа инвестиция 
с дългосрочни ползи за страната като 
цяло. Притежаваме научен потенциал, 
който с правилните грижи може да ни 
се отплати многократно. Друг важен 
момент, според мен, е да се опитаме 
да разбием стереотипа, който хората 
свързват с думата "учен". В съвремен-
ната ера на информацията, младите 
хора трябва да виждат в лицето на уче-
ните динамични хора с разностранни 
интереси и разчупено мислене, за да 
ги последват и да задълбочат интере-
сите си в науката, като я предпочетат 
пред всички привлекателни теми, с 
които светът ги атакува.



НАУКА

www.nauka.bg/night

134Българска наука2017

С подкрепата на:

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Всъщност имам доста други интере-
си, но разглеждам повечето от тях до 
известна степен като свързан и с на-
уката. Запален съм по фотография-
та, слушам много музика (естествено 
рок и неговите вариации) и харесвам 
творчеството на Джон Толкин, в което 
намирам доста дълбок изследовател-

ски и природозащитен замисъл. Раз-
бира се, много обичам да пътувам и да 
откривам нови места, а те са свързани 
и с нови видове за наблюдаване и из-
следване. Всички тези теми са много 
важни за мен и се опитвам да не пре-
небрегвам никоя от тях, защото те 
могат да бъдат извор на вдъхновение 
и за по-класическите научни занима-
ния.
   



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

135Българска наука2017

С подкрепата на:

Г-н Димитров, Вие сте пос-
ветили огромна част от на-
учните си изследвания на 
различни проблеми на ас-

трофизиката, специализирали сте в 
Дубна, Русия, световен център, кой-
то се слави с натрупания опит, науч-
на компетентност от страна на уче-
ните си; публикували сте най-вече в 
чужбина, и то, в реномирани науч-
ни издания. Бихте ли разказали на 
нашите читатели за ключовите мо-
менти, събития и личности, които 
са белязали научното Ви развитие? 
Как сте се насочили към този клон 
на физиката?
Най-важното за насочване към оп-
ределена професия е стремежът към 
красота, който всеки човек би могъл 
да изпита. За мен лично желанието да 
се занимавам с физика се появи още 
през ученическите ми години, дока-
то бях в 10-11 клас. Колкото и да из-
глежда странно, бих могъл да сравня 
момента на избора на професия с пър-
вото влюбване. И не толкова дори на-
пътствията на учени и колеги, колко-
то това чувство на стремеж към нещо 

красиво и хармонично е това, което 
крепи учения в неговия творчески 
път. Не случайно употребявам думата 
„красиво”, защото по своя замисъл и 
проявления, Вселената, физическите 
закони и явления са много красиви и 
хармонични. 
В чисто конкретен професионален 
план, дължа много на двама мои „учи-
тели”, ако мога така да ги нарека – еди-
ният е проф. Сава Манов (1943-2005) 
– известен български специалист в 
областта на теорията на гравитацион-
ните взаимодействия, завършил свое-
то образование в Германия. Именно 
проф. Манов ме въведе в науката за 
гравитационните взаимодействия и 
ми даваше първите напътствия. 

Интервю с Богдан Димитров, 
Институт по ядрени изследвания, 
БАН
Интервюто взе Невяна Рогожерова
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Що се отнася до втория мой „учител”, 
тук  има една съществена особеност, 
която е характерна за съвременното 
информационно общество, и според 
мен тази тенденция ще се изявява в 
пълна сила в бъдеще, имам предвид 
не спрямо мен, а въобще. За втори 
„учител” аз лично считам проф. Сергей 
Копейкин, руски учен на работа в уни-
верситет в САЩ. Особеното в случая е, 
че специалист като проф. Копейкин аз 
срещнах не в Обединения Институт за 
Ядрени Изследвания в град Дубна, Ру-
сия, където бях на работа 17 години, 
а се запознах с неговите публикации 
и новите му подходи, които е изгра-
дил благодарение на съвременните 
електронни технологии – Интернет, 
електронен достъп до списания, кни-
ги и т.н. Разбира се, след „електронно-
то запознанство” последва и среща в 
Москва. И именно това е интересното, 
което ни дават информационните тех-
нологии - възможността за общуване с 
учени от цял свят. Поради това и днес 
всеки учен чувства, че интелектуално 
принадлежи към един отворен свят, 
и това е от важно значение, бих казал 
дори и с оглед на това да се постигне 
една „демократична” основа в наука-
та. Имам предвид, когато всеки учен 
в научно отношение не е подчинен 
на непосредствените си началници, а 
може да чуе мнението на учени по цял 
свят, благодарение на електронните 
средства за комуникация. 

Би било интересно на читателите 
да узнаят с какво се занимава астро-
физиката и какви са съвременните 
тенденции в тази наука, както и кои 
са основните и най-интересни сфе-
ри на приложение? Те имат ли ин-
тердисциплинарен характер? 

Астрофизиката се занимава с инте-
ресни неща, а именно - какви закони 
управляват нашата Вселена, как фи-
зическите закони, които ние тук из-
следваме и прилагаме на Земята и 
в нашето ежедневие, се проявяват в 
Космоса, този Космос, който може да 
бъде отдалечен на милиони светлин-
ни години от нас. Интересните обек-
ти, които изследва съвременната ас-
трофизика са черни дупки, Галактики, 
различни звезди и много, много дру-
ги. Описанието на всички тези обекти 
е много сложно, и изисква прилагане-
то на методите на много науки – не 
само физика, но и химия, компютърни 
технологии и сложна математика.  
Така че, напълно правилна е тезата, че 
съвременната астрофизика е интер-
дисциплинарна наука. За тази интер-
дисциплинарност може много да се 
пише. 
Но тук има нещо важно, което преди 
години ме удивяваше много. Отново, 
неоценима помощ да разбера тази 
тенденция ми оказаха трудовете на 
проф. Копейкин. Става въпрос за това, 
че в представите на много хора, осо-
бено на тези от по-възрастното поко-
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ление, астрофизиката, гравитацията, 
са нещо далечно, „неземно”, което ние 
изучаваме просто заради задоволява-
не на нашето любопитство. И разбира 
се, тъй като  тези науки не са непосред-
ствено свързани с нашето ежедневие 
(както много хора погрешно смятат), 
то на тях може да им се придаде „вто-
ростепенно” значение. За съжаление, 
такава една «научна идеология» се 
оказва удобен повод за орязване на 
финансирането на фундаменталните 
науки, тъй като в представите на мно-
го непросветени хора (особено от уп-
равляващи политически структури), 
финансиране на фундаменталната на-
ука е чиста загуба на пари, тъй като не 
води до нищо „практическо”. Отново, 
напълно погрешно схващане, което 
тотално се опровергава от съвремен-
ното развитие на физиката, и в част-
ност именно астрофизиката и гра-
витационната физика опровергават 
такива разбирания. А истината е, че 
фундаменталната физика и астрофи-
зика вървят ръка за ръка с приложна-
та физика. Последното означава, че за 
разрешаването на чисто практически 
проблеми на съвременните астрофи-
зични експерименти, „абстрактните”, 
фундаментални проблеми и подходи 
трябва да вървят ръка за ръка с чис-
то приложните. Нещо повече, именно 
приложните проблеми дават начало-
то на много фундаментални подходи. 
Като правило, всяка нова свръхпре-
цизионна апаратура, която се използ-

ва в съвременните астрофизични екс-
перименти, отначало като проблем се 
поставя на теоретично ниво, където 
се прилагат фундаментални подходи 
от съвременната теоретична и дори 
математическа физика.  
Например, човечеството винаги се 
е стремяло  да проникне  колкото се 
може по-навътре в Космоса, в смисъл 
да „надзърне” в дълбините на нео-
бятния Космос, като за целта  учени-
те трябва да изобретяват изключи-
телно съвършени технологии, които 
направо поразяват и най-смелото въ-
ображение. Ще спомена един пример 
– съвременните лазерни технологии 
позволяват да се установяват измене-
ния в разстоянието между два спътни-
ка на околоземна орбита и на разстоя-
ние помежду им 240 км, с точност до… 
1 микрон! – а това е размерът на кръв-
ната клетка, неимоверно малко число 
(една милионна част от метъра), на 
фона на огромното число – 240 хиляди 
метра! Подобно, в бъдещия мащабен 
космически експеримент LISA  (Ла-
зерна Интерферометрична Космиче-
ска Антена) разстоянието между три 
спътника (на орбита в пространството 
на Слънчевата Система) на разстояние 
помежду им 5 милиона километра, се 
измерва с относителна точност  10 на 
степен минус 28! Наистина, чудовищ-
на точност, която ние не можем дори 
да осъзнаем и да осмислим сериозно, 
но това е необходимо с оглед  детек-
тирането на гравитационни вълни, 
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идващи от Черни дупки и други много 
отдалечени обекти. А такова нищож-
но изменение на разстоянието между 
спътниците е свързано именно с тези 
гравитационни вълни, тъй като те де-
формират пространство-времето, кое-
то и води до изменение на разстояни-
ята. 
Друг пример, също  свързан с аб-
страктната за много хора теория на 
гравитацията, но вече приложена към 
пространството около нашата Земя -  
през 2009 година чрез известния кос-
мически експеримент GRACE експери-
ментално се  установява  важен факт 
– топенето на ледените блокове на 
Северния полюс, което води до посте-
пенно повишаване на нивото на Све-
товния океан - факт, който е от жиз-
нено значение за съществуванието 
на нашата цивилизация. И това става 
възможно, когато свръхпрецизионна 
апаратура успява да регистрира мно-
го, изключително слаби изменения на 
земното гравитационно поле, поради 
топенето на полярните ледове.  А по-
следното, в чисто теоретичен план, е 
директно потвърждение на Айнщай-
новата теория на гравитацията. Тук 
трябва да се признае, че експеримен-
тът хвърли едно предизвикателство 
на теорията – в съвременните тео-
ретични подходи на гравитационна-
та физика, гравитационното поле се 
приема за стационарно, т.е. неизменя-
що се с времето. Но се оказва, че то не 
само че не е стационарно, но и се мени 

много бурно и бързо, като това личи 
недвусмислено от компютърните си-
мулации на учени от Германия.
Навярно  най-красноречиво  съчетава-
нето на фундаменталните и приложни 
подходи се проявява,  когато човечест-
вото иска да „надзърне” в необятния 
Космос. Но за да се осъществи това,  
съвременната апаратура трябва да е 
в състояние да отчита прецизионни 
отклонения на светлинните лъчи (ид-
ващи от далечни обекти като квазари, 
Черни дупки, Галактики и др.). Целта е 
разбираема – колкото се може повече 
светлинни кванти да попаднат в де-
текторите на фотони. На по–прецизи-
онно ниво, обаче, тези отклонения се 
обуславят от действието на гравита-
ционното поле, което се формира око-
ло всички космически обекти – и да-
лечни, и близки.  По същество, именно 
тази необходимост залага основите 
на съвременната теория на разпрос-
транение на светлинни и електромаг-
нитни сигнали в гравитационно поле, 
която се появява и получава силно 
развитие след 1988 година, и се разви-
ва за първи път от представители на 
известни руски научни школи в Мос-
ква и Санкт-Петербург.    
С други думи, изследвайки това, което 
на пръв поглед ни се струва неземно, 
отвлечено и нереално, ние всъщност, 
може би и в началото без да осъзнава-
ме това, работим върху решаването на 
чисто практически проблеми, които 
са директно свързани с нашето еже-
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дневие. 

Кои са, според Вас, предизвикател-
ствата пред астрофизиката и как 
очаквате тя да се развие в бъдеще? 
Най-сериозното предизвикателство 
навярно не е пред астрофизиката, а е 
свързано със сериозното „преустрой-
ство” на нашето мислене и възпри-
емане на астрофизическите явления. 
И както вече споменах, нашето ми-
слене трябва да е такова, че да въз-
приема „невидимите”, на пръв поглед 
загадъчни и откъснати от живота яв-
ления,  като нещо видимо и необходи-
мо за съществуванието ни. 
Както е написано и в Библията – „ви-
димото ще стане невидимо, а невиди-
мото – видимо”.  А това е така и защо-
то познанията и възможностите на 
човека са ограничени  и той  не вина-
ги може да определя правилно това, 
което е стойностно и важно в приро-
дата. Ако не беше така, човечеството 
нямаше така безогледно да унищожа-
ва природата на своята планета, както 
това се доказва от топенето на ледо-
вете на Северния полюс на Земята. 
Така че, ако науката спомогне и за пре-
образуването на нашата духовна същ-
ност, така както Библията го изисква 
– това би било най-голямото „предиз-
викателство” и пред нас.

Имат ли по-младите учени в Бъл-
гария интерес към тази научна об-
ласт? От какви познания те се нуж-

даят, за да могат да са ефективни и 
същевременно мотивирани? Може-
те ли да съпоставите мотивацията 
на младите изследователи у нас с 
тези в Русия и на други места по све-
та? 
 
Сложно е да се отговори дали по-мла-
дите учени в България имат интерес 
към тези нови научни области. От 
една страна, както вече се спомена, 
съвременното информационно обще-
ство предлага богати възможности за 
запознанство с върховите световни 
научни постижения. Но от друга стра-
на, това не е достатъчно. Защото само 
запознаването е първата стъпка, а за 
да се изучат новите подходи, трябва 
систематизация, овладяване на слож-
ни подходи и на огромна по обем и 
сложна по структура научна инфор-
мация – с други думи, трябва умело и 
професионално научно ръководство. А 
когато на ключови позиции в науката 
се намират хора от други поколения, 
които по съвсем различен начин са 
израствали в научната кариера в пре-
дишните, социалистически времена, 
и по друг начин гледат на науката, то 
става ясно че всичко много се услож-
нява. Все пак, може да се каже, че ин-
терес към астрономията в България 
има у доста млади хора, да се надява-
ме, че този интерес ще им помогне да 
се приобщят и към съвременните об-
ласти от астрофизиката. 
Що се отнася до съпоставяне на моти-
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вацията на младите изследователи в 
Русия и в България, ако тази мотива-
ция идва от непосредствения интерес 
към Космоса, астрофизиката – тогава 
тази мотивация е сходна. Има обаче 
и съществена разлика – Русия като 
голяма страна с традиции в науката 
притежава научни школи, които имат 
изградени традиции,  доказани пости-
жения в науката и добре изградена 
система от научни контакти със за-
падния научен свят, основно от немал-
ко представители на руските научни 
школи, които през последните 20-25 
години са заминали на работа в запад-
ни научни центрове и университети. 
И трябва да се признае, че много от 
тези специалисти, изградили се като 
такива в миналите времена в бившия 
Съветски съюз, понастоящем заемат 
водещи позиции в американските и 
европейски научни центрове. Така че, 
младите изследователи в Русия биха 
били силно „подпомогнати”, в сравне-
ние с тези в България, независимо, че 
и в Русия понастоящем руската наука 
изпитва кризисни ситуации.  
А младите изследователи в западните 
страни – безспорно, те са в най-при-
вилегированата ситуация, тъй като 
имат компетентни ръководители, до-
бро финансиране на техните проекти, 
възможности за контакти с учени по 
цял свят, участие в конференции по 
света. И руските учени участват в кон-
ференции, но трябва да се признае – 
за тях зад всяко едно участие се крие 

една истинска и много трудна борба 
за финансиране от фондации, от гран-
тове, от правителството и т.н.  Което 
на западните учени е подсигурено, 
поне в по-голяма степен, в сравнение 
с руските учени. 

С какви изследвания се занимавате 
в момента?  

Моите научни изследвания в момента 
са свързани с приложението на теория 
на гравитацията в някои практически 
дейности. Както беше споменато, за 
близо 20 години станаха наистина ре-
волюционни промени в науката и те-
ория на гравитацията се превърна от 
абстрактна наука в почти инженерна 
наука. В сериозните научни списания 
вече се срещат статии, озаглавени 
„Обща теория на относителността и 
съвременните технологии”. Науката 
за гравитацията вече се прилага на-
всякъде – и в геодезията, където през 
последните години възникна нова, 
интердисциплинарна област – рела-
тивистка геодезия, и в радиоастроно-
мията, и в лазерната локация на Лу-
ната  (колкото и да звучи невероятно, 
но понастоящем точността на измер-
ването на разстоянието между Земя-
та и Луната е само...2-4 милиметра, а 
се поставя и задачата за достигане на 
точност по-малка (!) от 1 милиметър),  
и в лазерната локация на спътници, и 
в т.нар. VLBI – интерферометрия със 
свръхдълга база – система от много 
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радителескопи по цялото земно къл-
бо, които формират тази „свръхдълга 
база”. Понастоящем всеки сериозен 
обзор в най-авторитетните списания, 
свързан с радиотелескопи и VLBI (Very 
Large Baseline Interferometry) непре-
менно засяга и ефектите на гравита-
ционното поле. Преди 20 години оба-
че не е имало такива тенденции.  
Моите конкретни научни изследва-
ния са свързани с теорията на т.нар. 
Глобална Система на Позициониране, 
известна повече с английското си на-
именование – GPS (Global Positioning 
System). GPS – това са съвременните 
технологии, без които е невъзможен 
нашият живот понастоящем – и нави-
гацията на самолети, превозни сред-
ства, GPS и GPRS вече се инсталират на 
почти всеки мобилен телефон. 
Но за много хора е неизвестно, че GPS 
в съвременната си форма се основа-
ва също на специалната и обща тео-
рия на относителността (която всъщ-
ност е теория на гравитационното 
поле), тъй като точната локализация 
от спътници на даден наземен обект 
зависи от обмена на сигнали между 
спътника и наземните станции и/или 
съответните GPS устройства. А също 
така, най-същественият елемент на 
точната локация на наземни обекти е 
синхронизацията на часовниците на 
наземните станции и на спътниците. 
Всъщност, това не са обикновени ча-
совници, а атомни часовници, осно-
вани на свръхфини атомни преходи, 

които имат много точно определено 
времетраене. И тук се проявява особе-
но ярко ефектът на интердисципли-
нарността – гравитационната физика 
върви ръка за ръка с метеорологията, 
атомната физика, геодезията, сеизмо-
логията. 
А при разпространението на сигнали 
трябва да се отчита земното гравита-
ционно поле, което може да предиз-
виква забавяне на сигнала. Става 
въпрос за забавяне на сигнал от поря-
дъка на наносекунди и пикосекунди 
(и дори по-малки). Наносекундата е 
много малко число – една хилядо-ми-
лионна част от секундата, на всеки чо-
век това би се сторило ужасно малко 
число, но за теорията на GPS-сигна-
лите това съвсем не е така. Грешка от 
десетки наносекунди в показанията 
на наземни атомни часовници и атом-
ни часовници на спътници може да 
доведе до грешка в позиционирането 
(локализацията) на наземни обекти 
от порядъка на 100 метра. А това вече 
не е точно позициониране и може да 
доведе дори до неприятни последици 
– представете си че GPS-навигатора ви 
укаже да завиете с колата си по ули-
ца, която е на повече от 100 метра от 
тази, по която всъщност вашата кола 
трябва да върви. 
Конкретната ми научна дейност през 
последната година е свързана със съз-
даването на математически модели 
за разпространение на сигнали меж-
ду два спътника, като се отчита ели-
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птичността (образно казано – „сплес-
натостта” на елиптичната орбита) на 
спътника. С други думи, моето изслед-
ване е свързано със синхронизацията 
на часовниците между два спътника 
– отново, еднакви показания между 
часовниците на два спътника не може 
да има, тъй като дори тези часовни-
ци да са атомни (а понастоящем има 
вече и ядрени часовници), те изпит-
ват силното влияние на гравитацион-
ното поле. В случая, изследването на 
процеса на синхронизация между ча-
совници на два спътника (а не между 
часовниците на спътник и на назем-
на станция) се обуславя от една нова 
тенденция в спътниковите техноло-
гии, която НАСА би искала да устано-
ви – всеки спътник да бъде автономна 
единица, комуникираща само с други-
те спътници на орбита в продължение 
поне на 6 месеца. Понятието «авто-
номност» в случая означава,  че даде-
ният спътник в продължение на тези 6 
месеца не трябва да получава никакви 
команди от наземни  станции. По таки-
ва теоретични модели вече се работи 
от няколко години, като в разработки-
те участват учени от такива известни 
университети като Калифорнийския 
Технологически Институт  (Caltech) в 
САЩ, а също и отделни руски учени от 
МГУ (Московския Държавен Универ-
ситет). Досегашните модели, в преоб-
ладаващата си част публикувани след 
„разсекретяването” на GPS-теорията 
след 2000-та година, бяха изградени 

на обмена на сигнали между спътник 
и наземна станция. 
В перспектива, предвиждам разработ-
ването на много други подходи, като 
например отчитането на неравномер-
ното въртене на Земята върху процеса 
на генерация на потенциала на земно-
то гравитационно поле. Завършил съм 
също и теоретично изследване, посве-
тено на приложението на един по-нес-
тандартен подход, свързан с  Принци-
па на Еквивалентност в Обща Теория 
на Относителността (ОТО)  в теорията 
на разпространението на GPS-сигна-
ли. Приложението на такъв подход ще 
докаже тезата, че най-абстрактните 
подходи биха могли да имат практи-
чески приложения. Изразено по друг 
начин, колкото и даден научен подход 
да изглежда абстрактно-теоретичен и 
необозрим и неразбираем, ако подхо-
дът е правилен, той неминуемо ще на-
мери своето конкретно приложение. В 
голяма степен, това е логиката на съ-
временната фундаментална наука.     
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Божидар Иванов и 
съм доцент в Институт по аг-
рарна икономика, съкратено 
ИАИ. В Института съм от сре-

дата на 2005 година и работя там вече 
12 години. Завършил съм висше обра-
зование в Университета за национал-
но и световно стопанство, специал-
ност „Аграрна икономика” и след това 
съм завършил докторантура в Универ-
ситета „Кюшу” – Япония, отново кате-
дра „Аграрна икономика” и по-специ-

ално в лаборатория „Управление на 
земеделски стопанства и развитие на 
селските райони. Имал съм щастието 
да специализирам на различни места, 
в различни Университети, да научвам 
много нови и различни неща, което 
още повече е запалвало желанието да 
се занимавам с научни изследвания. 
През цялото време съм се занимавал с 
икономика на земеделието, което ме е 
карало както да трупам и придобивам 
знание по самите икономически тео-
рии, така и да градя знания и компе-
тентности в областта на земеделието, 

Божидар Иванов, Институт по 
аграрна икономика
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което е изключително интересно.
 
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Както споменах, от 2005 година съм, 
първоначално научен сътрудник, след 
което през 2011 година успях да се 
хабилитирам по стария закон за на-
учните степени и звания, където уни-
верситетските и изследователските 
научни наименования се различаваха 
и бях Старши Н.с ІІ ст., а от няколко го-
дини се направи унификация и вече 
съм доцент. ИАИ е научен институт в 
рамките на Селскостопанска акаде-
мия (ССА), който се занимава с научни 
изследвания, изключително в облас-
тта на селското стопанство и селски-
те райони. Това е единственият у нас 
публичен институт, който датира като 
дейност от 1937 година, макар първо-
начално да не се е именувал така и е 
основан от проф. Янаки Моллов. Проф. 
Янаки Моллов е един от най-видните 
след Освобождението на България 

аграрикономисти и политици. Бил е 
Министър на земеделието, на обра-
зованието, на народното стопанство 
в различни правителства. Декан на 
Агрономическия факултет и народен 
представител в няколко Народни съ-
брания. Умира през 1948 година на 66 
години. ИАИ основно се занимава с на-
учни изследвания в областите, които 
споменах, като едновременно с това 
обучава и докторанти в специално-
сти, които покриват предмета на дей-
ност. За разлика от университетите, 
където има катедри или специално-
сти свързани с аграрната икономика 
и където главно се извършва обуче-
ние, ние основно правим приложни 
научни изследвания, които обслужват 
както земеделската общност, така и 
публичните власти, държавата, не-
правителствения сектор и общество-
то като цяло по много и разнообразни 
въпроси, свързани със земеделието, 
храните, хранителната индустрия, по-
треблението на храни и развитие на 
селските райони.
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Когато постъпих в Университета и 
започнах висшето си образование, 
започнах да се замислям по този въ-
прос, да се занимавам с такава рабо-
та. Кое ме накара да го направя, това 
е именно естеството на работа и въз-
можността да постигаш резултатите, 
които научната работа дава. Нашата 
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работа е свързана с много четене и 
много мисъл, творчество и размишле-
ния. Икономиката е социална наука, 
докато земеделието е дейност, която 
най-общо се разбира, като практика, 
предназначена да произвежда храна 
за човека. Там се е развил собствен 
клон на знанието, свързан с агроно-
мия, животновъдство, градинарство 
и т.н. Ако земеделието е неотделимо 
от съществуването на човека, защото 
човек, такъв, какъвто го познаваме, 
полага грижи за да произвежда храна-
та си, а икономиката е наука, която се 
занимава с начините, по които става 
това и с размяната. Сферата на знание 
на двете съставни части на това, с кое-
то се занимавам, е огромна и това ме 
прави щастлив, че го работя.
 
Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?

Да, имам такъв проект. Той е от края на 
2016 година и е на тема „Сравнително 
изследване на екологичните условия, 
съхранението на културните ресурси 
и устойчивото развитие на туризма 
в селските райони на Китай и Бълга-
рия”. Проектът си е поставил за цел да 
направи анализ на състоянието и на 
ресурсите, свързани с осъществява-
нето на туризъм в селските райони на 
България и Китай и да направи оцен-
ка на връзката между екологичните 
и културни дадености и развитието 
на селския туризъм и приноса на ту-
ризма, като фактор за устойчивото 
развитие на селските райони. Допъл-
нителен резултат от проекта, който 
придава и практическа насоченост, е 
да се изготви план за действия за при-
вличане и популяризиране на селския 
туризъм в България сред китайските 
туристи. С прилагането на този про-
ект ще се постигне осъществяване на 
сътрудничество между две от водещи-
те в своите страни научни институции 
в областта на земеделието и селските 
райони. Един от най-важните ефекти, 
който би се постигнал от провеждане-
то на това изследване, е свързването 
на развитието на културните и еколо-
гични забележителности с туризма и 
оттам в изследване на способността 
на туризма да генерира социални и 
икономически ползи в тези райони.
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-



НАУКА

www.nauka.bg/night

146Българска наука2017

С подкрепата на:

че за нея.
Моят стил на работа е да поемам по-
вече неща наведнъж и затова често 
в един и същ момент работя по ми-
нимум две и повече неща. В момента 
пиша 2-3 статии едновременно, като 
всяка една от тях е на различен етап и 
понякога не са много свързани помеж-
ду си. Основната част от последните 
ми изследвания е насочена в облас-
тта на земеделските пазари, цените, 
търсене, предлагане, където са една 
част от публикациите ми, а другата е 
именно с устойчивото развитие в зе-
меделието и селските райони. Най-ва-
жното за всеки научен работник и из-
следовател е именно методическото 
знание и капацитет, което му помага 
да прави изследвания, да постига ре-
зултати и да дава отговор на въпро-
сите. Ето защо в работата си напосле-
дък се опитвам именно да заимствам 
най-новото в достигнатото знание в 
областите, по които работя и да се оп-
итвам да надграждам.
 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Много труден въпрос, на който обаче 
не може да се даде окуражителен от-
говор. За съжаление в България има 
много дефицит на истинско разби-
ране за ролята и ползата от науката 
и за онова, което тя изисква, за да се 
прави. Говори се за фундаментална 
и приложна наука, за изграждане на 
мост между образованието и науката, 

за свързване на теорията с практика-
та, за обвързване на научните резул-
тати с обществените нужди и потреб-
ности и т.н. За мен целта в науката е 
да дава знания и да прави открития, 
които да носят ползи за човека и об-
ществото. Цивилизациите са стигна-
ли дотук именно благодарение на тях-
ното непрестанно научно развитие и 
новооткрития в различните области 
на живота. Научните открития полз-
ват всички и затова като такива се 
схващат като публични блага. Научни 
открития, обаче, могат да се правят в 
частни компании и то много успешно 
и тогава придобиват частен характер 
и ползват онези, които могат да ги за-
купят и платят за тях. Ако едно обще-
ство иска да се развива хармонично и 
да допринася за благосъстоянието на 
всички, тогава трябва да има разбира-
не за това от обществото. Без наука, 
всяка страна ще има неустойчиво и 
несигурно настояще и бъдеще.
 
Как оценявате работата на екипа 
си?
В рамките на ИАИ аз ръководя един 
малък екип от хора, обединени в Цен-
тър за икономически изследвания в 
селското стопанство – САРА. Екипът е 
млад, амбициозен, запленен в дирене-
то на нови знания и експериментира-
нето на нови методи, като се развива 
много добре. САРА е създаден в нача-
лото на 2013 година и вече има своето 
място в аналитичната област на бъл-
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гарското земеделие. Основното което 
правим, е анализ на стоковите паза-
ри, изследване на ефектите от поли-
тиката в земеделието, разработване 
на сценарии за развитие на ключови 
сектори, което е предназначено да по-
могне на нашите производители, на 
вземащите решения и на обществото 
като цяло. Вече ставаме търсени, ци-
тирани, допитват се до нас, ходим в 
чужбина и показваме това, което пра-
вим и можем, което допринася за по-
вишаване реномето и впечатлението 
от българската аграрна наука.
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Много е трудно да привличаме не 
просто млади хора, а млади, способни, 
талантливи и дейни. Както споменах 
няма добри и благоприятни предпос-
тавки за научно развитие в страната 
и това поприще не е на почит и попу-
лярно сред младите хора, които при-
тежават даденост да се занимават с 
него. Изисква се комбинация от много 
качества, за да се справяш с работа-
та, която ние вършим и това за един 
млад човек, тръгващ от начало, е мно-
го трудно. Аз напълно го зная и зато-
ва се опитвам да помагам и да работя 
изключително с млади хора, в които е 
бъдещето. Те са носители на енергия-
та за научно дирене, те са иноватори-
те, които искат да опитват нови неща, 
което е смисълът на правене на наука. 

 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Да се посветиш на научна работа от 
една страна е призвание, а от друга ог-
ромно предизвикателство и приклю-
чение. В нашия свят могат да се видят, 
според мен, четири образа на учени, 
единият е на „отнесените”, вглъбени-
те в това, което правят, откъснали се 
от социалната реалност научни работ-
ници, които въпреки всичко остават 
стоически на това поприще, вторият 
на несмогващите да се справят с ди-
намичния ход и напредък на научното 
знание, както заради това, че нямат 
подходящите условия, така и заради 
собствени ограничения, но са запази-
ли своята реална оценка за случващо-
то се. Третият типаж са прагматици и 
научни опортюнисти, които не правят 
много наука, а се възползват от знани-
ята, които са придобили и от това, кое-
то са успели да научат от средата око-
ло тях, за да се реализират личностно 
сравнително добре. Четвъртият тип 
са онези, които правят наука, отворе-
ни са към новите неща, учат и помагат 
на тези около и след тях, не използват, 
а творят и от тях има винаги какво да 
научиш.
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Трябва да се промени отношението на 
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обществото и държавата към наука-
та и да се промени възприятието към 
тази работа. България няма да има ху-
баво и успешно бъдеще, докато хората 
гледат на научната професия със съ-
жаление и това остава една от непред-
почитаните работи. Мога да кажа, че 
работата на учения и неговата профе-
сия остават и пазят уважението на хо-
рата, които дълбоко осъзнават, че това 
е една благородна, отдадена към дру-
гите работа. В обществото и в общест-
вените отношения у нас цари голям 
хаос, което обяснява защо и нашата 
наука в момента е в такова състояние. 
В развития свят и сега, а още повече 
в бъдеще, мястото и ролята на наука-
та ще расте и тя ще ангажира все по-
вече млади хора. Ние трябва да знаем, 
че освен университетите и научните 
институти, които са публични, много 
голяма част от научните изследвания 
се правят в частните компании, кои-
то обаче не обучават, а вземат кадри 
от университетите и научните инсти-
тути, които развиват по-нататък. В 
днешно време, показател за успешно 
развитие и конкурентоспособност не 
е в това с какви ресурси и сравнителни 
предимства разполагаш, а какви ино-
вации и нови технологии притежаваш 
и си създал, което е пряк резултат от 
научна работа.
 
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-

вате свободното си време?
Имам семейство и син на 9 години и 
гледам да отдавам част от времето и 
силите си и на тях. Той е много любо-
знателен и енергичен и когато съм с 
него, ми задава толкова много въпро-
си, иска да си играем на неговите си 
детски игри, което го използвам за 
разтоварване. Обичам да чета, но не 
толкова художествена литература, а 
по-скоро историческа и публицистика. 
Обичам да гледам документалистика 
от рода на National Geographic. Обичам 
да се събирам с приятели и колеги, къ-
дето да водим интересни и обогатява-
щи разговори, от които може да нау-
чиш нещо ново. Част от свободното 
време прекарвам, помагайки на роди-
телите си в земеделското стопанство, 
което те имат, което е много разтовар-
ващо и зареждащо, защото допира ти 
до природата и животните винаги е 
живо, истинско и отрезвяващо прежи-
вяване. Кредото ми е да избягвам да 
върша неща самоцелно и такива, кои-
то не ме обогатяват. Вярвам, че човек 
трябва да живее, вършейки смислени 
неща, да бъде съзидателен, давайки 
на другите и помагайки, помнейки ис-
тинския и вечен смисъл на човешкото 
съществуване.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Доктор Божидар Орешков от 
Физически Факултет на Со-
фийски Университет, в група 
Твърдотелни лазери и нели-

нейна оптика на доцент Иван Бъчва-

ров.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Софийски Университет, Физически 
Факултет, катедра Квантова Елек-
троника. В групата по Твърдотелни 

Божидар Орешков, Физически 
Факултет на Софийски Университет
Интервюто взе Ирина Петрова
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лазери и нелинейна оптика правим 
нов тип лазерни източници, които са 
новост за науката, и които целим да 
намерят приложение главно в меди-
цината и в синтез на нови материа-
ли. Поради тази причина лаборато-
рията ни е кръстена Лаборатория по 
твърдотелни лазери, като всъщност 
тя е Лаборатория по лазерна физика 
и приложения. Защото в момента чо-
век не може да получи финансиране 
за някакъв голям проект само за ла-
зери, без да има някакво конкретно 
приложение. Защото, в крайна смет-
ка, лазерът е нещо много смислено за 
мене, защото аз се занимавам с лазер-
на физика и ми е много интересно. И 
за доста други хора е така. Но, в край-
на сметка, той е един инструмент в 
ръцете на правилния човек. И точно 
поради тази причина приложенията 
и реалното използване на такива ла-
зерни среди в ежедневието на човека 
е много много важно да се намери. 

Конкретните приложения на повече-
то системи, които проектираме са ди-

ректно в медицината. Основно в много 
прецизна инвазивна хирургия. Гово-
рим за много висока прецизност, така 
че, ако може след като направим ня-
какъв срез, процесът се нарича абла-
ция, та след като направим аблация на 
тъкани, да има минимално увреждане 
в обема на тъканта странично от на-
правения срез. Ако правим, разбира 
се, операция на кожа, може би няма да 
е толкова критично да имаме резолю-
ция, т.е. да имаме зона на странично 
увреждане с размера на една клетка. 
На практика първоначалните експе-
рименти с нашата система показват, 
че това е възможно. Представете си, 
че искате да премахнете ракова тъкан 
и да запазите околните здрави клет-
ки, вместо да ги унищожите заедно с 
болните. Това е основен проблем при 
химиотерапията - там заедно с бо-
лните клетки се унищожават и много 
здрави. И е много важно, особено ако 
искаме да правим например мозъчна 
хирургия - на главния или на гръбнач-
ния мозък. Гръбначният мозък е само 
няколко милиметра. Тоест, ако искаме 
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да правим операция там, с резолюция 
една клетка е много важно да се на-
прави разлика между живи и ракови 
клетки. При вътрешносъдовата хи-
рургия също, например сърдечно-съ-
дова хирургия, също е много важно 
да направим разлика между живи и 
мъртви клетки, които искаме да пре-
махнем. 

Друго основно приложение, което 
целим е синтез на нови материали. 
По-голяма част от лазерите, които 
правим са в колаборация с други ко-
леги от Германия, от Япония, от Русия. 
И говорим за много скъпа апаратура и 
за нещо, което е ново, което в повече-
то случаи не е създавано. Примерно, 
ние искаме да направим някакъв уни-
кален лазер, който да излъчва на така-
ва дължина на вълната, с такъв диапа-
зон, който до момента не е правен. И, 
човек като се замисли защо тия неща 
не са правени, отговорът в общия слу-
чай е - защото просто нямаме достъп-
ните материали до момента. Т.е., за да 

направим някакъв нов тип лазер, по-
стоянно изследваме нови материали. 
А новите материали не са лесно дос-
тъпни, не са и евтини. Затова работим 
в колаборация с различни учени от 
цял свят, за да създаваме нов тип ла-
зери и нови материали или нови тех-
ники за синтез на материали; както и 
за спектроскопия. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Теодосий Теодосиев - Тео. Учител по 
физика в Казанлък. Тео ме запали по 
физиката основно. Това беше между 
7ми и 8ми клас. Тъкмо ми бяха мина-
ли всичките изпити и майка ми ме за-
веде при нейната класна. Майка ми е 
от Казанлък, завършила е Математи-
ческата гимназия 1 - 2 випуска преди 
Тео мисля, но съответно нейната клас-
на е преподавала и на Теодосий. Чрез 
нея се запознах с Тео. Тогава тъкмо ме 
бяха приели в НПМГ, преди това цяла 
година само решаване на задачи, със-
тезания, изпити и мислех че след като 
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е минало всичко това ще ми е малко 
по-свободно. И се запознах с Тео и той 
ми казва “Ми вземи си 4-5 тетрадки 80 
листа, може и да ти стигнат. Две сед-
мици се изолираме там в планината и 
решаваме задачи по цял ден.” Отивам 
на школи и по цял ден решаваме ди-
ференциални и интегрални уравне-
ния, смятаме производни и смятаме 
интеграли. Тогава нямаше как да оч-
аквам колко интересно ще ми бъде по 
цял ден да го правя това. Начинът, по 
който Тео води, начинът, по който пре-
подава, е уникален. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?

```` Не.````

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
“Tm3+:LiGdF4 Laser, Passively 

Q-Switched With a Cr2+:ZnSe Saturable 
Absorber” - изследване на една нова 
лазерна среда. Това всъщност е в ко-
лаборация с колегите от Макс-Борн 
(институт по нелинейна оптика и 
спектроскопия с къси импулси) и ко-
легите от Пиза. Изследвахме един нов 
тип лазерна среда с цел да генерираме 
къси лазерни импулси в диапазон от 
дължини на вълните около 2 микро-
метра. Това до момента е трудно да се 
постигне точно поради факта, че няма 
много нови материали. И точно тази 
“Тулий-дотиран Гадолиниево литиев 
флуорид” е един такъв нов тип сре-
да, която изглежда обещаваща и съ-
ответно я изследвахме за получаване 
на къси импулси, донякъде успешно, 
донякъде не. По-скоро успешно бих 
казал, понеже се получиха добри ре-
зултати.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Това е малко грешно зададен въпрос 
според мен, понеже науката е глобал-
но явление, а не локално. Първо тряб-
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ва да работим заедно с хората нався-
къде по света за развиване на науката. 
И второ: ако ние спрем тука и гледаме 
само нашето си, в Китай, в Америка, в 
Русия хората работят. Не трябва да си 
мислим, че ние сме уникални по няка-
къв начин и че това, което ние сме се 
сетили друг няма да се сети. Напротив, 
това доста често се случва - ако някой 
при нас не се сети, някой от Италия, от 
Германия ще се сети и ще започне да си 
работи. Когато хората работят заедно 
и не си гледат всеки своята паничка, 
има прогрес. Така че, има бъдеще нау-
ката, но не в България, а в целия свят.

А как виждате това бъдеще?
В момента живеем в такъв свят, в кой-
то всичко се развива много много бър-
зо. Има много големи колаборации и 
научни проекти и мисля, че точно та-
кива големи проекти и такива идеи на 
малко хора, които имат виждане и мо-
гат да се абстрахират от локалните си 
проблеми и да погледнат в бъдещето, 
са важни, защото успяват да разширят 

границите на колективното ни зна-
ние. 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Има, да. Аз съм един от тях. Но сме 
малко. И трудно се получава мотива-
ция за работа.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Да не се отказват. Науката е нещо, кое-
то е супер интересно. Тео имаше едно 
казване, че като си малък си играеш с 
играчки. Като пораснат, хората които 
се занимават с наука и с техника са го-
леми дечица, които си играят с големи 
играчки. И често, когато човек работи 
с удоволствие и с желание и вижда 
това колко е вярно. Играем си с го-
леми играчки наистина, но с някаква 
цел, с насоченост - да развием собст-
веното си знание и знанието на окол-
ните и като цяло да подобрим начина 
на живот. 
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Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Доста труден въпрос. Коренно, може 
би най-трудното - начинът на мисле-
не. Все повече учени трябва да се бо-
рят за финансиране на научни про-
екти, а не да се чака от държавата. И 
както в случая при нас - финансиране-
то не работи много добре, трябва да 
се гледа към финансиране по програ-
ми от ЕС или САЩ. Също така науката 
става все по-интердисциплинарна и 
учени от различни сфери и с различни 
експертизи трябва да обединят свои-
те ресурси и знание и да работят заед-
но. За щастие в последните години все 
повече учени в България осъзнават 
тези проблеми и се работи усилено в 

тази насока.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Работил съм по създаване на елек-
тронни уроци по физика, също така и 
като консултант по дизайн и изпит-
ване на животоспасяващи настил-
ки в спортното катерене. Колкото за 
свободното време - четене на книги, 
компютърни игри, футбол, катерене, 
ходене по планини са едни от нещата, 
които ми идват на ум. За жалост напо-
следък остава все по-малко време за 
тях.

Интервюто взе Ирина Петрова
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Ще представиш ли на читателите 
на БГ наука себе си институцията, в 
която работиш? 

Казвам се Бойко Неов, на 32 
години, работя в Института 
по биоразнообразие и еко-
системни изследвания. За-

вършил съм молекулярна биология и 
физиология, в момента се занимавам 
с молекулярна паразитология.  
ИБЕИ е водещата институция, зани-
маваща се с изучаването на живата 
природа в България, най-общо казано. 
Наследник е на институтите по бота-
ника, зоология и лабораторията по 
обща екология, както и някои други 
звена. 

Как се запали да се занимаваш с на-
ука?
И двамата ми родители са учени и с ду-
мите и отношението си са изградили 
в мен още от детството представа за 
света като за гигантски, неописуемо 
красив механизъм, част от който сме и 
ние. Винаги ми се е виждала много яко 
да си учен (то си е :) ).

Винаги съм търсел нещо, няма зна-
чение какво. Някъде в мен има едно 
късче, което ми нашепва, че зад все-
ки следващ пласт има скрита истина, 

Бойко Неов, Институт по 
биоразнообразие и екосистемни 
изследвания
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която не стои сама за себе си, а играе 
роля върху света, който виждаме, и е 
свързана с още много такива истини, 
в различни направления и пластове 
на вселената. Можем да го наречем 
любопитство. Няма по-подходящо по-
прище за любопитния, с откривател-
ски дух човек от науката. 
 
Имаш ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания? Можеш ли да ни разкажеш 
за него и как се надяваш той да по-
могне на науката и на обикновения 
човек?
Да, имаме спечелен проект, касаещ 
молекулярна диагностика на заболя-
вания по пчелите. Пчелите в свето-

вен мащаб са подложени на загубата 
на разнообразни хранителни ресурси 
(от разрушаването на дивите место-
обитания и пасища), пестициди, ин-
дустриално замърсяване, транспор-
тирането им на дълги разстояния с 
цел опрашителна функция и други 
стресови фактори. Това силно нама-
лява имунната им системи и ги прави 
податливи на вирусни и паразитни 
заболявания. Често се говори за на-
маляване на пчелните популации или 
синдрома на празния кошер (Colony 
Collapse Disorder). С нашия проект це-
лим да ускорим и подобрим точността 
на диагностиката на заболявания по 
питомните пчели, което ще подобри 
своевременната борба с проблемите 
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им. Това ще намали разходите и  уве-
личи печалбите на медопроизводите-
лите, както и ще позволи по-голямо 
използване на пчелните опрашител-
ни функции.

 Как виждаш бъдещето на науката в 
България?
С една дума – черно. От разговорите 
ми с хора от различни слоеве на об-
ществото забелязвам, че като цяло 
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обществото е по-скоро негативно на-
строено към науката – повечето хора 
намират, че заделянето на пари и 
ресурси за наука в България не е оп-
равдано. Нагласата е, че това са пари, 
които биха могли да бъдат похарче-
ни по-добре другаде. Лесно би било 
да обвиня политиците, но истината 
е, че изглежда те изповядват народ-
ната воля. Парите не са най-важното, 
но са основната сила, движеща света 
ни. С нивата на финансиране в момен-
та, бъдеще пред науката в България 
няма – от моите колеги от универси-
тета, над 95% от най-добрите, а и от 
всички, не са в България или работят 
в бизнеса. Вероятно никой не е избрал 
да изучава природни науки с нагласа-
та, че иска да стане богат,  но с 400-500 
лева заплата не можеш да съществу-
ваш достойно и да изхранваш семей-
ство. Млади хора в научните среди 
почти не се задържат, липсва прием-
ственост между поколенията (просто, 
защото ново поколение почти няма) 
и тенденцията е към загиване или в 
най-добрия случай кретане.
 
Какво е сходството в очакванията 
ти за тази работа преди да я започ-
неш и реалността?
Най-шокиращата разлика за мен беше, 
че очаквах изграждането на общество, 
основано на знанието, според Евро-
пейските ценности, очаквах възход, 
а съм свидетел на загиване. В личен 
план шокът беше, че очаквах всичко 

да се получава от първия път, според 
учебниците и теорията, а практиката 
показа, че нещата обикновено не ста-
ват лесно. Както се казва – на теория 
разлика между практиката и теория-
та няма, но на практика има.
 
Има ли интерес от страна на млади-
те хора към твоята област?
Интерес има, винаги ще има млади и 
светли умове, но 95% се отказват, след 
като чуят каква е заплатата, а от ос-
таналите 95% се отказват след около 
година, когато идеализмът се оказва 
недостатъчен да ги крепи. Лично аз 
съветвам всички млади хора, в които 
виждам научен потенциал, да го реа-
лизират зад граница.
 
С какви „етикети“ за тази работа се 
сблъскваш?
„Бански старчета“ е вероятно най-раз-
пространеният.
 
Какво, според теб, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
В основата – ценностната система на 
хората.  Науката и познанието не са 
ценност сами по себе си, но водят и до 
материално развитие в дългосрочен 
план. Всички водещи и бързо развива-
щи се икономики в света инвестират 
много в наука. Целият ни съвременен 
свят е изграден благодарение на науч-
но-техническия прогрес. Аз не агити-
рам към идеализъм, а към прагмати-
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зъм.  Но не съм оптимист, инертността 
в мисленето на масата е твърде голя-
ма.
 
С какво се занимаваш извън науч-
ната си работа?
Обичам планините и пътешествието, 
особено ме привличат по-дивите мес-
та, сравнително недокоснати от чо-
вешка ръка. Специално място за мен 
заема природозащитата и цялата общ-
ност от хора около нея. Харесва ми да 
правя нещо за опазването на природа-
та, заедно с други хора, отделящи вре-

ме и усилия за това. Намирам в добро-
волческия труд нещо, от което всички 
в съвременния свят, залагащ най-ве-
че на конкуренцията, борбата между 
индивидите и парите, имаме нужда – 
чувството за принадлежност. Нашите 
предци милиони години са били на-
вън, постоянно в движение, борещи се 
задружно за оцеляване, а не единаци, 
прекарващи 8 часа обездвижени пред 
компютъра (и още 4 часа пред телеви-
зора) с цел по-голяма банкова сметка. 
Първото е много по-близо до приро-
дата ни.

https://nauka.bg/google-i-bg-nauka-v-pomoshh-na-uchenite-i-uchitelite-v-blgariya/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Доц. д-р Борис Николов. Ръ-
ководител на Българската 
орнитологическа централа – 
звено в рамките на Институ-

та по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН). 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
ИБЕИ-БАН е най-голямата научно-из-

Борис Николов, Българска 
орнитологическа централа, Институт 
по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания, БАН
Снимки: Ива Христова-Николова
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следователска институция в България 
по въпросите на биоразнообразието и 
екологичните изследвания. Създаден 
е през 2010 г. вследствие на сливането 
на Института по зоология, Института 
по ботаника и Централната лаборато-
рия по обща екология. В рамките на 
ИБЕИ-БАН Българската орнитологи-
ческа централа координира на нацио-
нално ниво тази част от проучванията 
върху миграциите на птиците, която 
е свързана с тяхното индивидуално 
маркиране. Тя представлява страната 
ни в Европейския съюз за маркиране 
на птиците (EURING). 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Още от най-ранна осъзната детска 
възраст бях наясно, че ще се зани-
мавам с диви животни. Винаги това 
съм искал и някак знаех, че ще успея 
да стана зоолог. Не пропусках книга 
или предаване по телевизията, свър-
зани с тази тематика. За разлика от 
информационния океан, който ни за-
лива днес, тогава източниците на ин-
формация бяха доста по-ограничени и 
старателно „попивах“ всяка новост, до 
която успеех да се добера. Като малък 
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често ме водеха в стария зоопарк в 
центъра на София, впоследствие про-
дължих в кръжока „Млад зоолог“ в но-
воизградения зоопарк. Оттам нещата 
естествено се доразвиха в Школата по 
орнитология и природозащита, съз-
дадена и ръководена на доброволни 
начала от проф. Димитър Нанкинов 
в тогавашния Институт по зоология. 
В рамките на тази школа, която имам 
привилегията да водя през послед-
ните осем години, птиците и орнито-
логията изкристализираха като мой 
основен обект на интерес. Не е за под-
ценяване и фактът, че сред нашето 
поколение имах и много връстници 

съмишленици по интереси, първо в 
Националната природо-математиче-
ска гимназия, а впоследствие и в Би-
ологическия факултет на Софийски 
университет.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
На миналогодишната сесия на ФНИ 
(през 2016 г.) подадохме проекто-пред-
ложение, което беше високо оценено, 
но четири точки не ни достигнаха, за 
да бъде финансирано. Конкуренция-
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та в научната област „Биологически 
науки“ бе изключително оспорвана и 
в крайна сметка бяха одобрени за фи-
нансиране редица стойностни, съдей-
ки по техните заглавия, проекти. Кон-
курсът бе обявен за фундаментални 
научни изследвания и преките ползи 
за „живота на обикновения човек“ не 
винаги са ясно видими, но такива ви-
наги има. 
Тъй като проектът ни не беше одо-
брен, не прилагам неговото дълго 
име, но казано накратко той предла-
гаше изследване на миграционните 
пътища на вид пойна птица с висок 
консервационен статут, посредством 

революционни миниатюрни GPS-пре-
даватели/сензори (до момента едва 
няколко подобни проучвания има в 
световен мащаб), както и оценка на 
ролята на крайречните тополови кул-
тури за опазването на различните ви-
дове птици. Знанията за конкретните 
видове и техните местообитания са от 
възлово значение за тяхното опазва-
не и устойчиво управление в рамките 
на природозащитното законодател-
ство – както национално, така и откъм 
международни ангажименти, поети 
от страната ни.
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С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последните два материала, в които 
съм съавтор, са част от монография, 
посветена на инвазивните чужди ви-
дове организми и която беше публи-
кувана в рамките на мрежата за инва-
зивните чужди видове в Югоизточна 
Европа (ESENIAS), където България 
участва активно. Според редица из-
следвания, след загубата на место-
обитания инвазивните чужди видове 
са втората по важност причина за за-
губата на биоразнообразие в световен 
мащаб. Обобщаването на данните за 
чуждите видове птици на Балканския 
полуостров показва три основни пътя 
за появата им в района – изпуснати/
избягали птици (от зоопаркове, зоо-
колекции, домашни любимци), птици 
от интродуцирани популации в други 
части на Европа и целево разселени 
видове като ловни обекти. За щастие, 
в нашия регион като цяло има много 
по-малко чужди видове птици в срав-
нение със Западна Европа, което се 
обяснява основно с по-ограничените 
международни търговски контакти 
на страните от Източния блок по вре-
мето на Студената война.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Според мен има, макар и в близко бъ-
деще перспективите да не са особено 
розови. Успешността в работата на 

учения би трябвало да е в резултат на, 
а не въпреки системата, както неряд-
ко се получава в момента. 

Как оценявате работата на екипа си?
Екипът на Българската орнитологи-
ческа централа в тесен смисъл е малък 
– едва двама човека сме, за съжаление 
обемът работа е в пъти по-голям от на-
личните възможности към момента за 
назначаване на повече хора. Понастоя-
щем съм ръководител и на трима док-
торанти, работещи върху разнообраз-
на тематика, свързана с мониторинга 
и предпочитанията към местообита-
нията при различни видове птици. В 
широк смисъл като наш екип би могла 
да се счита и мрежата от десетки до-
броволни сътрудници-опръстенители 
в страната. Те са в основата на работа-
та на всяка орнитологическа центра-
ла и по цял свят са един от най-ярки-
те примери за извършването на т.нар. 
„гражданска наука“ (citizen science). 
Научното опръстеняване на птиците 
е изследователски метод, основаващ 
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се на индивидуалното им маркиране. 
Всяко повторно регистриране на оп-
ръстенена птица ни разкрива много за 
нейния живот. Това е един от доказа-
лите се най-ефективни методи за из-
следване на биологията, екологията, 
поведението, придвижванията, гнез-
довата продуктивност и популацион-
ната демография на птиците. Всеки 
би могъл да допринесе ако попадне на 
маркирана птица – жива (наблюдава-
на/снимана от разстояние, намерена 
изтощена и т.н.) или мъртва (сгазена 
на пътя, уловена от котката на двора 
и т.н.) – и съобщи вид и състояние на 
птицата, номер/код на пръстена или 
ако има друг маркер, точна дата и мяс-
то, на електронната поща на Орнито-
централата или през уеб-портала на 
EURING за целта (www.ring.ac). 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Бих казал, че има, макар и да се на-
блюдава тенденция към намаляване 
на техния брой през последните 10-15 
години. Птиците винаги са били сред 
най-популярните групи животни за 
хората и неслучайно като цяло са най-
добре изучените гръбначни живот-
ни. Много колеги биолози започват 
именно като любители-орнитолози, 
след което решават да се посветят на 
някоя друга група организми. За жа-
лост символичното финансиране на 
докторантските проекти, недоста-

тъчната материална база и ниската 
стартова заплата за млад учен са сред 
факторите, които не допринасят за 
привлекателността на нашата профе-
сия. Набиращото популярност хоби за 
наблюдаване на птиците (т.нар. бър-
дуочинг) определено допринася за 
това повече млади хора да се докоснат 
отрано до по-специализирана инфор-
мация и да контактуват с експерти в 
областта, което евентуално би разпа-
лило техния интерес впоследствие 
към задълбочаване на първоначално 
придобитите познания.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Основното, което бих ги посъветвал 
е да не се отказват. Имат ли нужното 
„огънче“, което да гори в тях, знаят ли 
точно какво им е интересно и къде 
искат да се развиват – да продължа-
ват да търсят начини и възможности. 
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Било то в страната или чужбина. Рано 
или късно ще успеят. Знам за немалко 
случаи, в които млади хора се отказ-
ват от своите мечти заради усложне-
ни човешки взаимоотношения в да-
дена област, липса на финансиране, 
неясни перспективи за реализация 
и др. Много хора избират сигурното 
пред носещото удовлетворение. Аз 
лично не мога да си представя цял жи-
вот сутрин да отивам с нежелание на 
работа. Така че – дерзайте и не се от-
казвайте! :)

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Бих искал да видя реален ангажимент 
и действия от страна на държавата по 
издигането на научно-изследовател-
ската дейност в приоритет. Все още сме 
на едно от последните места в Европа 
като средства (процент от брутния 
вътрешен продукт), отделяни годиш-
но за наука. Нужно е и разработване 
на адекватни и всеобщо приложими 
критерии за оценка на научно-изсле-
дователската дейност, както и реални 
стимули за докторантите и младите 
учени. Цялостно подобряване на фи-
нансовите условия, позволяващи до-
стойно съществуване на учения – в 
БАН заплатите продължават да са под 
средните за страната…
Бих искал да станем свидетели и на 
издигнат авторитет на нашите уче-
ни и науката като цяло в обществото. 

За целта, освен изброеното по-горе, 
е нужно и подобряване на комуни-
кацията „учени – медии – общество“. 
Апелът ми към колегите е при всеки 
подходящ случай да разясняват в по-
пулярен план важността на материя-
та, която разработват; огромен брой 
открития и интересни факти остават 
„заключени“ в строгите научни публи-
кации, без да им се дава необходимата 
гласност. От друга страна, медиите би 
следвало да търсят и да се допитват 
до доказани специалисти в дадена об-
ласт, а не до псевдоексперти и „всич-
колози“, само защото са популярни 
публични лица.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
При мен хоби и научни интереси не-
рядко вървят ръка за ръка. В рамките 
на семейството ни любовта към при-
родата е споделена и се стараем да 
пътуваме често. Имам сериозни инте-
реси в областта на фотографията на 
дива природа и заснемането на науч-
но-популярни филми. 
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Митовете дават форма на някакви 
психични съдържания

Интервю на Десислава Пъте-
ва с Вихра Баева, доктор по 
фолклористика и доцент в 
секция „Антропология на 

словесните традиции” при Института 
за етнология и фолклористика с ет-
нографски музей (ИЕФЕМ) към БАН. 
Тя е отговорен редактор на сборника 
с фолклорни текстове „Змей. Змеица. 
Ламя и хала” (2016), автор е на близо 
50 научни публикации у нас и в чуж-

Вихра Баева, Секция "Антропология 
на словесните традиции”, Институт 
за етнология и фолклористика с 
етнографски музей
Интервюто взе Десислава Пътева
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бина, на множество научнопопулярни 
материали и е консултант на анима-
ционния проект „Златната ябълка”. 
Стипендиант е на Холандския инсти-
тут за академични изследвания NIAS в 
гр. Васенаар, Холандия (2011) и на На-
ционалната стипендиантска програ-
ма на Словашката република (2016). 
Области на нейния научен интерес са 
етнологията и антропологията на ре-
лигията, местните култове, устните 
разкази, символната антропология и 
българският фолклор.

Доц. Баева, как се прояви Вашият 
интерес към типа научна дейност, с 
която се занимавате?
Още като студентка се запалих по 
фолклора, тъй като съм завършила 
специалност „Българска и английска 

филология” в Пловдивския универси-
тет „Паисий Хилендарски”. Още в пър-
ви курс изучавахме такава дисципли-
на – „Фолклор”. Тогава ми беше много 
интересно да слушам лекциите на мо-
ята преподавателка Мария Шнитер, 
която вече е професор, и на Стефка 
Видева, която водеше упражненията. 
Много ме заинтригуваха с това, кое-
то разказваха за фолклора. Интересът 
ми още повече се задълбочи, след като 
ходих на терен, тъй като трябваше да 
правим курсови работи. Имахме въз-
можност да си избираме темите, а на 
мен ми бяха интересни баенията. Ус-
пях да накарам баща ми да ме заведе 
при свои роднини в хасковското село 
Брод. Там вече отблизо се сблъсках с 
живия фолклор. Говорих си с жени, 
които са специализирани баячки, ус-

Със събеседнички от с. Пирин (втора отдясно е прочутата Любимка Бесерова). 
Снимка: Владимир Мачоков.
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пях да изкопча от тях няколко тексто-
ве на баения. Курсовата работа беше 
успешна. Освен че получих шести-
ца, трайно се запалих по българския 
фолклор.
Това да се занимавам с фолклор стана 
моя мечта. След като завърших, проб-
вах различни други неща – преподавах 
английски език, работих в радио, пре-
веждах, но усещах, че това не е моето 
нещо. Когато научих за конкурс в Ин-

ститута за фолклор, реших, че трябва 
да дам всичко от себе си. Няколко ме-
сеца четох наистина много сериозно и 
се явих на изпита. Тогава имаше много 
желаещи, а местата за докторантури 
бяха малко. Сега, за съжаление, е об-
ратното. Трудно намираме докторан-
ти, най-вече защото заплащането е 
малко. Пък и фолклористиката сякаш 
заглъхна, не се преподаваше много ак-
тивно. Повечето хора се насочват към 
„Антропология” и „Етнология”. Все 
пак в последно време интересът се 
възражда. Надявам се, че ще се появят 
млади хора, които биха искали да се 
занимават с това, защото e наистина 
страшно интересно и вълнуващо. Това 
е едно от онези неща, които подхран-
ват душата на човека, а не е просто 
нещо, което човек върши, за да отмята 
работа.
Някои от баенията прилагам ги на 
практика. Имам две деца и в различни 
ситуации се е налагало да им бая. Това 
са баения против уроки, има и едно 
против страх. Много интересни древ-
ни текстове са, имат митични пласто-
ве. В едното от тези, които е против 
уроки, се казва: „Бяло пиле фъркаше, 
бяло мляко пръскаше, на камъни па-
даше. Както се пръска млякото, тъй 
да се пръскат и уроките”. След това се 
плюе символично три пъти. Образът 
на млякото е на пръв поглед необяс-
ним – какво е това мляко, което пиле-
то пръска? Обаче ако човек навлезе 
повече в нещата, ще разбере, че мля-

Пред къщата на Гинчовия змей. Сним-
ка: Владимир Мачоков.
змей - корица на сборника "Змей. Змеи-
ца. Ламя и хала"
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кото има връзка с вярването за „ло-
шите очи”. Човек получава лоши очи, 
ако е „заповторен”, тоест ако майка 
му го е кърмила и го е отбила веднъж, 
но след това пак му е дала да суче. Та-
къв човек се нарича заповторен и има 
лоши очи, той може да урочасва. Така 
че млякото е замесено заради механи-
зма на урочасването. Затова се появя-
ва и в текста на баенето, който трябва 
да го „развали” и излекува.
Символичното плюене, което за нас 
изглежда доста странно, се опира на 
идеята, че слюнката, въобще телесни-
те течности, имат магически свойства, 
съответно с тях могат да се развалят 
и лоши магии. Със сълзите е същото. 
Това не са случайни неща, а е своеоб-
разен език – езикът на ритуалите, на 
тези текстове. Ако човек се учи дос-
татъчно, в един момент започва да го 
разбира, поне отчасти.

Хобито Ви изглежда се е превърнало 
в професия. Остава ли Ви свободно 
време за други дейности, които не 
са непременно свързани с науката?
Трябва да кажа, че нямам свободно 
време. (Смее се) Освен научната ми 
работа, която ми отнема много време, 
се занимавам с различни други неща 
около нея – от време на време пиша 
материали за „Списание 8”, за сай-
та на радио „България” също правя 
кратки текстчета, в които разказвам 
за традиционни празници и за някои 
фолклорни символи. Много ми е ин-

тересно, а и ми е приятно. Хубавото е, 
че те се превеждат на различни ези-
ци, включително и на по-екзотични 
като албански, арабски, гръцки, руски, 
плюс западноевропейските. Така се 
разпространяват и достигат до ши-
рока публика извън България, което 
наистина си заслужава усилията. Сни-
мането също ми е интересно. Отскоро 
имам и по-добър фотоапарат. Основ-
но, разбира се, снимам, когато съм на 
терен и наблюдавам разни обичаи.
Едни от последните снимки, които на-
правих, са от фестивала „Сурва” в Пер-
ник. Специфично в случая е това, че 
там Сурва се празнува три пъти. Пър-
во, Сурва всъщност е първият ден от 
Нова година или Васильовден, който 
всички празнуваме на 1 януари. Тогава 
ходят деца сурвакарчета с дряновите 
пръчки, украсени със сушени плодове 
и семена, с шарени конци и удрят по 
гърбовете всички. Наричат за здраве: 
както е здрав дрянът, така да са здра-
ви хората през годината. Знаем, че 
дрянът е дървото, което първо цъфти 
в началото на януари – явява се сим-
вол на пролетта, на събуждането на 
цялата природа от зимния сън, кой-
то символично изглежда дори като 
смърт. Така че дрянът е предвестник 
на новото раждане.
След това в Перник празнуват още 
веднъж Сурва на 14 януари – Нова го-
дина по стар стил. Тогава играят тех-
ните маскирани персонажи, известни 
като сурваскари или ликове. Това е 
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една традиция, която още е жива по 
селата. Хората в Пернишко продъл-
жават да правят това по своя иници-
атива, защото са го научили от своите 
родители, дядовци, прадядовци и т.н., 
защото се предава по фолклорен път. 
Палят се огньове още на 13 януари, в 
навечерието на празника. Маскира-
ните персонажи обикалят, играят, ве-
селят се, хората ги посрещат с ентуси-
азъм. Обикновено се събират в едно 
от селата няколко кукерски дружини, 
правят си голям празник.
След това идва време за фолклор-
ния фестивал „Сурва”, който е в края 
на януари. Той вече е организирано 
събитие. Събират се групи от цяла 
България, гостуват и групи от чуж-
бина. Тогава пък става един празник 
на всевъзможните маскирани гру-
пи. Това е възможност човек да види 
събрани страшно много регионално 
различни, специфични маски и оби-
чаи. Много е интересно това, което се 
случва пред сцената, когато групите 
показват своите ритуали, но и това, 
което се случва по улиците на Перник, 
защото там е неформалната веселба. 
Обикновено с тях има музиканти, има 
хора̀, веселби, шеги, закачки, тогава 
се развихрят. (Смее се) Черпят те с ра-
кия, мечката се опитва да те събори, 
чернят те със сажди по лицето. Духът 
е приповдигнат, почти оргиастичен, 
както вероятно е било при древните 
празници. Сурва си е една магия, коя-
то продължава да съществува под три 

различни форми в съвременността.

Казахте, че има приемственост, но 
какви са нейните мащаби? Млади-
те хора като че ли гледат повече 
на запад, където също се предста-
вят интересни, фантастични свето-
ве и персонажи. Припознават ли се 
с българската фолклорна култура 
или по-скоро се припознават със за-
падната?
Може би допреди 5-6 години погледът 
беше обърнат сякаш повече на запад, 
хората бяха очаровани от митологии 
като скандинавската, келтска. Разби-
ра се, масовата култура има основно 
влияние за това с романи и филми 
като „Властелинът на пръстените” и 
„Хари Потър”. Това са тотални хито-
ве, които определят вкусовете на ог-
ромни маси от млади хора по света. 
Изглежда, че в последно време това 
запознаване със западната митоло-
гия стимулира обръщане на погледа 
към нас самите. И за голяма радост на 
всички нас, фолклористите, виждаме, 
че съвременните млади хора започват 
все повече и повече да се интересуват 
от българския фолклор в различните 
му аспекти.
Виждаме го например в клубовете по 
народни танци, които са многобройни. 
Голям брой млади хора, а и не толкова 
млади, учат хора̀. Вече е нормално да 
се ходи на хоротека, където вечерта се 
прекарва в тропане на хора̀. Научават 
тези сложни стъпки, които наистина 
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изискват упражнения и усилия. Вече 
се появяват и немалко младежки гру-
пи, които правят съвременна музика 
на основата на българския фолклор, 
те също имат много голям успех.
Напоследък преживява възраждане и 
българското фентъзи на фолклорна 
основа. През януари бях поканена на 
фестивал на българските фантасти, 
който се казва „През 9 земи”. Това са 
почти изцяло млади хора: писатели, 
художници, аниматори, създатели на 
костюми, както и много фенове. Беше 
много забавно и приятно да общува-
ме. Представях новия сборник с фол-
клорни текстове „Змей. Змеица. Лама 
и хала”, който подготвихме с колеги от 
секция „Антропология на словесните 
традиции” към ИЕФЕМ на БАН. Имаше 
страшно много въпроси, страшно мно-
го дискусии. Виждам, че хората имат 
потребност от това знание и много му 
се радват.
Мога да се похваля, че премиерата на 
сборника мина с огромен успех. Голе-
мият салон на БАН беше препълнен, 
имаше правостоящи. Първият тираж 
вече е изчерпан. Самите ние от науч-
ния екип, който подготви изданието, 
не знаехме какво да очакваме. Чуде-
хме се дали тази книга няма да мине 
незабелязано. Но се оказа, че хората 
наистина се интересуват и се вълну-
ват от тези теми, искат да знаят пове-
че. Сега вече се чувстваме задължени 
да продължим в тази посока. И след 
тази книга, която е посветена на змея, 

змеицата, ламята и халата, искаме да 
разкажем и за змията – един образ, 
който е много сроден с тях, но и спе-
цифичен, богат и разнообразен. Около 
него има множество интересни фол-
клорни текстове, вярвания, ритуали, 
магии, лечебни практики. Това ни 
предстои да правим през следващите 
три години.

Как стигнахте до идеята за създава-
нето на сборника с фолклорни тек-
стове „Змей. Змеица. Ламя и хала”? 
На какво отдавате тази потребност 
от знания, свързани с митовете, ле-
гендите, приказките, песните, кои-
то са включени в този сборник?
Обмисляхме проект, който да ангажи-
ра цялата ни секция – „Антропология 
на словесните традиции”. Нашият фо-
кус традиционно е върху словесния 
фолклор. Това са песните с техните 
текстове, приказки и легенди, устни 
разкази, които представят лични пре-
живявания на хора – преки участници 
или пък свидетели на някакви съби-
тия, както и кратките жанрове, като 
пословици, поговорки, гатанки, ви-
цове. Имахме идея да направим про-
ект, който да бъде научнопопулярен. 
Всеки един от нас участва в различни 
научноизследователски проекти, кои-
то имат своята ценност, но те остават 
малко или повече ограничени в науч-
ната колегия, представяме ги предим-
но на научни конференции, публи-
куват се в научни списания или като 



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

173Българска наука2017

С подкрепата на:

монографии, но имат по-ограничено 
разпространение. Мислехме как може 
да откликнем на този интерес, който 
забелязваме в обществото към фолк-
лора и да направим нещо, предназна-
чено за по-широката публика.
Първата идея беше да направим сбор-
ници с фолклор, които да бъдат по жа-
нрове – една книга с български при-
казки, друга книга с легенди, трета 
книга с песни. Но за да бъде по-инте-
ресно, плътно и богато представено 
фолклорното съдържание, се появи 
идея да подредим материала по об-
рази. Фолклорът е култура, която е 
като мозайка – знанието не е систем-
но организирано и подредено, а е раз-
пръснато в различни форми. Когато 
се съберат различните фолклорни жа-
нрове, мозайката се подрежда и виж-
даме една по-пълна и цялостна карти-
на.
Вече има такава традиция – през 90-те 
години започна да излиза една поре-
дица с фолклорни текстове, подготве-
на от наши колеги. Имаше фолклорни 
легенди, събрани от Албена Георги-
ева – „Когато Господ ходеше по земя-
та”. Имаше една книга за демоничните 
същества – „Невидими нощни гости”, 
подготвена от Евгения Мицева, друга 
книга за болестите – „Чума село изго-
рила” със съставител Светла Петкова, 
а също и книга на Доротея Добрева с 
така наречения „смешен фолклор” – 
анекдоти и хумористични приказки 
– „Хитрост хитрост прехитря”. Тези 

книги имаха голям успех, но бяха в 
ограничен тираж. Отдавна са изчерпа-
ни, хората вече са ги забравили. Реши-
хме да използваме този принцип, да 
обединим разнообразни фолклорни 
текстове около фолклорен образ или 
няколко близки образа, които са свър-
зани. Чудехме се кой да изберем и зме-
ят излезе на преден план.
Бях ходила малко преди това в село 
Пирин, което се намира близо до Сан-
дански, във връзка с един материал, 
който подготвях за „Списание 8”. Там 
вече бях говорила с местни хора, кои-
то разказваха змейски истории и по-
знаваха последната мома, любена от 
змей, която е живяла в селото докъм 
60-те години. Показваха къде е къща-
та на змея, която той построил, като 
свалил от планината големи камъни, а 
те още се виждат в основата на къща-
та. Змейовата пещера също се намира 
там. Това е едно място, където змеят 
е още жив. Човек почти може да го 
види, когато слуша разказите и песни-
те. (Смее се) Това за мен беше голямо 
вдъхновение. Успях да убедя колегите 
да започнем със змея. После си беше 
наистина упорита работа, разбира се. 
Голямата част от източниците, които 
сме използвали, не са дигитализира-
ни. Трябваше буквално да разгръща-
ме прашни, пожълтели страници и да 
се ровим в сборници и архиви. Израбо-
тихме система, по която да действаме 
– снимахме текстовете, изработвахме 
им паспорти, качвахме ги в Dropbox, 
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оттам вече можехме да ги подрежда-
ме и да правим подбор. Все пак съвре-
менните технологии помагат в голяма 
степен.
После имахме късмет да намерим до-
бър издател в лицето на „Изток-За-
пад”, добър художник в лицето на 
Христо Нейков, който е един много 
талантлив млад човек с огромен инте-
рес към фолклора. Неговото хоби е да 
обикаля по селата и да записва песни 
и разкази от бабите. Христо илюстри-
ра книгата с много чувство и разби-
ране, даде лицето на нашето издание, 
защото корицата също е много важна, 
тя е първото, което човек вижда.
Когато едно начинание  наистина се 
върши с любов и с желание, то сякаш 
привлича около себе си хора и съби-
тия. Обстоятелствата започват да ти 
помагат и нещата се наместват срав-
нително лесно и безпроблемно.

Доколко може да се вярва на лични-
те истории на хора, които разказват, 
че са срещали змей? Не са ли тези 
разкази по-скоро плод на фанта-
зия? Как си обяснявате, че и до днес 
се носят такива предания?
В личните разкази един или друг съ-
беседник разказва, че е виждал змей 
или пък баба му е виждала змей, или 
познава мома, любена от змей. За са-
мия човек това е нещо абсолютно ре-
ално. Трудно е да се каже къде свърш-
ва външната реалност и къде започва 
вътрешната, субективна реалност на 

отделния човек. Митът за своите но-
сители е знание, което е абсолютно 
реално. Психолозите доказват, че ми-
товете дават форма на някакви пси-
хични съдържания, тоест те говорят 
на езика на нашата душа. Казват ис-
тини, които не отговарят на рацио-
налното разбиране за света, но пък 
отговарят на вътрешните процеси, 
потребности и преживявания, които 
човек носи у себе си. Според мен тези 
истории никак не са за подценяване. 
Не трябва да ги възприемаме буквал-
но, а по-скоро да се опитваме да четем 
техните пластове от значения, защото 
те наистина са много богати на зна-
чения. Предполагам затова хората до 
ден-днешен продължават да се вълну-
ват от тези неща, защото имат нужда 
от такъв тип знание, от образи, които 
да говорят на душата им.

Как хората, с които сте разговаряли, 
описват змейовете. Какви са отдел-
ните характеристики на персона-
жите, които описвате в сборника? 
По какво си приличат и по какво се 
различават?
Разбира се, те са роднини. Клонят към 
един общ първообраз, но същевре-
менно имат и свои специфики. Няма 
ясни граници, има зони, в които пре-
ливат едно в друго, а в други ситуации 
са в опозиция. От една страна, образи-
те на змея, змеицата, ламята и халата, 
са свързани със змията. Те имат зми-
еподобни или териоморфни характе-
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ристики, както се наричат в научната 
литература. От друга страна, клонят 
към един световен образ. Да го наре-
чем с гръцкото му название – дракон, 
защото така е възприето. Този дракон 
се среща в митологията на много на-
роди по света – и на Европейския кон-
тинент, и извън него. По цялото земно 
кълбо всъщност го има този енигма-
тичен образ. Нашите змей, змеица, 
ламя и хала са местни варианти на 
всеобщ архетип.
Това, което е характерно за змея, е, 
че той е най-важен, най-централен за 
нашия фолклор. Среща се във всички 
фолклорни жанрове – песни, приказ-
ки, легенди, предания, които са свър-
зани с конкретни места. В личните 
разкази и във вицовете също е много 
активен. Това, което е характерно за 
него, е, че е много богат и разнообра-
зен като образ. Може да се явява като 
змия с крила, като чудовище, което 
бълва огън и лети в небето, може да 
се явява като риба или просто като 
голяма змия, понякога с котешка гла-
ва. Може да се явява като орел, който 
предвожда облаците, може да изглеж-
да като огнено кълбо, като светещо 
кросно го описват много често...
Не можем да разберем защо точно 
кросното е толкова характерен образ. 
Това е част от тъкачния стан, на крос-
ното се навива готовото платно. Това е 
едно не много дълго, обло, дебело пар-
че дърво. Като такова кросно от огън, 
летящо в небето, го описват хората в 

различни части на България. Може да 
се явява като ярка светлина, като об-
лак, който носи дъжд. Понякога при-
ема облика на човек. Има разкази, 
които го описват като възрастен, бе-
лобрад старец, но по-често е младеж, 
красив, русокос и омагьосва момите. 
Оттам вече се развиват сюжетите за 
змейовата любов, за момите, залюбе-
ни от змей. Тази тема е много инте-
ресна. Учените се опитват да намерят 
обяснение, има различни интерпре-
тации какво всъщност ни казват тези 
истории, защо са толкова активни до 
най-ново време.
Вярва се, че ако змеят се ожени за жена 
от човешкия род, неговият син отново 
е нещо подобно на змей и човек. Дори 
някои от първите записвачи ги нари-
чат „змейове от втори род”. Отличават 
се с необикновена сила, имат крила 
под мишниците, много по-трудно е да 
бъдат победени, понякога са неуязви-
ми за куршуми. Има истории за това 
как някои хайдути са били като зме-
йове, с криле под мишниците.
Характерно за змея е, че той се бори с 
ламята и с халата. Те са винаги отрица-
телни образи, повечето пъти и женски 
персонажи. Халите се опитват да уни-
щожат реколтата, предизвикват гра-
душка. Ламята пък е много лакома и 
иска да погълне реколтата, ненаситна 
е, обаче змеят се бие с нея и се опитва 
да я прогони. Ако е човек, също става 
нещо много интересно. Вероятно има 
връзка с някакви шамански състоя-
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ния и ритуали. Описва се това как той 
припада като мъртъв, изпада в някак-
во особено състояние на транс, при 
което тялото му лежи на земята, а ду-
хът му отива в небесата и там се бие с 
ламята или с халата. Затова не бива да 
се мести и да се закача, докато спи, за-
щото душата му после не може да на-
мери тялото, за да се върне обратно.
Има един интересен разказ за това 
как един змей бил в облика на петле. 
Жена установила, че нейното петле 
има два чифта крила – освен големите 
крила, има под мишниците си малки 
крила. И по същия начин припадало, 
както змейовете, и ходело да се бие с 
ламята, когато се задава гръмотевич-
на буря. Така че разказите са много 
богати, интересни, предизвикват лю-
бопитство и редица въпроси. Предпо-
лагам, че част от тях ще останат без 
отговор. (Смее се)
И змеицата е предимно отрицателен 
персонаж. Тя е много любвеобилна. 
Подобно на змея може да залюбва 
младежи, най-вече овчари, защото те 
живеят уединено в планината, а това е 
едно пространство на отвъдните сили. 
Там човекът няма сила. Там змеицата 
намира своите „жертви”. Тя, поне как-
то се описва в песните и в разказите, 
е искрено влюбена в тях, но нейна-
та страст идва в повече на горките 
младежи. Те започват да жълтеят, да 
отслабват, да боледуват, положение-
то става критично. Тогава се намесва 
майката на съответния момък, която 

е веща магьосница и успява да го спа-
си. Обикновено го подучва да подпи-
та любимата си и тя сама да му изда-
де как може да се отърве от нея. Това 
става или чрез билки, или чрез други 
ритуали. Понякога младежът успява 
да се спаси, но понякога змеицата раз-
бира какво крои той и се разгневява. 
Има песни, в които го убива, строша-
ва му костите и прави други страшни 
неща с него.

Във фолклора женските персонажи 
като че ли по-често са натоварени с 
негативни черти, докато мъжките 
образи се определят като носители 
на положителни качества. Каква е 
причината за това?
Това е характерно за фолклорната 
култура и за митологичното мислене 
изобщо. Идеята е, че целият свят се 
възприема като единство на проти-
воположности. Това са опозиции като 
живот и смърт, като добро и зло, черно 
и бяло, ляво и дясно. Нещата не са не-
утрални, те винаги имат своя симво-
лика и свое значение. В тази поредица 
от опозиции се подрежда опозицията 
мъжко-женско. Тъй като говорим за 
патриархални култури, мъжкото ви-
наги е положителното. То е „своето”, 
нашето, доброто. Докато женското се 
свързва с отвъдната страна. То вина-
ги е опасно, не може да се разчита на 
него, може всичко да се очаква. (Смее 
се) Това е свързано и с позицията на 
жената в патриархалното семейство. 
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Тя идва от друго място в рода на мъжа. 
В този смисъл тя винаги е чужденка: 
колкото и да се приобщава към новия 
род, винаги има един такъв елемент 
на граничност, тоест тя е наша, но не 
съвсем.

Бихме ли могли да възприемем за-
любването от змей или змеица и 
последващото излекуване като 
инициация, чрез която съответният 
човек придобива друг статус в общ-
ността?
Да, вероятно има и този план на значе-
ние, защото такъв тип песни за моми, 
любени от змей, отвлечени от змей 
или за змейови сватби, се пеят много 
интензивно по време на лазаруването. 
Знаем, че лазаруването е точно един 
такъв ритуал на инициация, при кой-
то девойката вече минава в нов статус 
и има право да сключва брак. Има и 
такива елементи в ритуала, които по-
казват, че става въпрос за инициация. 
Освен това е интересно, че – макар и 
в по-редки случаи – жени, любени от 
змей, могат да получат някакво тайно 
знание. Могат да станат баячки, ма-
гьосници, лечителки, благодарение на 
това, което са научили от змея. Затова 
някои учени предполагат, че тези сю-
жети кодират някакъв тип шаманско 
посвещение или посвещение в тайни 
знания. Има го и този аспект.

Какви могат да бъдат причините 
една девойка да бъде залюбена от 

змей? Вие разказвате, че една мома 
е била залюбена от 40 змея, защо-
то майка ѝ я е родила по време на 
Мръсните дни…
Има различни причини, поради кои-
то змей може да залюби момата. Ед-
нaтa е нарушени забрани, специално 
за Мръсните дни – времето от Коледа 
до Богоявление. Това са дни, които се 
смятат за опасни. Спазват се редица 
забрани, по това време не бива да се 
зачеват деца. Ако се случи дете да се 
роди по това време, има специална 
практика, която трябва да го излеку-
ва, образно казано, тоест да се приоб-
щи към нормалния човешки свят. Тя 
наистина е много интересна. Три или 
седем жени трябва да се съберат при 
комина на къщата, за една нощ да из-
предат вълна, да изтъкат платно, да 
скроят и да ушият риза на това детен-
це и на сутринта да му я облекат. В пе-
сента това е нарушената забрана – че 
майката не е извършила този ритуал, 
затова момичето го любят 40 змея.
Когато жената е току-що родила, тя се 
нарича лехуса. Тогава също спазва ре-
дица забрани, защото е в деликатно, 
гранично състояние. Не бива да изли-
за навън, особено по тъмно. Не бива 
да напуска територията на селището, 
да ходи в дивото, неусвоеното прос-
транство, не бива да пее. Има разкази 
за жени родилки, които отиват да ра-
ботят, пеят, с което предизвикват лю-
бовта на змея.
Има история за една девойка, коя-
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то получила змея като наследство от 
майка си, тоест майка ѝ е била любе-
на от змей, след това змея като прикя, 
тоест чеиз, се прехвърля върху дъще-
рята. Това също е интересен сюжет, 
някои изследователи предполагат, че 
става въпрос точно за точно този тип 
шамански статус, който се предава от 
майка на дъщеря. Различни са въз-
можностите. Много често змеят прос-
то избира най-хубавата девойка в се-
лото и грабва нея. Има и случаи обаче, 
когато си харесва и жени, които не са 
толкова красиви, омъжени жени, дори 
и по-възрастни жени. (Смее се)

Каква е връзката между обитани-
ята на змейовете и отвъдния свят? 
Могат ли например кладенците да 
бъдат приети като портал към под-
земния свят?
Да, това е един от порталите. Дейст-
вително, змейовете, както и ламите, 
имат връзка с водата. Понякога те 
спират водата, искат човешка жертва, 
за да я пуснат. Знаем от „Тримата бра-
тя и златката ябълка” как ламята се 
спуска в кладенеца. Там има още цял 
един свят, в който юнака успява да 
проникне. Има и други места, които 
се мислят като гранични. Пещерите 
също се смятат за традиционни обита-
лища на змея и те означават, разбира 
се, и подземния свят. Змеят е хтонич-
но същество, същество от подземното 
царство. В дълбините са и богатства-
та, които той охранява, а понякога 

дава на хората.
Друг образ, който е свързан с прехо-
да между световете, е дървото. Све-
товното дърво е един универсален 
митологичен образ, защото свързва 
подземното и небесното. Змеят мно-
го често е близо до дървото. В някои 
песни го описват как лежи в корените 
му. В други разкази и песни се говори 
за това как той каца на дървото, как 
той самият може да се явява като дър-
во. Тоест това винаги са места на пре-
ход. И понеже змеят е един медиатор, 
тоест един образ, който свързва про-
тивоположностите, обикновено нами-
ра място именно там.

Вие сте консултант по създаване-
то на българския анимационен се-
риал „Златната ябълка”, в който са 
вплетени фолклорни мотиви. Каква 
беше Вашата роля в процеса на не-
говото създаване?
Макар че сериалът няма за цел да илю-
стрира буквално българския фолк-
лор, тоест буквално да разказва фол-
клорни истории, идеята е да се запази 
духът на фолклора, да има известна 
близост, вярност към фолклорните 
образи и сюжети. Първо, моята зада-
ча беше да разказвам истории, които 
могат да вдъхновят и да дадат тла-
сък на сюжета и на образите. Второ, 
трябваше да се стремим да запазваме 
връзката с това, което познаваме като 
български фолклор. Както говорих-
ме вече, всяко нещо има своя смисъл, 
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носи своята символика. Затова обра-
зите и сюжетите са богати, интерес-
ни и много по-вълнуващи, отколкото 
ако човек започне тепърва да измис-
ля, без да държи сметка за това, което 
вече е наслоено в нашата култура като 
наследство и богатство от знания и 
образи.
Един интересен момент беше, когато 
правихме едно пътуване до село Пи-
рин заедно с част от екипа. Това беше 
нещо като рисърч трип. Много от мла-
дежите, които са в екипа, не бяха хо-
дили на село, не бяха си контактували 
отблизо с баби и дядовци от селски 
тип, не бяха слушали такива истории, 
не бяха пипали носии. Беше наисти-
на много вълнуващо и много полезно 
да отидем там и да обиколим някои 
от местата около селото, да говорим 
с възрастните жени, те да облекат 
автентични носии. Просто да усетят 
духа и атмосферата, вибрацията на 
мястото.

Всяка една област се отличава от 
друга по отношение на дрехите, ше-
виците, пеенето и танците. Откъде 
идва това многообразие? Хем всич-
ко това е символ на нашата нацио-
нална идентичност, хем от област 
до област има много големи разли-
ки.
Фолклорът е локална култура, защо-
то е бил доминиращата форма в едно 
общество, което е било много по-раз-
покъсано от нашето. Не е имало ко-

муникации, възможност за пътуване 
и за общуване между отделните сели-
ща. Всеки район и всяко отделно сели-
ще развива своя специфична култура. 
Действително, и облеклата, и музи-
калната култура, и словесният фолк-
лор, и традициите са много специ-
фични. Те са много общи с това, което 
се наблюдава изобщо на Балканите, 
така че понякога е трудно да се про-
кара рязка граница, която да опреде-
ли къде свършва българското и къде 
започва сръбското, гръцкото или тур-
ското, а за македонското въобще да не 
говорим. (Смее се) Някак си всичко е 
много преплетено. Винаги се сещам за 
филма „Чия е тази песен”: става дума 
за песен, която се открива във всички 
балкански страни, макар и с различни 
функции и различен текст, но мелоди-
ята е една и съща. Не може да се каже 
къде точно се е родила, защото всич-
ко е някак много общо и свързано на 
Балканите. Знаем, че нациите са срав-
нително късни конструкти, които въз-
никват едва през 19 век и са свързани 
с определен етап от историческото 
развитие на народите на Балканите. 
До голяма степен са конструирани и 
тези идентичности, които познаваме 
в по-ново време и като изследовате-
ли ние си даваме сметка затова. Така 
че има по-скоро някакво динамично 
единство между локално, национал-
но и наднационално, което е видимо, 
особено на Балканите. Всъщност това 
многообразие в единството е част от 



НАУКА

www.nauka.bg/night

180Българска наука2017

С подкрепата на:

нашето богатство.

Интересно е и това, че в олтарите на 
православните църкви има змейо-
ве. В християнството змеят по-ско-
ро е демонизиран, свързва се със 
сатаната и борбата на някои светци 
срещу него, докато в нашия фолк-
лор се възприема като положите-
лен образ. На какво е символ това 
преплитане между християнството 
и езичеството?
Съвсем обичайно е и се среща във 
всички църкви. Иконостасът завърш-
ва с един орнамент, наречен венчил-
ка, а отгоре има кръст. В основата на 
кръста се изобразяват тези змейове. 
Някъде ги наричат лами, но според 
мен по-скоро би трябвало да са зме-
йове, защото те са именно пазители. 
Тяхното място на олтарната преграда 
е свързано с това, че те пазят, защита-
ват това най-свято пространство на 
църквата. Същевременно кръстът се 
явява един от символите на световно-
то дърво, защото то също има такава 
структура и също обединява нивата 
на вселената. Така че символично мяс-
тото на змейовете е именно в осно-
вата на кръста, както и в основата на 
Световното дърво.
Ако погледнем как изглеждат тра-
дициите, изображенията, изобщо 
възгледите, разбиранията за света в 
различните християнски страни, ще 
видим колко различни са нещата. По 
един начин изглежда християнството 

на Балканите, по друг начин изглеж-
да в Русия, по трети начин изглежда 
в Латинска Америка или в Африка. 
Навсякъде християнството поема на-
следството на местната култура, на 
местните традиции, на местния фолк-
лор. Това донякъде обяснява и негова-
та устойчивост във времето и негово-
то голямо разпространение.
От една страна, християнството се оп-
итва в течение на своята дълга исто-
рия да воюва с местните традиции, с 
това, което определя като езическо, 
„поганско” в нашия контекст. Но от 
друга страна, вплита го в себе си и 
се опитва по някакъв начин да го из-
ползва. Това се вижда в много аспе-
кти. Самите празници, които христи-
янството въвежда, в голяма степен 
са свързани с предхристиянски праз-
ници. Един такъв пример е Коледа – 
рождението на Христос, което по ня-
какво „съвпадение” се случва точно в 
деня на зимното слънцестоене, кой-
то бива един от основните празници 
във всички култури. Както и най-дъл-
гият ден от годината – времето око-
ло Еньовден, който също неслучайно 
се явява християнски празник. Тоест 
има едно преплитане, наслагване, вза-
имодействие между християнството и 
това, което наричаме фолклор и кое-
то пази предхристиянските знания и 
възгледи. Затова и така наречената 
религиозна култура е толкова инте-
ресна и толкова богата. Всъщност мо-
ите научни занимания са в голяма сте-
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пен насочени именно към тази сфера 
на взаимодействие и продължавам 
изследванията си в тази посока. 

Имате идея да създадете образо-
вателен център към Вашия музей, 
където ученици ще могат да научат 
повече за фолклорното ни наслед-
ство… Разкажете повече за тази 
инициатива. На какво ще разчита-
те, за да привлечете младите хора?
Идеята е за един образователен цен-
тър към нашия музей, където деца-
та и младите хора да могат да нау-
чат повече за българската традиция, 
обичаи, фолклор, като присъстват на 
място, имат възможност да разглеж-
дат експонатите на музея, да общуват 
със специалисти, да играят, да пипат 
с ръцете си различни предмети и ма-
териали. Мисля, че това е добър на-
чин да се приобщят към знанието за 
предците си. В училище има часове, в 
които децата учат фолклор в рамките 
на обучението си по литература, но 
поднесен по този начин, сякаш не ус-
пява да стигне до тях, не успяват да го 
разберат. Вероятно е много далеч от 
съвременното ежедневие.
А опитът, който имаме в музея с раз-
лични ателиета и подобни форми, кои-
то сме организирали, показва, че деца-
та се вълнуват и това знание може да 
достигне до тях. Правили сме ателие-
та за разказване на приказки, в които 
съм участвала и аз. Наистина, децата 
с голям интерес слушаха, задаваха 

въпроси, някои от тях знаеха част от 
приказките. В рамките на едно ателие 
те работеха с глина, докато аз им раз-
казвах фолклорните легенди за това 
как човекът е бил създаден от Господ 
от глина, а пък Дяволът го надупчил. 
Тези дупки всъщност били болестите. 
После Господ ги запушил с билки. Това 
били лековитите билки, с които чо-
век може да се спаси от всяка болест. 
Същевременно самите деца правеха 
глинени човечета и запушваха дупки-
те с треви. Разигравахме всичко това, 
което слушаха. Децата имат нужда не 
само да слушат, но и да се ангажират 
различните им сетива. Тогава запом-
нят, и разбират и учат много по-добре.
Това е идеята на този център – точно 
чрез игри и забавни дейности да на-
учат за нашата традиция, за нашите 
корени. Мисля, че каузата си заслужа-
ва. Сега имаме и есемес кампания за 
набиране на средства на номер 17777 
с текст DMS MUZEY, могат да се пра-
щат есемеси. Има и кутии за дарения 
в различни партньорски организации 
и места, като „Слънце и луна”. Имаме 
приходи вече, имаме и частни дарите-
ли, кампанията напредва.

Какво трябва да се промени, за да 
може да придобие науката по-раз-
личен статус в съвремието ни? Като 
че ли държавата е абдикирала от 
своите задължения да спомага за 
нейното развитие…
Изключително трудно е човек да оце-
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лее със заплатата, която получава 
един млад учен в България, особено 
пък в БАН – около 450 лв. Докторски-
те надбавки, които получаваме, всъщ-
ност са на половина по-малки от тези 
в университетите. Имаме колеги, на 
които им се налага да се откажат от 
науката, защото не могат физически 
да издържат. Колкото ентусиазиран и 
запален да е човек, все пак има нуж-
да от някакви минимални ресурси, за 
да може да живее и да работи. А това е 
работа, която все пак изисква някакво 
спокойствие, концентрация. Трудно е. 
Време е държавата да обърне поглед 
към този проблем, но това може да 
стане, когато и обществото застане 
зад учените и ги припознае като хора, 
които са важни, полезни и необходи-
ми. Все още се шири мнението, че уче-
ните са излишни хора, които се зани-
мават с безсмислени неща, от които 
никой няма полза.
Вярно, че например фолклорът и зна-
нието за него не може да образува ди-
ректни финансови приходи, но пък 
другите ползи са недвусмислени. На 
първо място, това е знанието за сами-
те нас, което ни поддържа като нация, 
което ни носи самочувствие, което ни 
дава стимул да се развиваме тепърва, 
да се запазим като нация. Опознавай-
ки корените си, ще можем да предадем 
на децата си това, което сме получили 
като наследство от своите предци и да 
присъстваме достойно на картата на 
Европа и на света като народ с тради-

ции и културно богатство.

А освен чрез държавата, можете 
ли да финансирате своите проекти 
чрез други донори, например чрез 
Фонда за научни изследвания?
Във Фонда за научни изследвания 
също имаше големи катаклизми. Сега 
стартира новата сесия, надяваме се, че 
нещата ще потръгнат и там. Но важно 
е държавата да застане зад хумани-
тарните науки, които са много прене-
брегвани, защото не носят финансови 
печалби. Вече е време да осъзнаем, че 
духовното също е много важна част 
както от битието на отделния човек, 
така и от битието на една нация, на 
един народ и на една държава. Тези 
неща вървят ръка за ръка. Не може да 
очакваме материално благосъстояние 
при положение, че душата на нацията 
е болна, че духовното не е наред.

Интервюто взе Десислава Пътева
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Петър Голийски. Ро-
ден съм през 1976 г. в град 
Троян. Завършил съм Ло-
вешката езикова гимназия 

през 1995 г., а през 2000 г. специал-
ност „Арменска филология“ (от 2009 
г. „Арменистика и кавказология“) в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Бях първия 
випуск на тази специалност и първи-
ят, който я завърши.  През 2005 г. пред 
ВАК защитих докторска дисертация 
на тема „Ономастични и лексикал-
ни аспекти на арменското етническо 
присъствие в българските земи през 
Средновековието“. През 2013 г. се ха-
билитирах като доцент с монография-
та „Армения и иранският свят I–V век 
(Културни, социално-политически и 
езикови връзки)“. Имам още 3 моно-
графии зад гърба си, едната от които 
е в 2 тома. 
 
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Преподавател съм от 2004 г. в специ-
алност „Арменистика и кавказология“ 

СУ „Св. Климент Охридски“, като от 
2006 г. към неин ръководител. 
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
До момента, в който не започнах да 
пиша дипломната си работа през 2000 
г., не осъзнавах, че имам заложби и 
увлечения да се занимавам с наука. 
Скоро след завършването ми се отво-
ри място за докторант. След конкурса 

Петър Голийски, преподавател 
в специалност "Арменистика и 
кавказология“ в СУ
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прекъснах докторантурата, за да из-
карам казармата и тя реално започна 
през 2002 г.
 
Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Не. Работя сам. В моята област, стига 
човек да е находчив и да има късмет с 
осигуряването на научна литература, 
може да се работи и без Фонда.
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Ако говорим за тясно научна публика-
ция, последната ми статия е със загла-
вие „Мидийски, партски, персийски и 
източноирански имена в българската 
късносредновековна антропонимия“, 
излязла през 2015 г. в сборника „Иран 
и България в огледалото на история-
та“. Последната ми монография е „За-
селването на българите на Балкан-
ския полуостров IV–VII век“ в 2 тома, 
издадена от Тангра ТанНакРа  ИК през 
2015 г. 
Иначе в по-лек формат от началото на 
2016 г. сътруднича със сайта „Гласове“, 
където имам 5 статии, последната от 
която е „Глобалният капитал от Кон-
стантинопол до Ню Йорк“.
 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?

Науката е като държавите. Ако дър-
жавата има бъдеще или иска да има 
бъдеще, ако тя има свой национален 
проект, тя има и наука. Ако е оставена 
на доизживяване, същото чака и нау-
ката ѝ. Науката винаги и по правило е 
в тясна връзка с потенциала и тежест-
та на държавата и с нейните амбиции 
в международен и вътрешен план. На-
пример, през XIX век във Франция се 
прави наука с много високо качество. 
Говоря за хуманитаристиката, за коя-
то имам впечатления, но предпола-
гам, че същото е било положението с 
точните и природните науки. Тогава 
например са извършени преводи на 
френски на редица арабоезични сред-
новековни автори, както и на редица 
арменски средновековни автори. Мно-
го от тези преводи и днес са единстве-
ните, направени на западен език. Днес 
обаче, за разлика от времето допреди 
Първата световна война, тежестта на 
Франция в света е много по-малка и 
в научно отношение тя е далече зад 
англосаксонците. Затова не можем да 
имаме свръхочаквания от българска-
та наука като цяло, дори и отделни 
нейни представители да успеят у нас 
и най-вече в чужбина.
  
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Не. И е разбираемо, след като запла-
тата на един начинаещ асистент е 
по-малка от тази на една сервитьорка. 
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Всъщност, заплатата на един асистент 
е по-малка с няколко десетки лева от 
стипендията на един докторант. 
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Да си направят добре сметката. Ако 
не им идва отвътре науката и не съз-
нават, че от наука нито ще забогате-
ят, нито ще станат известни, да бягат 
надалече от нея. В България, която се 
управлява от 27 години от хора с вете-
ринарна психика и манталитет, наука-
та е последното нещо, което може да 
впечатлява и да носи престиж.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Този въпрос стои точно като въпроса 
кое е по-първо – кокошката или яйце-
то. От една страна държавата казва: 
„Създайте краен продукт, а след това 
ще ви осигурим финансиране“. Дру-
гата страна учените възразяват: „Как 
да създадем продукт, след като няма 
финансиране?“ Всяка от страните е 
права за себе си и аз се опитвам да се 
поставя на мястото и на двете. Факт е, 
че в университетите в България има 
много некадърни, случайно попадна-
ли там хора, които не само че ги мързи 
да изпълняват преките си преподава-
телски задължения, но още по-лошо-
то е, че са стерилни откъм нови идеи. 
Най-големият враг на науката е липса-

та на идеи в нея. А не липсата на пари.
Факт е обаче и това, че у нас тези, кои-
то отпускат държавни пари, гледат 
на науката като на аграрна дейност, 
тоест очакват след като са направили 
някакви капиталовложения, в края на 
годината да оберат доматите и да ги 
изложат на сергията на пазара. Те не 
съзнават, или може би им е по-удобно 
да си затварят очите, че всеки лев, вло-
жен в наука, ще се възвърне след 10 
или 20, а може би и след 50 години. А в 
някои случаи може да не се възвърне, 
защото и тук има риск, подобен на ин-
вестиционния риск. Може ли, напри-
мер, Институтът за български език в 
БАН, ако получи 100 лева през януа-
ри, през декември да е припечелил от 
тях 20 лева и в бюджета му да има 120 
лева? Няма как да стане. Как си пред-
ставяме да се изкарат пари от сборник 
със заглавие „Диалектът на село Х“, 
излязъл в тираж 500 бройки, но едно-
временно с това авторът му е работил 
по него 5 години? Затова смятам, че 
преди българската наука да бъде за-
клеймена като импотента и стерилна, 
гълтаща напразно пари, пълна с хора 
в третата възраст с претенции да са 
по-малкият брат на Нютон или Ари-
стотел и след това тя да бъде оставена 
на доизживяване, трябва да се напра-
вят поне 3 неща.

1. Държавата да възприеме един под-
ход спрямо хуманитарните и губещи 
във финансов аспект направления и 
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друг спрямо природните и техниче-
ските направления, като не ги поставя 
на една нога и с еднакви изисквания 
към тях. Защото, хайде да дам отно-
во примера с Института за български 
език в БАН, хуманитарните научни 
направления са част от културата на 
една нация и част от нейните харак-
теристика на цивилизована страна. 
Смята ли някой, че Британия ще за-
крие Шекспировия институт към Уни-
верситета на Бирмингам, само защото 
той не носи печалба? Изключено,за-
щото британската държава още пре-
ди векове е осъзнала, че науката не 
е само наука, тя е част от културната 
идентичност на един народ и част от 
нейната културна история.

2. Държавата да осигури, ако трябва 
и със вземане на целеви заем, финан-
сиране, което да даде начален тласък 
и импулс на науката у нас, особено на 
онези направления, които могат да ге-
нерират печалба. 

3. Преди да се осигури такова финан-
сиране, трябва обаче да се направи ис-
тинска атестация и преакредитиране 
на висшите учебни заведения в Бъл-
гария. Сега атестирането е до голяма 
степен формално – катедрите преда-
ват към факултетите напудрени и за-
харосани доклади за състоянието и 
научната си дейност, след това факул-
тетите изпращат също така напудре-
ни общи доклади, които отиват в МОН, 

където биват оценявани от хора, кои-
то са или бивши състуденти на ректо-
ри и декани, или се познават по една 
или друга линия, или са приятели, 
роднини и т.н. За да има у нас истин-
ско, безпристрастно и обективно атес-
тиране, най-добре е то да се проведе 
от екипи от чужди университети, при 
които роднино-приятелският фактор 
няма да работи. Една такава реална 
атестация ще отсее истинските висши 
учебни заведения от ПУЦ-овете, по-
ставили на входната си врата гордото 
име „университет“. След атестацията 
онези университети, които не са по-
крили стандартите, трябва да бъдат 
понижени до полувисши заведения 
или колежи. Така ще се намали броят 
на университетите у нас, които се съ-
ревновават за държавно финансиране 
и едновременно с това ще се повиши 
престижът и качеството на висшето 
образование у нас. 
След като се извърши това отсяване, 
вече държавата трябва да се намеси и 
да осигури за онези ВУЗ-ове, които са 
наистина на ниво университети, зна-
чително финансиране, за което стана 
дума по-горе. Но аз съм скептичен, че 
това ще се осъществи някога. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се д-р инж. Димитър 
Робертов Димитров. На 29 
години съм. През 2015г. за-
щитих дисертационен труд 

на тема „Технология за получаване 
на кашкавал с прилагане на свръхви-
сокочестотна обработка” в катедра 
„Технология на млякото и млечните 
продукти” към Университет по храни-

телни технологии – гр. Пловдив.
Средното си образование завърших 
в Професионална гимназия по лозар-
ство и винарство „Александър Стам-
болийски” – гр. Плевен по специал-
ност „Технология на алкохолните и 
безалкохолни напитки”.
С конкурс през 2015г. бях назначен на 
академичната длъжност „асистент” в 
Институт по лозарство и винарство – 
гр. Плевен, отдел „Винарство и химия”.

Димитър Димитров, Институт по 
лозарство и винарство, Плевен
Интервюто взе: Камелия Георгиева
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Публикационната ми активност до 
момента се изразява в 13 научни пуб-
ликации в български и международни 
издания. Реализирал съм научни тру-
дове в Румъния, Словакия, Татарстан, 
Беларус, Украйна, Индия. Общият ми 
импакт фактор до момента е 0.35. 
Имам участие в два научно-изследова-
телски проекта - единият - завършен, 
а другият – текущ. Завършеният е на 
тема „Изследване на възможността за 
получаване на функционални млечни 
продукти с растителни фибри”, а дру-
гият е с тематика „Изследване съдър-
жанието на ресвератрол и ароматич-
ни компоненти на грозде и вино от 
района на град Плевен”.
Науката за храненето е основата на 
моето професионално научно разви-
тие. За мен храненето е фундаментът 
на здравето, чрез превенцията, която 
то осигурява срещу редица заболява-
ния на човека.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
 
Работя като „асистент” в Институт по 
лозарство и винарство – гр. Плевен. 
Институтът е създаден през 1902 г. 
Със своята 115 годишна история, той 
заема фундаментална роля в разви-
тието на лозарството и винарство-
то в България. Институтът е една от 
най-старите научни организации, не 
само в България, но и на територията 
на Европейския континент. Основни-

ят принос на научната организация 
към световната лозарска наука е съз-
дадените и разпространени сорто-
ве – вътревидови и междувидови хи-
бриди, отличаващи се с висока степен 
на студоустойчивост и устойчивост 
срещу редица заболявания по лозата. 
По-известните от тях са предпочитани 
за получаването на висококачествени 
български вина – Кайлъшки Мискет, 
Кайлъшки Рубин, Плевенска Роса, Ру-
бин и други. Селекцията продължава 
да е едно от водещите направления в 
Институт по лозарство и винарство – 
Плевен.
Виното, като краен продукт от грозде-
то на лозовото растение, подлежи на 
разнообразни и задълбочени изслед-
вания с цел да се документират и дока-
жат качествата на новите сортове. Из-
следват се почти всички компоненти 
от сложния химичен състав на виното 
– захари, летливи киселини, титруеми 
киселини, антоциани, фенолни съеди-
нения, съдържание на серен диоксид, 
алкохолно съдържание и други. Неде-
лима част заемат високоспециализи-
раните анализи върху ароматичните 
компоненти на вината – висши алкохо-
ли, естери, алдехиди, терпенови алко-
холи. Ролята на винарството е недели-
ма част от селекцията на нови сортове 
лози. Отдел „Винарство и химия” ра-
боти и по направленията, свързани с 
функционалния състав и антиокси-
дантния капацитет на вината. Двете 
направления се обуславят основно от 
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богатото наличие във вината на веще-
ства с висок антоксидантен скор. На-
правленията се опитват да отговорят 
на търсенията на световната наука 
по хранене, която е концентрирана в 
търсене и предлагането на решения 
за получаване на храни с висок здра-
вословен ефект, функционална стой-
ност и превантивни характеристика 
срещу различни заболявания. Виното 
с неговия висок антиоксидантен капа-
цитет и наличието на множество раз-
нообразни хранителни компоненти, 
отговаря в значима степен на горните 
характеристики. 
Институтът работи и в направления-
та на науката за високоалкохолните 
напитки.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
 Желанието ми да се занимавам с науч-
на дейност датира от младежките ми 
години. Винаги съм се възхищавал на 
педагозите си. Няма нещо по-велико 
от това човек да предава знанието, да 
го въплътява в духа на израстващото 
поколение. Смея да твърдя, че искрата 
към търсенето, към знанието в мен, е 
била запалена от онова поколение – 
„старото”, за което знанието бе осно-
ва на изграждането в човешкия ин-
дивид. Запалена веднъж, тази искра 
има нужда от постоянно поддържане. 
Научната работа за мен е една „лави-
на”, процес на непрекъснато търсене, 
процес на откриване, на генериране и 

предаване, гаранцията за развитие и 
просперитет на обществото. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има за науката и живота на 
обикновения човек?
В последната сесия на ФНИ разрабо-
тих и подадох за участие проект на 
тема „Възможности за редуциране на 
метиловия алкохол във високоалко-
холни напитки, чрез прилагане на не-
традиционен подход на топлинна об-
работка”.
Метанолът е постоянно присъстващ 
компонент в българските традицион-
ни ракии. Той трябва да е наличен в 
концентрации, строго регламенти-
рани от Европейското и Българско 
законодателство, за да може високо-
алкохолната напитка да бъде класи-
фицирана като безопасна за здравето 
на консуматора.
Основна идея на проекта е да се на-
мери решение за редуцирането или 
пълното елиминиране на метиловия 
алкохол в напитката, с цел повишава-
не на нейната степен на безопасност. 
Основен таргет на проекта е получа-
ването на нов продукт с висока сте-
пен на токсикологична безвредност, 
обуславяща се от пълното отсъствие в 
него на метилов алкохол.
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
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Последната си публикация реализирах 
в международен журнал – Ukrainian 
Food Journal. Заглавието на статията е 
„Метанолно съдържание в гроздови и 
плодови ракии: основен индикатор за 
автентичност и безопасност”.
Изследването има за цел да определи 
наличието на метилов алкохол в шест 
гроздови и четири плодови (сливови) 
ракии, от гледна точка на тяхната ав-
тентичност и степен на безопасност за 
консумация. Автентичността на тези 
напитки се определя от наличието в 
тях на метанол. Неговото присъствие 
доказва, че ракиите са произведени от 
плодова суровина, типична за тях. Ако 
има фалшификация (най-често изра-
зяваща се в разреждане на етанол с 
добавяне на ароматизанти), метило-
вият алкохол няма да бъде идентифи-
циран. Концентрационните нива на 
метанол отговарят за безопасността 
на ракията от токсикологична гледна 
точка.
Получените резултати от изследва-
нето ни ясно доказват автентични 
ракии, т.к. метилов алкохол бе иден-
тифициран във всички тях. Доказа-
на е разликата в концентрационните 
нива на метанол между гроздовите 
и плодови ракии, като се установиха 
по-високи нива на метанол в анализи-
раните плодови ракии. Това е нормал-
на тенденция, т.к. в плодовете (сливи) 
съдържанието на прекурсора за полу-
чаване на метанол – пектин, е по-голя-

мо.
Всички установени резултати за кон-
центрацията на метанол в изслед-
ването отговарят на допустимите 
количествени норми, заложени в Бъл-
гарското и Европейско законодател-
ство. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
 Науката в България на настоящия 
етап е в един от най-кризисните си 
моменти на съществуване. Това се 
обуславя от формираното несериозно 
отношение към работата на научните 
работници. Голяма част от научните 
институции работят в условията на 
орязани бюджети за научно-изследо-
вателска работа. Дори при тези кри-
тични условия учените продължават 
да произвеждат научни продукти. 
Тези продукти са с по-изразен прило-
жен характер, отколкото такива с фун-
даментален. 
Много малко са младите хора, които 
са привлечени от този тип работа, т.к. 
заплащането не е достатъчно стиму-
лиращо. Голяма част от младите хора, 
които се занимават с научна работа, 
не го правят заради унизителните 
финансови условия, науката е страст, 
която е много по-висша от материали-
зма и неговите измерения.
Бъдещето е много неясно и несигур-
но. Науката не е приоритет на държа-
вата. Докато това позорно мислене не 
бъде променено, изгледите за в бъде-
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ще няма да са добри.
Напоследък се коментира, че научни-
те работници нямат право да се оп-
лакват, т.к. има множество Европейски 
програми за проектно субсидиране. 
Въпросът е, че в голяма част от тези 
програми е необходимо съфинанси-
ране от кандидатстващата научна 
организация. Бюджетните средства, 
които се предоставят за поддръжка 
на институти, университети и прочие, 
са крайно недостатъчни да задоволят 
дела на това съфинансиране.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Имам честта да работя с учени с мно-
го високо ниво, в една от най-старите 
научни организации в България. Ко-
муникацията и работата с такива хора 
е висок стимул. Основната оценка на 
работата за мен, се свързва с постоян-
ното изграждане на  колектива. Това 
се обуславя от екипната работа. Поло-
жителният измерител е крайният ре-
зултат. Работата на колектива, в който 
работя е винаги с посока към макси-
малния резултат, не към търсенето 
на бърз резултат, който е непродукти-
вен и некачествен, а към навлизането 
в дълбочина, чистото научно дирене 
и реализацията на краен максима-
лен резултат. Максимализмът винаги 
трябва да е водещ в науката.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-

ласт?
 
Младите хора, не само в моята област, 
но и в други научни направления, не 
са привлечени от науката. Това е така, 
поради много причини. Основната от 
тях е неконкурентното заплащане. Чо-
век трябва да вложи много интелек-
туален ресурс, за да се изгради като 
качествен научен работник. Последва-
щата ниска оценка на работата дейст-
ва нестимулиращо. 
Разбира се в контекста на въпроса 
бих поставил и онази малка част от 
младите хора, които смятат научната 
работа за страстта на живота си. Таки-
ва хора не виждат в науката парите, а 
знанието, като най-висшата форма на 
съществуване, на изграждане (не само 
личностно, но и обществено такова).

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
На хората, които изпитват колебание 
в себе си, ще кажа да изберат науката. 
Знанието, изграждането и неговото 
предаване нататък е символ на смис-
ления живот. Това, което остава след 
човека е смисловата дефиниция. Ге-
нерирането и разпространението на 
знание винаги ще е най-смисловия 
елемент на човешкия живот. Това е 
„субстанцията”, която ни определя 
като хора.

Какво, според Вас, трябва коренно 
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да се промени в България по отно-
шение на науката?
 
Необходими са много промени, някои 
от тях ще резюмирам по-долу:
На първо място – държавната полити-
ка. Държавата трябва да осъзнае, че 
без интелектуалния си потенциал е 
само една територия. Без хора, които 
да творят и да генерират знание, по-
соките на развитие ще са ако не рав-
ни на нула, то много близки до нея. 
Държавата трябва да стимулира още в 
младежка възраст нуждата от знание, 
като основен приоритет в подраства-
щото поколение. Само така могат да 
се създадат поколения с конкурентен 
интелект.
На следващо място – стимулирането 
на научните работници. Създаването 

на подходящи условия за творческа 
изява е основната единица на научна-
та работа. Инвестирането в наука е с 
голяма възвръщаемост, но тя не е миг-
новена. Необходимо е време.
  
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
За мен човекът не трябва да спира с 
две неща в своя живот – да чете и да 
спортува. Като млад човек в свободно-
то си време се занимавам активно със 
спорт. Отделям достатъчно време за 
плуване и фитнес. Обичам да чета ху-
дожествена литература и да пътувам.

Интервюто взе: Камелия Георгиева
   

https://nauka.bg/magistratura-v-nica-francia/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Веселка Тончева и 
съм етномузиколог, но инте-
ресите и заниманията ми са 
по-широки – в областта на 

етнологията, фолклористиката и ан-
тропологията. Пътувам из България 
и Балканите, издирвам и записвам 
все още живи традиционни песенни и 
инструментални образци, документи-
рам обреди и празници, нотирам фол-
клорна музика, пиша статии и книги, 
изнасям лекции, сценарист съм на 
филми, журирам фолклорни събори и 
фестивали, и въобще живея интерес-
но.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Доцент, доктор съм в Института за ет-
нология и фолклористика с Етнограф-
ски музей – БАН (ИЕФЕМ – БАН). Този 
институт е водеща национална ин-
ституция в областта на етнологията и 

фолклористиката, академичен изсле-
дователски, експертен, образовате-
лен, а мога да кажа и духовен, център. 

Веселка Тончева, Институт за 
етнология и фолклористика с 
Етнографски музей, БАН
Интервю: Мая Василева Иванова 

Традиционна носия с. Големо Острени, 
обл. Голо Бърда, Албания
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Учените и специалистите от ИЕФЕМ се 
занимават с проучване, анализиране 
и представяне на традиционната бъл-
гарска култура и културната памет, на 
културното наследство и национална-
та идентичност, на българските общ-
ности в чужбина (стари и нови диас-
пори), на различните субкултури и т.н. 
Всичко това очертава многоаспектна-
та културна история и съвременност 
на България, но също и културните 
явления и процеси в балкански, евро-
пейски и световен контекст. В ИЕФЕМ 
функционира Национален етнограф-
ски музей, Национален център за не-
материално културно наследство и 

Народописен архив, в които системно 
се издирва, събира, съхранява и попу-
ляризира културното наследство.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Проявих интерес към музикалната 
теория (защото етномузикологията е 
част от теорията на музиката) още в 
рамките на гимназиалното ми образо-
вание в Средното музикално училище 
„Панайот Пипков“ в родния ми град 
Плевен (сега Национално училище по 
изкуствата). Имах невероятна препо-
давателка по хармония – това е един 
от музикалнотеоретичните предме-

Доц. д-р Веселка Тончева на фона на с. Борье, обл. Гòра, Албания 



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

195Българска наука2017

С подкрепата на:

ти, които се изучават в музикалните 
училища. Мариана Булева (днес е про-
фесор във Великотърновския универ-
ситет) беше причината да започна да 
гледам на музиката не просто като 
на изкуство, което носи естетическа 
наслада, но да надникна отвъд това – 
да я разгадавам като структура, като 
език и като една друга вселена, която 
може да бъде анализирана и изучава-
на.
Продължих образованието си в Теоре-
тико-композиторския и диригентски 
факултет на Националната музикална 

академия „П. Владигеров“, където като 
музиколог си избрах да специализи-
рам музикална фолклористика и имах 
щастието мой учител да бъде фолкло-
ристът акад. Николай Кауфман. Имен-
но след работата по магистърската ми 
теза с него, аз вече знаех, че искам да 
продължа да се занимавам с наука – да 
издирвам, записвам и съхранявам, да 
анализирам научно, но и да популяри-
зирам едно музикално и фолклорно 
знание, от което хората имат потреб-
ност. Така веднага след дипломиране-
то ми в Музикалната академия аз се 

Къща от с. Ладимерица, обл. Голо Бърдо, Албания
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захванах с докторантура и на 27 годи-
ни вече бях защитила докторската си 
дисертация в тогавашния Институт 
за фолклор (днес ИЕФЕМ – БАН). Сега 
като мисля за това време (преди около 
15 години) мога да си позволя да из-
ползвам думата „мерак“, аз наистина 
работех с мерак и исках да вървя на-
пред точно в тази наука, в тази сфера 
на хуманитарното познание. Днес май 
нищо не се е променило в отношение-
то ми към работата, все така „горя“ в 
нея.

По какви изследователски теми сте 
работили досега?
Аз съм любопитен и отворен човек и 
в годините след като защитих докто-
рата си съм работила по не един и два 
проекта, по не една и две теми. Може 
би трябва да започна именно с темата 
на докторантурата си – музикалният 
фолклор на българите мюсюлмани 
(т. нар. помаци) от Тетевенския Бал-
кан. Това е една интересна общност 
(по-малко позната в сравнение със съ-
щите общности в Пирин и Родопите), 
която е носител на по-стари пластове 
от песенния фолклор на региона, тъй 
като е живяла винаги доста затворено. 
Така разбрах, че ми е особено интерес-
но да изследвам общности – етниче-
ски, етнокултурни или етнорелиги-
озни, които живеят в друга, различна 
среда: как се самоопределят, как съх-
раняват традициите си и поддържат 
общностната си идентичност. В един 

период работих по проект, свързан с 
изследване на българите във Виена 
– показах как музикалният фолклор 
може да е важен фактор за поддър-
жане на националната идентичност в 
чуждоезикова и чуждоетнична среда.
Голямата ми изследователска тема в 
последните почти 10 години обаче са 
българите и славянските общности 
в Албания. През 2007 г. за първи по-
паднах в областта Голо Бърдо (на 
границата на Република Македония 
и Албания), благодарение на група 
пещерняци, ръководени от Алексей 

Ильо Кунешка и Елпида Манчо - послед-
ните българи в с. Бобощица, Корчанско, 

Албания
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Жалов. Именно той е човекът, който 
потърси етнолози и фолклористи с 
цел да се проучат едни забравени бъл-
гари, които вече повече от 100 години 
живеят като албански граждани не по 
свой избор. По време на Балканските 
войни (1912-1913 г.) при обявяване-
то на независима Албания Великите 
сили поставят така границата, че в 
няколко региона на днешната албан-
ска държава остават селища, които по 
онова време са български – области-

те Голо Бърдо, Поле, Мала Преспа и 
Корчанско. Именно в тези области аз 
проведох десетки експедиции, в които 
записах стотици традиционни песни 
и разкази, документирах календар-
ни празници като Гергьовден в Голо 
Бърдо и Русица в с. Бобощица, Корчан-
ско, семейни празници като сватба и 
сюнет в Голо Бърдо, написах няколко 
книги и направих филми. Връзката 
с тези хора е напълно прекъсната по 
време на тежкия тоталитарен режим 

Традиционна къща от с. Пустец, обл. Мала Преспа, Албания
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на Енвер Ходжа в Албания, когато гра-
ниците бяха „затворени“ и едва след 
началото на 90-те години на ХХ в. Бъл-
гария отново се обърна към тях.
И още една област изследвах и написах 
книга за нейните история, религия, 
традиции и идентичност – областта 
Гòра, която се намира на границата 
между Албания и Република Косо-
во и обхваща Шар планина, възпята 
в не една народна песен. Гораните са 
славянска общност, чийто език и тра-
диции имат български, сръбски и ма-
кедонски белези, и които се самооп-
ределят като „горани“ или „нашенци“. 
Една от хипотезите за произхода им 
е свързана с миграции на население 
от западните български земи заради 
овчарлъка като поминък. От моята 
гледна точка на изследовател, „на-
шенците“ в Албания са съхранили 

безценни фолклорни, музикални, об-
редни и пр. образци на традиционна-
та култура, каквито в други региони 
отдавна са забравени и изгубени. За-
това и са толкова ценни за изучаване 
и съхраняване.

Как предпочитате да работите – 
индивидуално или в екип? С какъв 
екип работихте последно и какви 
бяха резултатите от изследванията 
Ви?
Като се замисля, май по-често съм ра-
ботила индивидуално, тъй като това 
ми осигурява повече мобилност и сво-
бода: както чисто логистично – пъ-
туване, преспиване, така и в комуни-
кация с хората, които записвам или 
снимам. Индивидуалният подход с 
цел постигане на сближаване е необ-
ходим в нашата работа, за да успеем 
да предразположим събеседниците си 
– певци, разказвачи, майстори-занаят-
чии и пр., и те да споделят своето зна-
ние с нас, а ние да го изучаваме и съх-
раняваме. Разбира се, участвала съм и 
в редица колективни проекти – както 
български, така и двустранни, а също 
и международни.
Последният екип, с който работих, 
беше формиран за проучване отново 
в Албания. След областите Голо Бър-
до, Мала Преспа (и Корчанско) и Гòра, 
които съм изследвала предимно ин-
дивидуално, през 2015 и 2016 г. с екип 
проведохме две експедиции в облас-
тта Поле (Долни Дебър) – тя се намира 

Горанска сватба - зурнаджиите сви-
рят специална мелодия "нибет" на 

бащата на младоженеца, с. Шищавец, 
обл. Гòра, Албания
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много близо до границата с Република 
Македония и до гр. Дебър, но е на ал-
банска територия. Експедициите бяха 
финансирани от неправителствената 
организация Асоциация за етноло-
гия, антропология и фолклористика 
„Онгъл“, с която аз лично, а и ИЕФЕМ 
– БАН, имаме успешно дългогодишно 
сътрудничество, и която „оре“ на съ-
щата „нива“, да се изразя метафорич-
но.
За съжаление, се оказа, че тези села 

за малко повече от век (от 1912-1913 
г. до днес) динамично са променили 
населението си в резултат на бурни 
миграционни процеси и днес са поч-
ти изцяло албански. От няколкото 
останали семейства обаче с колегите 
Ивайло Марков и Димитър Василев 
(от ИЕФЕМ – БАН) и Вяра Калфина (от 
СУ „Св. Кл. Охридски) записахме мно-
жество разкази и спомени за селата, 
родовете, християнското минало и 
памет, местните храмове и празници 

Горанска сватба - момите пеят по пътя, с. Шищавец, обл. Гòра, Албания
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и пр. През 2016 г. успяхме да докумен-
тираме и празника Преображение Гос-
подне в с. Ърбеле, а от теренно засне-
тите кадри с режисьорката Екатерина 
Минкова изработихме документален 
филм със заглавие „Две къщи и поло-
вина“.

А каква според Вас е ползата от Ва-
шите изследвания за обществото и 
за живота на обикновения човек?
В консуматорското общество, в кое-

то живеем, обикновено ползите се 
измерват в цифри, в проценти, в ста-
тистики. Науките етнология (етно-
музикология), фолклористика и ан-
тропология, с които аз се занимавам, 
обаче нямат подобно материално из-
разяване. Нашите дирения и емпи-
рични натрупвания са само духовен 
капитал – познания за човека, общно-
стите, обществото, за етническите и 
социокултурните процеси в страната 
и обкръжаващия свят, познаване на 

Горанска сватба - женско хоро (от моми и невести) преди първата брачна нощ 
на младоженците, с. Шищавец, обл. Гòра, Албания
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традициите на народа ни, опазването 
на културното ни наследство и т.н. 
От този духовен капитал може и тряб-
ва да черпи обществото ни. Защото 
познаването на културното многоо-
бразие по нашите земи, дилемите и 
изборите, трудностите и стратегиите 
за преодоляването им, съпътствали 
живота на нашите предци, би могло 
да е важна предпоставка за изгражда-
не на отговорни, мислещи и активни 
съвременни граждани, от които за-
виси бъдещето на страната ни. И още 
нещо – глобализацията е необратим 
процес, ние сме вече хора на света, но 
едновременно с това имаме нужда от 
опора в националното, част от кое-
то са именно традициите на нашите 
баби, за които обикновено се сещаме 
само по празници. А това това са зна-
ния за живота, вярвания и мъдрост, 
които могат да ни служат всеки ден.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Наука в България е имало и, иска ми 
се да вярвам, ще има, независимо от 
историческите периоди, през които 
преминава страната ни, които пък са 
свързани с различни социокултурни, 
политически и икономически контек-
сти. Българската академия на науките 
е най-големият научно-изследовател-
ски център в България – основана като 
Българско книжовно дружество в гр. 
Браила, Румъния, още преди Освобож-
дението, през 1869 г. Над 150 години 

вече в БАН се развиват различни нау-
ки, налице са и световно наши призна-
ти постижения в различни области. 
Въпреки, че в момента ситуацията с 
финансирането на научните изслед-
вания у нас не е най-благоприятна, аз 
като един оптимист се надявам, че в 
европейското си бъдеще България ще 
се превръща във все по-стабилна ико-
номически държава и тогава науката 
и културата няма да са излишен „лукс“ 
и ще се подкрепят подобаващо, а също 

Горанска сватба - булката, с. Шищавец, 
обл. Гòра, Албания 
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така и че ще има все повече възмож-
ности и за европейско и международ-
но финансиране на научни проекти и 
изследвания. Дано тази моя позитив-
на прогноза не се укаже утопия.

Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
Да, все още има млади хора, които са 
заинтригувани от етнография/етно-
логия, фолклористика, антропология, 
но те прогресивно намаляват с всяка 
следваща година. И причината за това 
е не липсата на привлекателност на 
нашето научно или научно-прилож-
но поле – напротив, много младежи 
оценяват изучаването на традиция, 
памет, наследство, култура и пр. не 
просто като интересно, но и като ва-
жно. Причините се коренят в лошите 
финансови условия за научна работа, 
които са неприемливи за млади спе-
циалисти, както и в неглижирането на 
подобни занимания и липсата на дос-
татъчно обществено уважение към 
тях. Университетите в България под-
готвят етнолози и културни антропо-
лози и именно те са най-често хората, 
които се ориентират към научна ра-
бота в нашата сфера и по-конкретно в 
Българската академия на науките. Не-
обходима е силна мотивация и жела-
ние, за да се посвети човек на науката, 
защото аз вярвам, че това е призвание.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-

нимават с наука в България?
Заниманията с наука не са за всеки. 
Много хора нямат нито отношение, 
нито потребност от наблюдения, ана-
лиз, синтез, от вникване в системи, 
логики или алгоритми. Но човечест-
вото върви напред в голяма степен 
благодарение на научните търсения, 
опити, изграждане на модели и пр. За-
щото науката се опира на постоянния 
стремеж и усилие за придобиване и 
увеличаване на човешкото познание. 
И именно това бих казала на колеба-
ещите се – този стремеж е движещ 
развитието и цивилизационния на-
предък на човечеството, знанието е 
огромна сила и дори и условията у нас 
да не са най-лесните и удобните за по-
добна работа, да я изберат, ако тя им 
носи удовлетворение. Защото според 
мен е много важно да се работи с лю-
бов и ако повече хора вярват в това, 
животът ни би бил по-добър.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Първо трябва да отбележа, че поняти-
ето наука в България често се използ-
ва обобщено, а това не е съвсем коре-
ктно. Има различни науки и те имат 
своята материя и специфика. Същест-
вуват например физически, химиче-
ски и инженерни науки, които изра-
ботват и могат да продават своите 
патенти, но има и хуманитарни науки, 
които работят с духовен ресурс, със 
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символен капитал, с инструменти за 
самоопределяне и себепознаване като 
българи. Затова и отношението към 
нашите науки трябва да се промени и 
ценността на това, което правим, да се 
осъзнае от обществото.
В последните месеци на 2016 г. в свои 
изказвания политици обвиниха бъл-
гарските учени в просене на пари, в 
пасивност, в липса на приложимост на 
научните резултати в бизнеса. Добре, 
как нашите изследвания се свързват 
с бизнеса? Продават ли се народност, 
традиции, вярвания или идентич-
ност? Нямаме ли нужда от тях? Ето 
това трябва да се промени – отноше-
нието към науките, които работят за 
духа. В икономически стабилните ев-
ропейски държави (имам наблюде-
ния върху Австрия и Германия) фи-
нансовата подкрепа за изследващите, 
съхраняващите и популяризиращите 
традиционна култура, музика и зна-
ния, е в пъти по-висока от това, което 
нашата държава отделя за нас. И не, че 
ние като изследователи не печелим 
и допълнително финансиране от на-
ционални и международни проекти, 
но държавата трябва да има отноше-
ние към нашата мисия и роля за Бъл-
гария и българите.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Извън научната работа, но все пак 

дълбоко свързан с нея, е интересът ми 
към визуалното – автор и сценарист 
съм на десетки етнографски филми за 
Българската национална телевизия 
и други медии. Моята концепция е, 
че резултатите от нашите научни из-
следвания трябва да достигат до по-
вече хора, особено когато става дума 
за такъв тип знание, което е част от 
всекидневието и празничността на 
българина. Със споменатата режисьр-
ка Екатерина Минкова имаме богата 
филмография – филми за легендите 
за Цар Иван Шишман в Самоковско, 
за „писаната“ булка при българите 
мюсюлмани от Тетевенско, за Бист-
ришките баби, за гайдите на Родопа 
планина, за традициите в селища на 
реката Дунав, разбира се и за българи-
те в Албания – „Разбърканите нишки. 
Филм за Голо Бърдо“ (2012) и мн. др.
Всъщност се оказва, че дори и извън-
научните ми занимания пак опират до 
тези мои интереси или както казваше 
един мой професор от Музикалната 
академия – „какво да правя като рабо-
тата и хобито ми съвпадат?“.
В свободното си време много обичам 
да пътувам, но и тук трябва да при-
зная, че където и да отида, не мога да 
избягам от погледа си на етнолог или 
етномузиколог – дали ще е заради 
местната стара църква с история или 
заради домакина, при когото отсядам, 
с когото пием домашна ракия и аз неу-
сетно започвам да разпитвам за село-
то, обичаите, спомените... А накрая и 
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песен запяваме.
Обичам също да снимам и това веро-
ятно е също резултат от професионал-
но изкривяване – да уловя всичко: хо-
рата, къщите, празничността, духа на 
мястото. Преди няколко години в пъ-
туванията ми из Балканите се увлякох 
по снимането на интересни надписи 

– смешни, тъжни, иронични, остроум-
ни. Направих дори Фейсбук-страница 
с името „Балканите в надписи, табели 
и графити“, която изненадващо за мен 
се разрасна и се оказа, че много дру-
ги хора също документират абсурдни 
и мъдри надписи, или просто такива, 
които ни карат да се усмихваме.   

https://nauka.bg/30gb-mail-ot-naukabg/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Име: Андон Ташуков
Възраст: 29 години
Специализация: Право на Европей-
ския съюз; Международно право
Мечтани специализации: Медицина, 
Астрофизика, Интернет технологии, 
Изкуствен интелект (AI)
Владее: португалски, испански, ан-
глийски, ползва френски и латински
Образование: Висше юридическо; 
Висше „Международни отношения”; 
Докторантура в Българска академия 
на науките
Професия: Юрисконсулт на национал-
ната координационна служба за борба 
с измамите, натоварена със задачата 
да защитава финансовите интереси 
на Европейския съюз
Преподаване: Гост-лектор към Евро-
пейския институт по публична адми-
нистрация (ЕИПА)
Дисертационен труд: Изследва особе-
ностите на взаимоотношението меж-
ду правото на Европейския съюз и 
конституциите на държавите членки
Участие на ниво ЕС: Член на работни-
те групи в областта на борбата с не-

редностите и измамите в Съвета на 
ЕС, ОЛАФ, Европейската комисия, во-
дещ експерт в рамките на Председа-
телството на Съвета на ЕС от Републи-
ка България през 2018 г.
Хоби: фотография, технологии, колое-
здене, планинарство
Цитат: „Ако обичаш едно цвете, кое-
то съществува само в един екземпляр 
сред милиони и милиони звезди, това 
ти стига, за да си щастлив, когато гле-
даш звездите.“
Анти-цитат: „Всичко, което би могло 
да бъде изобретено, вече е изобрете-
но.”
Водещи сили на света: споделената 
любов и несподелената любов

Андон Ташуков, Институт за 
държавата и правото
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Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Представлявам Българската 
академия на науките (БАН) и 
нейния Институт за държа-
вата и правото (ИДП), секция 

„Международноправни науки“. Миси-
ята на БАН е формулирана прекрасно 
– участва в развитието на световната 
наука и съдейства за умножаване на 
духовните и материалните ценности 
на нацията. За обща информация, ИДП 
е създаден през 1947 г. и се занимава 
с фундаментални и приложни изслед-
вания в областта на правото. Наред с 
това, Институтът осъществява актив-
на научно-експертна и консултативна 
дейност в помощ на органите от зако-
нодателната, изпълнителната и съ-
дебната власт в България. 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Помня текста на една енциклопедия 
от 1993 г., която казваше, че в бъдеще 
хората вероятно ще могат да общуват 
свободно по малки устройства и дори 
да се виждат, докато се намират в раз-
лични краища на света. Тогава раз-
брах, че фантазията трябва да е воде-
ща за науката, а науката да е водеща 
за качеството на живот и напредъка 
на цивилизацията.
За реализацията ми като специалист 
и учен в областта на правото на Ев-
ропейския съюз – преди години, още 
докато бях студент по право и търсех 

посока, в която да поема, отпечатък 
в мен оставиха лекциите на доц. д-р. 
Александър Корнезов, понастоящем 
съдия в Общия съд на ЕС, и пламен-
ната му страст към въпросите за Ев-
ропейския съюз. Години по-късно се 
занимавам с това като професия, ака-
демично обучение и преподавателска 
дейност.
Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
По възможност предвиждам канди-
датстване през следващата година в 
рамките на научна област хуманитар-
ни науки с проект, който да даде отра-
жение и подобри живота на обикно-
вения човек. Към настоящия момент, 
със сходна идея като тази на Фонда, се 
отличава Програмата за подпомагане 
на млади учени на БАН, в рамките на 
която разработих и бе одобрен проект 
на тема „Повишаване на стандарта 
на живот в България чрез превенция 
и борба с нередностите и измамите, 
засягащи финансовите интереси на 
Европейския съюз и Република Бъл-
гария“, чието изпълнение предстои. 
Неговата идеална цел е да подобри 
стандарта на живот в България като 
способства за намаляване на обемите 
на загубените средства, предоставе-
ните от европейските фондове на Бъл-
гария. Ползите от проекта са свързани 
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с предлагането на иновативни методи 
за превенция и борба с нередностите 
и измамите; повишаването на осведо-
меността на обикновения гражданин 
за мерките, които могат да се пред-
приемат и ролята на компетентните 
институции в опазването на бюджета; 
систематизирането на правната уред-
ба в областта на защитата на финан-
совите интереси и предлагането на 
начини de lege ferenda за подобряване 
функционирането на компетентните 
институции в България. 
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация е на тема 
„Ненарушимото ядро на конституции-
те в контекста на правото на Европей-
ския съюз“, като се очаква да излезе от 
печат през есента на 2017 г. Тя изслед-
ва демаркационната линия между 
правото на ЕС и националното право 
в контекста на суверенитета и лоял-
ното сътрудничество на държавите 
членки чрез въвеждането на понятие-
то „ненарушимо ядро на конституция-
та“. В нея се разглежда същността и 
функцията на тази идея и опитите на 
конституционните съдилища на дър-
жавите членки в ЕС да създадат лист с 
предварително зададени компетент-
ности, които не могат да бъдат засег-
нати чрез предоставянето на компе-
тентност на ЕС.
В рамките на следващата година пла-

нирам публикуването на още някол-
ко статии, сред които: публикация 
относно функциите и компетент-
ността на българската координа-
ционна служба за борба с измамите 
(Anti-Fraud Coordination Service), съз-
дадена съгласно чл. 3, пар. 4 от Регла-
мент 883/2013, и публикация относно 
извършването на административни 
разследвания (modus operandi) на те-
риторията на Република България по 
инициатива на АФКОС или по искане 
на Европейската служба за борба с 
измамите (ОЛАФ), тъй като по двете 
теми не съществува академична лите-
ратура.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката като систематизираност на 
знанията в определената област съ-
ществува и ще продължи да същест-
вува в България, но поради липса на 
подходящи условия откривателство-
то, изобретателността и иноватив-
ността във всички научни сфери са 
минимални. Успеваемостта на наука-
та в България може да бъде върхова и 
всички ще разберем за това, когато в 
чуждестранни медии се появят загла-
вия като: „В България откриха…!“; „В 
България отива Нобеловата награда 
за…“ или приятели споделят „MIT ли, 
да не съм луд, като мога да уча в Бъл-
гария“. 
Предпоставки за осигуряване бъдеще-
то на науката биха били създаването 
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 на политики за подкрепа и развитие; 
привличане на експерти в определени 
области от чужбина; привличането на 
млади учени; осигуряването на мате-
риални условия за труд и заплащане; 
недопускане на учени да отиват в чуж-
бина чрез въвеждане на мотивацион-
ни системи; развиване на частна науч-
на дейност; организиране на повече 
състезателни мероприятия; създава-
не на научни предавания.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Екипът, с който работя, е съставен от 
утвърдени професионалисти, с дъл-
гогодишен опит и познания в респек-
тивните сфери на дейност. Всички 
имаме нужда от хора в живота ни, кои-
то да повишават стандарта ни и ни на-
помнят за есенциалната ни цел, пред-
извиквайки ни да станем по-добрите 
версии на себе си. И имайки предвид 
казването, че ако сте най-умният чо-
век в стаята, значи се намирате в по-
грешната стая, то в такъв случай оп-
ределено се намирам в правилния 
екип (стая). 
Би било интересно част от екипа да 
стане и фигурата на интелигент-
но-унищожително-критичната лич-
ност, която да предизвиква емоцио-
нално-научен дисбаланс, водещ до 
неочаквани резултати. 

Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?

Приложимостта на правото на Ев-
ропейския съюз и международното 
право е забележителна в голяма част 
от живота на обикновения (и необик-
новения) човек, което е причина все 
по-вече теоретици и практици да се 
занимават с изучаването, създаване-
то и преподаването му.  И н ф о р -
мативно, през 2017 г. в рамките на 
Института за държавата и правото, 
секция „Международноправни науки“ 
се обучават трима докторанти – двама 
в рамките на международното частно 
право и аз с направление международ-
но право и международни отношения, 
като изследванията на всички засягат 
правото на ЕС.
В бъдеще бих искал да видя създава-
нето на отделна секция „Право на Ев-
ропейския съюз“, доколкото същото 
не представлява международно пра-
во. Това ще бъде предпоставка повече 
млади хора да се присъединят към но-
вата секция и да се занимават с наука в 
тази област – съвет, приложим не само 
към ИДП, но и в национален мащаб.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Ако всички се намираме на един кораб 
и този кораб потъва, всички трябва да 
работим като изгребваме водата от 
него и поправяме пролуките. Науката 
има тази цел, и то всички нейни аспе-
кти, затова ще поздравя всеки, който 
реши да се занимава с наука. Не се от-
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казвайте, колкото и да е трудно. Щом е 
трудно, значи има смисъл.
 „Първо, помни, че трябва да гледаш 
нагоре към звездите, а не надолу в 
краката си. Второ, никога не се отказ-
вай да работиш. Работата ти дава сми-
съл и цел, защото без нея животът е 
празен. Трето, ако имаш достатъчно 
късмет, ще намериш любовта – помни, 
че тя съществува, и не я отхвърляй.“ 
Стивън Хокинг
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Хората. Защото те са тези, които мо-
гат да променят правилата на игра-
та. Пътят към науката започва от до-
брото образование – то се преподава 
от хора и се изучава от хора. Науката 
не е нищо повече от систематизирано 
познание с изследователски елемент. 
Създадената любов към образование-
то и науката вече ще доведе до въвеж-
дане на необходимите мерки и промя-
на в мисленето на човека. 
 
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Извън научната работа остава профе-
сионалната ми дейност в областта на 
защитата на финансовите интереси 
на Европейския съюз и бюджета на 
Република България. Изключително 
интересна, тя предполага участие в 

подготвителните органи на Съвета на 
Европейския съюз, в работните гру-
пи на Европейската служба за борба 
с измамите и Европейската комисия, 
изготвяне на проекти на регламенти 
и директиви, сътрудничество с ком-
петентните органи в ЕС в областта на 
борбата с нередностите и измамите. 
Все по-увлекателна е и преподавател-
ската дейност, с която се ангажирам, 
включително с наскоро приетата по-
кана от Европейския институт по пуб-
лична администрация да провеждам 
семинари в държавите членки на ЕС 
като лектор. В последните години ра-
ботя и за подготовката и поемането на 
Председателството на Съвета на Ев-
ропейския съюз от 01.01.2018 г., в кое-
то ще участвам като водещ експерт по 
въпросите за измамите със средства-
та от ЕС.
По отношение на другите интере-
си и свободното си време, обичам да 
наблюдавам небето с телескоп, към 
който често прикрепям фотоапарат и 
снимам звездите. Астрофотографията 
и нощната фотография са пленяващи, 
като понякога дори несполучливите 
опити за заснемане се превръщат в 
ефектна композиция. Твърде дълга-
та експозиция на звездното небе, на-
пример, оставя за резултат следите 
на звездите от въртенето на земята. 
Свободното ми време обикновено се 
свежда до няколко слънчеви дни през 
лятото, които прекарвам на плажа с 
книга в ръка.
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През 1987 г. проф. Асен Пашов 
завършва 21-ва гимназия в 
гр. Москва, СССР. По-късно, 
през 1992 г., придобива ма-

гистърска степен по лазерна физика 
в СУ „Св. Климент Охридски”, а през 
2000 г. защитава докторската си ди-
сертация в Института по физика, Пол-
ска академия на науките, Варшава. От 
2001 г. до 2003 г. е Хумболтов стипен-
диант в Института по квантова опти-
ка, Университет в Хановер, Германия. 
През 2004 г. става главен асистент в 
СУ „Св. Климент Охридски”, където 
две години по-късно става доцент и 
ръководител на катедра „Оптика и 
спектроскопия”. От 2010 г. е доктор на 

науките, а от 2012 г. – професор.

Проф. Пашов, как решихте да се за-
нимавате с наука? Така ли си пред-
ставяхте мечтаната работа като 
дете?
Мечтата ми от началното училище е 
да се занимавам с наука. С мой прия-
тел мечтаехме за супер изобретения: 
фотонни ракети и космически кораби. 
Тогава така разбирахме науката. Кога-
то пораснах, интересите ми се разши-
риха, но така бях свикнал с мисълта за 
науката, че не съм мислил сериозно за 
почти нищо друго. Разбира се, когато 
наближи времето за кандидатстване 
обмислях дали да е физика, а не на-
пример – математика, социология или 
философия, но все пак реших да е фи-
зика. Доколко реална е била предста-
вата ми за работата на учен тогава? 
Естествено, съвсем нереална, може би 
с изключение на възможността за сво-
бодна и творческа работа. Това усеща-
не съм го имал от малък и все още е 
останало.
Може ли да се каже, че работата тряб-

Асен Пашов, Катедра „Оптика 
и спектроскопия”, Физически 
факултет, СУ
Интервюто взе Яна Ненчева
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ва да е призвание? Въобще, как на чо-
век му хрумва да се занимава с това?
Може да се пожелае. За съжаление, не 
съм убеден, че при всички хора е така. 
Тези, които работят това, което обичат 
и за което са призвани, имат предпос-
тавка да са щастливи. При това важно 
е работата да разкрива творческите 
способности на човека, а "хрумване-
то", според мен, е сложен процес на 
съзнателно обмисляне и неосъзнато 
влияние от страна на обкръжаващите.

Вие щастлив човек ли сте?
Не бих се определил като такъв. Оце-
нявам това, което имам и правя, но 
не смятам, че е достатъчно. А може би 
това е характерно за учените, да тър-
сят винаги нещо ново? Нека да кажем, 
че не се чувствам нещастен и не съжа-
лявам за избора, който съм направил.

Тръпката да се открие нещо ново ли 
е движещата?
Трудно е да се каже. При различните 

хора е различно. Човек иска да е дово-
лен от това, което прави, а мярката за 
удовлетворението може да е новото 
(изразено често като "Аз съм първи-
ят!"), оценката на колегите и обще-
ството, или простото чувство, че това 
което правиш се получава – неудачите 
са по-малко от успехите.

Какво е мнението Ви за науката в 
България и респективно навън?
Науката в България – чувствата ми са 
смесени. В България има много добри 
учени, има също така и млади хора с 
потенциал да станат добри учени, но 
обществото на практика няма принос 
за успешната реализация на първите 
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 и не прави почти нищо за реализация-
та на вторите. В България официално 
не са създадени условия за правене 
на наука. Наличието на университе-
ти, БАН, и законът за академичното 
израстване не са достатъчни. Няма 
виждане за ролята на науката в раз-
витието на обществото. Положител-
ното, което виждаме около себе си, 
са по-скоро инициативи на отделни 
личности, които често са подкрепе-
ни от колеги от чужбина. Колкото до 
науката извън България, бил съм за 
по-дълъг период от време в няколко 
чуждестранни университета в Герма-
ния, Франция, Полша, Латвия и Кана-
да. Навсякъде има свои особености, 
проблеми, но това, което там го има, 
а при нас липсва, е именно усещане-
то, че тези университети са създадени 
да служат на обществото и те вършат 

тази работа.
С какво се занимавате в момента?
Усилията ми са посветени на препода-
ване и административна работа. Епи-

зодично успявам да открадна време за 
занятия с наука.

Липсва ли Ви това време? 
Да, определено. Мисля, че колегите ми 
от чужбина не могат да разберат защо 
така се получава, а аз не мога да им 
обясня, че у нас всеки сам трябва да 
прави всичко и за това не остава вре-
ме за нищо. 

Какви са бъдещите Ви планове?
Опасявам се, че няма да Ви впечатля 
с планове. Имам по-скоро желания и 
мечти. Бих искал да бъдем разтова-
рени поне от част от безсмислената 
административна работа, която сме 
принудени да вършим и да остане 
време за повече занятия със студен-
тите. Имам предвид – не учебните 
занятия, а работа в научните лабора-
тории. Истинското обучение на сту-
дентите става именно там, а лекциите 
и упражненията са само необходимата 
подготовка.

Все по-често чуваме, че учениците и 
студентите с всяка изминала година 
са все по-…, поради липса на по-под-
ходяща дума – "зле". А самите млади 
хора се "оправдават", че образование-
то в България е заради едната тапия и 
завършиш ли едно, така или иначе ще 
работиш друго. Какъв е напливът към 
катедра "Оптика и спектроскопия" и 
какви са наблюденията Ви върху сту-
дентите? 
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Питате за две неща. Първото е дегра-
дацията на знанията и мотивацията 
на учениците и студентите. Това е въ-
прос, дискутиран още преди Вавилон 
и Древна Гърция. Като оставим на-
страна постоянния конфликт между 
поколенията, със сигурност може да 
кажем, че съвременните студенти са 
различни от колегите си от преди 20-
30 години. Дали това е за добро, ще 
покаже бъдещето. По-важно, според 
мен, е да осъзнаем, че студентите и 
учениците са всъщност плод на съв-
местните усилия на родители, учите-
ли и всички нас. Така че вместо да се 
оплакваме от тях, да погледнем какво 
общество сме построили или сме поз-
волили да построят. И тук се съдържа 
отговорът на втората част от въпро-
са. Ученето просто за диплома върви 
само в някои общества. Поговорка-
та "не е луд тоя, който яде баницата, 
а този, който му я дава" показва, че и 
това не е нов проблем. 
Инак сам по себе си фактът, че учиш 
едно, а работиш друго, не е смущаващ. 
При физиците това е често явление. Те 
просто са добри в много области, за-
щото физиката освен знания, е също 
така начин на мислене. 

Как си почива един учен след дъл-
гия работен ден?
Като правило работният ден на един 
учен наистина е дълъг. Остава време 
само за сън. На опашката винаги чакат 
поне още четири-пет задачи. Понякога 
се чудя, дали така бих работил, ако за-
дачите ми ги поставя някой друг (на-
чалник или директор) – със сигурност 
не! Разбира се, освен с научна работа 
и преподаване (о, да не забравяме и 
административните задължения), ус-
пявам да вмъкна в графика и други 
задачи, като гледане на филми, четене 
на книги, срещи и разговори с прияте-
ли, музика. На първо място, обаче, са 
задачите, свързани със семейството – 
разходки, кънки, кино, домашни и т.н. 

Интервюто взе Яна Ненчева
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Ахинора Балтако-
ва и съм главен асистент в 
СУ „Св. Климент Охридски“ в 
катедра „Климатология, хи-

дрология и геоморфология“ на Геоло-
го-географски факултет. Моята специ-
алност е „Геоморфология” – науката за 
формите на земната повърхност, реле-
фа, техния механизъм на образуване и 

материалите, които ги изграждат. Аз 
съм преподавател по тази дисципли-
на и други сродни предмети. В също-
то време се занимавам с изучаване на 
въздействието на климата върху реле-
фообразуващите процеси и конкрет-
но – настоящата ми тема е свързана 
с проучване на процесите, свързани 
със замръзването и размразяването 
на скалите, разрушените материали и 
почви във високопланинския пояс на 

Ахинора Балтакова, Геолого-
географски факултет, СУ
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Пирин.
 
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Софийският университет няма нужда 
от представяне – той е най-старата на-
учна институция в България и обхва-
тът на специалностите в него е много 
широк. Той единствен в България по-
крива определението за университет, 
т.е. място за наблюдение на Универсу-
ма – Вселената, на нейното изучаване. 
Преподавателите, работещи в Уни-
верситета, не са просто учители (на 
лат. професори), а и изследователи. 
До голяма степен затова все още това 

висше училище е институция, пазеща 
и даваща живот на академизма в Бъл-
гария.
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
За първи път се докоснах до науката, 
когато завършвах магистърската си 
степен по „Геоморфология” и тогава 
реших да продължа със следващата 
стъпка – докторантура в същата спе-
циалност. Не съм имала предварител-
на нагласа, че животът ми ще се кана-
лизира в това направление. Просто 
това беше работата, която ми носе-
ше най-голямо удовлетворение и до 
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 голяма степен резонираше на моята 
представа за себереализация.
 
Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
В последната сесия на ФНИ кандидат-
ствахме с 2 проекта, от които и двата 
са одобрени, но само единият беше 
финансиран. И двата се отнасят за ра-
ботата на нашия екип в Пирин, като 
първият беше посветен на по-фун-
даментални научни изследвания за 
влиянието на климатичните промени 
върху геоморфоложките процеси, а 
другият касаеше мобилност, посвете-
на на специализация на младите хора 
в екипа в областта на рисковите про-
цеси в туристическите райони. Спе-
чели само вторият проект. Предпола-
гам, че по-голямата насоченост към 
социални и икономически проблеми 
в планината даде по-голямото му пре-
димство в сравнение с чисто научните 
аспекти на другия проект. С него пла-
нираме да осъвременим методиката 
за оценка на лавинната опасност в ра-
йоните с повишена концентрация на 
туристическа инфраструктура, което 
директно може да се приложи при за-
щитата от рискови процеси в плани-
ната.
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-

че за нея.
Миналата година имах повече учас-
тия и организации на международни 
форуми и представяния на работа-
та ми на тях. В момента подготвям 2 
публикации по тези представяния. 
Иначе последната ми публикация – от 
2015 г., е за колебанията на темпера-
турния режим на изследваните от нас 
участъци в Пирин и тяхната връзка с 
активността на склоновите процеси. 
В нея поместихме резултатите си от 
3-годишни наблюдения на темпера-
турата на почвата и успоредни такива 
на процеси, развиващи се в ключови-
те участъци Голям Казан, Синаница и 
Беговица. Резултатите показват, че в 
преходните сезони е пикът на актив-
ността на склоновите процеси, което 
има връзка с повърхностната тем-
пература на почвата и наличието на 
снежна покривка. През есента, когато 
безснежният период продължи, до на-
чалото на януари, оголените скали се 
разрушават и срутищните процеси са 
особено активни. През късна пролет и 
началото на лятото, когато снежната 
покривка се задържи след устойчи-
вото задържане на температурата на 
въздуха над 0о, периодът на преход на 
температурата на скалите и почвите 
през точката на замръзване се прес-
кача. Тогава, във връзка с голямото 
овлажнение, протичат процеси на те-
чение на материалите по склоновете 
– крийп, солифлукция, селеви потоци. 
Досега такива наблюдения в Бълга-
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рия не са правени и натрупването на 
данни повишава ценността на тези 
проучвания.
 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката не може да няма бъдеще – 
няма как да се върнем в Тъмните ве-
кове. В България пътят за развитие на 
науката е в международен план. Ние 
сме много малка част от Европа, Ев-
разия и света, и българската наука от-
давна е надхвърлила държавните гра-
ници. Тази тенденция трябва да бъде 
продължена и това е единственият 
начин да бъдем на ниво. 
В същото време не можем да останем 
откъснати от реалния живот тук, в 
България, и смятам, че и занапред уче-
ните, които популяризират дейността 
си, ще имат по-добра реализация от 
тези, които се държат на дистанция от 
публичност. 
Третата тенденция, която виждам да 
се очертава, е в развитието на нови 
технологии, които са ориентирани 
както за подобряване качеството на 
живота на Земята, така и в реализи-
ране на дейност в Космоса и на други 
планети...
 
Как оценявате работата на екипа 
си?
Ние сме неголям екип, съставен от 
членовете от катедра „Климатология, 
хидрология и геоморфология“ на Ге-
олого-географския факултет, който 

за първи път работи по международ-
новъзприета методика в български-
те планини. Доколкото внедряваме 
нещо напълно ново, което досега не 
е разработвано, екипът полага макси-
мални усилия за българските условия. 
Нямам съмнения в качеството на еки-
па, в който работя – те са много добри 
специалисти, а освен това са отворени 
към новото и се сработихме отлично. 
Нашата работа се допълва. В същото 
време в екипа фигурират студенти и 
докторанти, които се обучават и по-
магат в научната ни дейност.
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Млади хора винаги има при нас, въ-
преки че не сме масова специалност. 
Доколкото в България има реализа-
ция в нашата област, в Университета 
винаги се подготвят кадри по Геомор-
фология, готови да продължат в науч-
ната дейност в България или в чужби-
на.
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
В България в последните 20 г. все-
ки се спасява поединично и затова 
не мога да кажа на хората непремен-
но да се занимават с наука. Ако обаче 
това е работата, която им се удава, аз 
съм сигурна, че всеки един от тях ще 
намери път за реализация. Един умен 



НАУКА

www.nauka.bg/night

218Българска наука2017

С подкрепата на:

 човек винаги ще съумее да остане над 
определено ниво на материално бла-
госъстояние. Сигурно не звучи много 
привлекателно за хората, които искат 
да живеят добре тук и сега. Богати-
те учени са единици и от наука като 
цяло не се печелят много пари. В съ-
щото време не всички сме еднакви и 
не всички се стремят непременно да 
задоволят всичките си материални 
стремежи. Хората на науката гледат 
много по-широкообхватно на работа-
та си, не само в пространството, но и 
във времето. Искам да кажа, че ако не 
ги оценяват в България, по света са 
добре приети, а също и ако не са оце-
нени сега, то някога техният труд ще 
бъде оценен. 
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Ако кажа, че е мисленето, сигурно ще 
е клише, но това е факт. Начинът, по 
който се възприема научната работа 
от обществото, начинът, по който се 

заплаща (със сигурност!), начинът, по 
който се управляват научните инсти-
туции, както и начинът, по който се 
израства в кариерата. 
 
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Работила съм в частна фирма – адми-
нистративна работа, и зная, че не ми 
харесва. В нашата наука имаме рабо-
та на открито, на чист въздух, сред 
природата. Да пътувам и да откривам 
нови места е любимото ми занима-
ние и смятам, че това е най-хубавата 
част от моите задължения. Обичам и 
да чета, въпреки че напоследък чета 
предимно научна литература. С рабо-
та като моята и със семейство, нямам 
много свободно време, но заетостта 
ми е толкова приятна, че нямам осо-
бена нужда от него. Вероятно ако го 
имах, щях да чета повече художестве-
на литература и щях да пътувам пове-
че за удоволствие.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Здравейте, казвам се Ваня – 
кандидат-учен, любител-пъ-
тешественик и мечтател.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
В момента съм студент и работя за док-
торска степен в университета „Сейнт 
Андрюс”. Макар често поставян в топ 
3 на университетите на Великобрита-
ния, не всеки е чувал за него. Тук има 
множество факултети, занимаващи се 
с проучвания от теология до ехолока-
ция на делфини и астрофизика, аз се 
намирам във факултета по биология и 
по-точно в сградата по медицина – до 
най-старото игрище за голф в света.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Нещата започнаха в детство, пълно с 
много въпроси за света и изненадва-
що малко отговори. Години по-късно, 
последваха пет години изучаване на 
профилирана химия и биология в гим-
назията. За много от моите съученици 
логичният избор след това, почти без-
умие, беше да продължат с медицина. 
За съжаление, медицината не беше 

достатъчно любопитна за мен. Затова 
намерих своето вдъхновение в невро-
науката (сравнително нов дял на нау-
ката, която се занимава с изучаването 
на мозъка и нервната система). Чудно, 
че въпреки любовта ми към науката 
по това време, все още не я виждах 
като свое призвание. Отговорът се из-

Ваня, Университет „Сейнт 
Андрюс”, Шотландия
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 бистри в началото на четвъртата го-
дина, когато трябваше да реша какво 
искам да правя след завършването. 
След седмици търсене и обмисляне, 
установих, че всеки план, който ми 
хрумваше, включваше научна работа. 
В същото време ми беше предложено 
да кандидатствам за докторантура и 
за момент не се замислих да откажа. 

Имате ли одобрен проект, как се 
казва той и какви ползи ще има той 
за науката и живота на обикнове-
ния човек?
Проектът, с който се занимавам в мо-
мента, разглежда молекулярните ме-
ханизми на болестта Алцхаймер. На-
кратко – мозъкът на пациента умира, 
докато той все още е жив. Това състоя-
ние причинява загубата на способност 
да учиш, помниш близките си, дори 
самия себе си, докато накрая вземе и 
живота ти. Тази болест е най-широко 
разпространената форма на деменция 
и годишно убива повече хора, откол-
кото много видове рак. До момента не 
съществува ефективно лечение, нито 
ранно диагностициране на тази бо-
лест. 
Моята работа не е върху пациенти. Аз 
използвам клетки на нервната систе-
ма, които са поставени в условия, по-
добни на тези в мозъка на пациенти, и 
чрез различни експерименти се опит-
вам да разбера къде започва болестта. 
Стотици учени по целия свят работят 
по тази тема, надявайки се да намерят 

отговора на тези въпроси. Открити-
ята в тази насока са ценна информа-
ция, която би помогнала за лечението 
и диагностицирането на Алцхаймер. 
Този въпрос става все по-належащ, 
тъй като броят на пациентите рас-
те непрестанно с увеличаването на 
застаряващото население. По данни 
на Alzheimer’s International броят на 
пациентите по света през 2015 годи-
на е бил 46.8 милиона, което е близо 7 
пъти населението на България. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Екипът ми се състои от хора с разно-
образни познания и впечатляващо 
резюме, и професионални интереси. 
Много от тях са тихи и целеустремени, 
често работят и през почивните дни. 
Работата в екип, споделянето на идеи 
и опит, са изключително важна част от 
развитието на групата и те карат да се 
чувстваш като част от голямата идея.

Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
Да, много. Областта, в която се нами-
рам, както и науката като цяло, тър-
сят нови идеи и горяща мотивация. 
Младите учени са насърчавани и во-
дени от знанията и годините опит на 
ръководителя. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука?



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

221Българска наука2017

С подкрепата на:

Науката е свобода и вдъхновение, тя 
ви пренася в съвсем друго измерение 
на света, в който живеем. Науката ще 
ви даде цел, отговори и шанс да оста-
нете дете завинаги, но ще иска да ѝ се 
посветите изцяло. Ще ви коства много 
компромиси, провали и повече четене, 
отколкото можете да си представи-
те, но всяко едно усилие и всяка една 
страница ще си струват. И не забра-
вяйте, във всеки един момент трябва 
да сте готови да предадете своите зна-
ния на тези след вас.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Що се отнася до работа на пълен рабо-
тен ден – не. Все пак по време на бака-

лавъра си опитах различни позиции 
с непълен работен ден – от работа в 
кухня до детски аниматор. Занимавах 
се с доброволстване в местни органи-
зации за деца, ботаническата градина, 
бях президент на местния клуб по су-
инг танци, където преподавах в про-
дължение на година. В същото време 
се занимавам с изкуство и обожавам 
пътешествията, планините и срещите 
с нови хора. Изключително щастлива 
съм, че успях да опитам всички тези 
неща – всяко едно от тях ме срещна с 
изключителни хора и ми помогна да 
намеря мечтите си. Разбира се, в мо-
мента за много от тези занимания не 
остава време, но когато е възможно, се 
опитвам да набележа билет за недале-
чен полет или автобус до някое ново 
приключение. 

https://nauka.bg/kak-da-reshim-problemite-na-uchenite/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Господин Божиков, 
на 44 години съм и съм по 
професия радиохимик. От 
2004 съм доктор по химия. 

Научните ми интереси са свързани 
с трансурановите елементи. Това са 
елементи след урана, които се получа-
ват в лабораторни условия и същест-

вуването им в природни и космически 
образци е обект на теоретично и екс-
периментално изследване.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
В България представлявам Институ-
та за съвременни физически изслед-
вания. Това е млада организация, ос-
нована през 2015, в която главното е 

Господин Божиков, Институт 
за съвременни физически 
изследвания
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човешкият потенциал и свободата за 
инициативност. Това е платформа за 
развитие на идеи и теории в областта 
на физиката, химията и разбира се в 
IT. Позиционира се като равноправен 
партньор в международни програми и 
изследвания, в които България участ-
ва. Иначе работя като старши научен 
сътрудник в Лабораторията за ядре-
ни реакции в Обединения институт 
за ядрени изследвания (ОИЯИ) Дубна, 
Руска федерация. От названието на 
лабораторията става ясно, че се зани-
маваме с изследвания на ядрени реак-
ции. Тези изследвания имат едновре-
менно фундаментални и приложни 
аспекти, които са неразривно свърза-
ни. Ядрените реакции са източник на 
енергия в атомните електроцентрали 
и в звездното пространство. Те са при-
чина за възникването и изменението 
на съдържанието на химичните еле-
менти във вселената като цяло. И тук 
бих искал да спомена за един от фун-
даменталните въпроси в естествозна-
нието, а именно колко на брой са хи-
мичните елементи в Периодичната 
система на Менделеев? В намирането 
на отговор този въпрос значителен 
принос има и лабораторията, в която 
работя. Тук беше получено експери-
менталното доказателство за същест-
вуването на хипотетичния «Остров на 
стабилност» на свръхтежките елемен-
ти, а със синтезираните в лаборатори-
ята елементи с поредни номера 115, 
117 и 118, завърши изграждането на 7 

период на Периодичната система. От 2 
март 2017г. си имат и официални наз-
вания, които съответно са: московий 
(Mc), теннессин (Ts) и оганесон (Og).

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Решението го взех през есента на 1997 
година. Тогава реших, че е време от-
ново да се върна в София. Търсех ня-
къде да се устроя, без значение къде. 
Пробвах в Кремиковци, Софарма и т.н. 
Разпространявах на всеки, че си тър-
ся работа. Така получих предложение 
от Георги Бончев, който по това вре-
ме работеше в ИЯИЯЕ-БАН и щеше да 
бъде командирован в ОИЯИ Дубна. 
Всъщност той и ме запали да се зани-
мавам с наука. Имаше и перспектива, 
и романтика.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
За голямо мое съжаление не съм пода-
вал никога проект към Фонд научни 
изследвания.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната публикация е свързана с 
изучаване взаимодействието на жива-
ка с алотропни форми на селена. Това 
е част от така наречените моделни 
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 експерименти, които предшестват ис-
тинските, имащи за цел изучаването 
на свойствата на свърхтежките еле-
менти и независимото потвърждава-
не на техния синтез по химичен път. 
Винаги е нужно да се увеличи ефек-
тивността на прилаганата методика 
на изследване, особено в нашите ма-
щаби – средно синтезираме едно ядро 
в седмица, което живее няколко се-
кунди и което трябва да бъде изоли-
рано от системата, съдържаща около 
1018 други атоми. Увеличаването на 
ефективността в изследванията с фле-
ровия я виждаме в използването на 
детектори с покритие от селен, така 
че от газова фаза да бъде сорбиран и 
впоследствие детектиран. Надяваме 
се, че сме на правилния път.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Във всяка една държава науката има 
бъдеще на този етап на развитие на 
битието. Ако искаме страната ни да е 
развита и модерна, тогава ще се нало-
жи да развиваме и науката. Отговорът 
ми е, че от нас самите зависи.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Аз нямам собствен екип, но работя в 
такъв. Понякога ми се струва, че би-
хме могли и по-добре да се справим с 
поставените задачи.

Има ли млади хора, които искат да 

се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
В областта на радиохимията нещата 
са поставени на изпитание в световен 
мащаб. След пика по време на Студе-
ната война в момента живеем във вре-
мена на отлив от тази дисциплина. В 
България при днешните ареали на за-
плащане на труда, а това е поприще, 
където човешкото здраве е подложе-
но на риск, отливът е по-осезаем.
Но мисля, че това е временно състоя-
ние, тъй като в ядрените технологии 
и радиомедицината се крие огромен 
потенциал. Освен това ние, които ра-
ботим в тази област, ще трябва да се 
постараем да популяризираме тази 
област.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Колебанието в случая има няколко 
страни. То може да бъде свързано с 
недоброто заплащане, с това, че на-
трупаният материал е много и тен-
денцията е към междудисциплинар-
ни изследвания. Причината понякога 
може да се крие, че всеки за себе си 
търси оптимално решение при про-
фесионалната си реализация и т.н. Но 
във всички случаи бих казал – проуче-
те добре мястото и областта, където 
сте се ориентирали и опитайте, може 
това да ви е призванието. Никога не е 
късно за промяна.
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Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Този въпрос има концептуален отте-
нък и касае политики в областта на 
образованието и отговорът е вина-
ги колективен. Но промяната трябва 
да започне от училището, в това съм 
убеден. Всяко дете се ражда изследо-
вател и в училището се губи някъде 
интереса към науката или поне там са 
първите колебания дали да се зани-
мава с наука. В училището е необходи-
мо да получава всеки качествено об-
разование и от училището трябва да 
започне насърчаването и подкрепата 

за талантливите ученици. На учените 
в България лежи отговорността да се 
увеличи престижа на науката в стра-
ната.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Да, обичам да гледам спортни преда-
вания и естествено да спортувам. Бас-
кетболът и футболът са ми любимите 
спортове. По време на отпуската си 
обичам да чета и да гледам докумен-
тално кино.

https://nauka.bg/3-nachina-da-napravite-naukata-populqrna/


НАУКА

www.nauka.bg/night

226Българска наука2017

С подкрепата на:

 

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Димитър Желев и 
съм географ. Доктор съм по 
физическа география и ланд-
шафтна екология. Роден съм 

в Стара Загора през 1986г. – там завър-
ших и средното си образование. На-
учните ми интереси са в областта на 
въздействието на човека (антропоге-
низацията) върху природата, физиче-
ската география на България и света, 
геохимията на ландшафтите и др. 
Членувам в Българското географско 
дружество и Съюза на учените в Бъл-
гария. Победител съм в конкурса за 
Комуникация в науката в България 
FameLab All Stars през 2015г. Съосно-
вател съм на образователния проект 
Географ БГ. Сред организаторите съм 
на Българския географски фестивал. 
Част съм от авторски колектив на 
учебници за основното и средното об-
разование. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Висшето си образование завърших в 

Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” – бакалавърска степен през 
2009г. и магистърска през 2011г. През 
2016г. успешно защитих дисертацион-
ния си труд „Съвременни ландшафти 
и антропогенизация в басейна на р. 
Сазлийка”. От септември 2014 г. съм 
асистент в Геолого-географския фа-
култет, катедрата по Ландшафтозна-
ние и опазване на природната среда 
– едно от най-старите и авторитетни 
научни географски звена. 
В Геолого-географския факултет на 

Димитър Желев, Катедра по 
Ландшафтознание и опазване 
на природната среда, ГГФ, СУ
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Софийския университет има 4 бака-
лавърски специалности – Геология, 
География, Туризъм и Регионално 
развитие. Магистърските програми са 
с широк приложен спектър и подгот-
вят кадри в редица направления на 
стопанския живот на страната. Препо-
давателската ми дейност е основно в 
бакалавърската степен на обучение в 
специалност География. Чета лекции 
по Природна география на континен-
тите и водя семинарните занятия по 
Природна география на България. 
Освен с преподавателска дейност, 
всеки университетски преподавател 
развива и научна дейност в направле-
нието, където се е специализирал. На-
учните изследвания в нашия факултет 
са разнопосочни – от българската ми-
сия на Антарктида, през проучването 
на полезни изкопаеми в България и 
промените на климата, до опазване-
то на ландшафтите и околната среда. 
Развиват се изследвания в областта 
на геотехнологиите – дистанционни 
изследвания, ГИС и др. Важно място 
заемат изследвания в областта на де-
мографските процеси и регионалните 
аспекти на социално-икономическите 
промени в България и по света.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Интересът ми към географията е от 
ранно детство. Най-вече под влияние-
то на брат ми и баща ми, с които си 
играехме на „държави”, „столици” или 

„градове в България”. Постепенно се 
оказа, че съм ги научил всичките. През 
ученическите години с интерес про-
дължих да научавам много интересни 
географски факти и закономерности. 
През 2003г., когато бях в 10. клас, в 
България за пръв път се проведе На-
ционално състезание по география. 
Знанията ми се оказаха достатъчни 
и го спечелих и участвах на световно 
първенство по география в град Там-
па, Флорида, САЩ. Година по-късно 
бях на друго световно ученическо със-
тезание в град Гдиня, Полша. В 12. клас 
вече нямах колебания, че ще следвам 
География в Софийския университет. 
Още в първи курс осъзнах, че „учи-
лищната” география няма нищо общо 
с фундаменталната наука, с която се 
срещнах в университета. Това, което 
се учи в училище, е един доста „раз-
казвателен” подход към географски-
те процеси и закономерности. Посте-
пенно, с напредването на висшето ми 
образование, разбрах, че физическата 
(природната) география ми е изклю-
чително интересна и започнах да за-
дълбочавам своя интерес в нея. В ма-
гистратурата „Физическа география 
и ландшафтна екология” успях да се 
запозная с голямата наука – тематич-
ни анализи, теоретични постановки, 
приложни аспекти, интердисципли-
нарни връзки. След защитата на ма-
гистърската ми теза нямах колебания, 
че желая да продължа на ниво докто-
рантура.
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Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Лично аз не съм в научен колектив, 
който е участвал в последната сесия на 
Фонд научни изследвания. Ежегодно, 
с мои колеги от катедрата и магистри 
от нашата специалност, участваме с 
проект в университетския фонд за на-
учни изследвания. Средствата не са 
грандиозни, но са напълно достатъч-
ни, за да организираме експедиции из 
места в България, които представля-
ват научен интерес. Така, наред с из-
вършването на изследователска дей-
ност, се осъществява и практическо 
обучение на магистрантите. 
Този тип проекти са важни, от една 
страна, защото помагат за подготов-
ката на младите изследователи, и от 
друга, защото спомагат за изследва-
нето на природата в България по от-
ношение на въздействието на човека 
върху почвите, растенията, животни-
те и т.н. Резултатите от подобен тип 
изследвания имат значение за изясня-
ването на цялостната картина на при-
родната среда и открояването на про-
блематични аспекти от гледна точка 
на човешката дейност. Научните дан-
ни са важни както за правителствени 
институции, така и за неправител-
ствени организации и планираните от 
тях политики и дейности.

През 2016г. станах член на голям екип 
от учени, които изследват екосистем-
ните услуги в урбанизираните терито-
рии на България. Проектът е до 2017г. 
и обединява усилията на учени от 
БАН, СУ и представители на частния 
бизнес и държавната администрация. 
Проектът е част от една голяма вълна 
в науката и институции на ЕС, целяща 
да популяризира ролята на екосисте-
мите за качеството на живот. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикувана научна 
статия е „Биогеохимично изследване 
на ландшафтите в планината Ограж-
ден” в съавторство с проф. д-р Румен 
Пенин. Тя е поместена в сборник с на-
учни доклади от Националната науч-
на конференция на Българското гео-
графско дружество, която се проведе 
през есента на 2016г. В статията се 
разглеждат географските закономер-
ности на локално ниво в миграцията 
на седем химични елемента (Cu, Zn, 
Pb, Mn, Ni, Co и Cr) в растителния ком-
понент на ландшафтите от почвите и 
основната скала. Изследването и ус-
тановяването на закономерности на 
концентрация или разсейване на да-
ден химичен елемент в определен вид 
растение може да бъде индикатор за 
установяването на замърсяване в поч-
вите или естествена геохимична ано-
малия (находище на полезни изкопае-
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ми, например). 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката в целия свят има бъдеще. А 
България е част от света! Науката в на-
шата страна ще се развива все повече 
и повече – дали чрез ползването пре-
димно на достижения на чуждестран-
ни учени, или чрез самостоятелно раз-
работване на методи и технологии. 
Българската наука е в нов етап на раз-
витието си заради застъпването на 
проектните дейности – представяш 
идеен проект и ако той е оценен за 
благонадежден и адекватен, получа-
ваш финансиране. Дали този нов етап 
е добра или лоша тенденция, е рано 
да се прецени. Със сигурност има една 
положителна страна, защото стимули-
ра проактивност от страна на научна-
та общност, която в продължение на 
десетилетия се е развивала в услови-
ята на планови бюджети и непазарни 
принципи.
Бъдещето на българската наука със 
сигурност би било по-светло, ако ця-
лостно средствата, които се заделят 
за научни изследвания, се увеличат. 
Необходима е и генерална промяна в 
отношението на обществото към нау-
ката и учените. Тук умело трябва по-
ложат сили и самите учени, за да на-
правят дейността си популярна сред 
хората, интересна за медиите и при-
влекателна за бизнеса.

Как оценявате работата на екипа 
си?
В нашата катедра има девет души – 
един професор, пет доценти, един гла-
вен асистент и двама асистенти. Всеки 
един от тях е специалист и професио-
налист. Тъй като всеки има различни 
научни интереси и полета за научна 
изява, е трудно да бъдат съчетани уси-
лията на всички в общи научни идеи. 
По отношение на работата за разви-
тие на самата катедра, екипът ни ра-
боти добре, а за реализирането на на-
учни проекти и цели обикновено се 
групираме по 2-3 души с общи идеи и 
интереси. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
През последните години се наблюдава 
отлив от желаещите да следват в спе-
циалности от направлението Науки 
за Земята. Това се дължи най-вече на 
демографския фактор. Въпреки това 
има студенти, които изявяват видимо 
желание да задълбочат познанията си 
и да се занимават с наука. Ето защо ра-
ботата като преподавател и учен в Со-
фийския университет е изключител-
но голяма отговорност пред младите 
хора, на които предстои избора да се 
занимават или не с наука.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
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 Крилата е фразата, че „науката е един-
ственото нещо, за което ти плащат, за 
да задоволяваш любопитството си”. 
Има доза истина. Хубавото на научна-
та работа е, че ти отправя предизвика-
телство да си в час с времето, не само 
в България, но и по света. Научната 
работа е възможност за работа по ин-
тересни проекти, запознанство със 
специалисти, пътуване и участие по 
конференции, но най-вече науката е 
възможността да дадеш своя принос в 
развитието на човечеството; възмож-
ност да живееш с мисия и да знаеш, че 
твоят труд може допринесе за по-до-
бро бъдеше на поколенията след теб. 
Науката дава възможност със своите 
открития да бъдеш патриот с неоспо-
рими приноси за страната си и да си 
космополитен гражданин на света, 
който може да направи откритие, кое-
то да промени живота по земното къл-
бо. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Науката трябва да бъде привлекател-
на за хората – за тези, които работят 
в нея; за тези, които се чудят дали да 
работят в нея; за тези, които се чудят 
дали да инвестират в нея. Ето защо 
изключителна е ролята на всяка една 
форма на популяризация на науката 
– чрез фестивали, събития, партита, 
онлайн ресурси, личен пример. Това 
е единият аспект, а другият е доста 

тривиален. Липсата на адекватна дър-
жавна политика по отношение на за-
плащането на научните работници и 
инвестирането в изследователската 
база е равносилно на национално пре-
дателство. Нация, която не инвестира 
в науката, се обрича на нискотехноло-
гично и лишено от иновации бъдеще. 
За България още не е късно.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Обичам да пътувам из България и по 
света, да снимам, да чета и да пиша. 
Бил съм в 40 държави на четири кон-
тинента и се надявам да успея да по-
сетя останалите в оставащите години 
от живота ми. Спортът е важна част от 
ежедневието ми. „Здрав дух в здраво 
тяло” е универсална човешка истина. 
Щастлив съм, че имам страхотни при-
ятели, с които прекараното време ви-
наги е удоволствие. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Евгени Семков. Роден съм в 
София, където съм завършил гимна-
зия, а след това Физическия факултет 
на Софийския университет, със спе-
циализация по астрономия. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
От 1987г. като аспирант започнах ра-
бота в БАН в тогавашната Самостоя-
телна секция по астрономия с Нацио-
нална астрономическа обсерватория. 
От 1995г. ние получихме статута на 
институт в структурата на БАН и сега 
се наричаме Институт по астрономия 

Евгени Семков, Институт по 
астрономия с Национална 
астрономическа 
обсерватория
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с Национална астрономическа обсер-
ватория. Институтът има за мисия 
фундаментални научни изследвания 
в областта на астрономията и астро-
физиката. А това означава получава-
нето на нови знания за Вселената, за 

света, в който живеем, и за процесите, 
които наблюдаваме при кометите, ас-
тероидите, звездите, звездните систе-
ми, галактиките и квазарите.
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Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Интересът ми към астрономията е от 
ученическите ми години. Тогава с го-
лямо желание четях научно-фантас-
тичните книги, които се публикуваха 
в България. Този интерес към приклю-
ченията и необятната Вселена пре-
допредели и бъдещата ми професия. 
Тъй като не ми беше ясно как се става 
космонавт, реших да се занимавам с 
астрономия. Постепенно започнах да 
търся и по-сериозни, научнопопуляр-
ни книги, от където вече можеше да 
се научи много за астрономическите 
обекти. По това време нямахме интер-
нет, но за щастие имаше много книги 
по астрономия на руски език, включи-
телно и преводни, от западни автори. 
Като студент във Физическия факул-
тет не съм имал съмнение в каква спе-
циалност да кандидатствам.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Нашият институт има два одобрени 
проекта в конкурса за фундаментални 
научни изследвания – 2016г., на еди-
ния от които съм ръководител. Темата 
на ръководения от мен проект е “Пре-
нос на маса и ъглов момент в астро-
физиката” и в него участват повече от 
половината учени в института. Този 
проект е едно обобщение и продъл-

жение на няколко от научните про-
екти, разработвани при нас. Финан-
сирането, което ще получим по двата 
проекта, ще ни даде глътка въздух в 
изключително сложната финансова 
ситуация, в която се намираме. Бъл-
гарската наука е във финансов колапс 
и всички допълнителни средства по-
магат за нейното оцеляване. 
От друга страна, фундаменталните 
научни изследвания нямат непосред-
ствено влияние върху живота на обик-
новения човек. Техните резултати се 
прилагат в практиката след десетки, 
а понякога и след стотици години. Но 
без да развиваме основните научни 
направления, ние ще загубим както 
връзката на науката с приложните из-
следвания, така и връзката ѝ с висше-
то образование. Фундаменталните 
научни изследвания наистина са ос-
новата на всяко познание, а най-фун-
даменталната наука е астрономията.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната статия, която изпратихме 
заедно с колегите ми за публикуване, 
е: Optical light curves of FUor and FUor-
like objects. По принцип всички наши 
публикации са на английски език, за 
да са достъпни за колегите ни извън 
България. Иначе няма смисъл да пи-
шем на български – само няколко чо-
века ще разберат написаното. Но на-
кратко това, което съдържа статията, 
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 е изследване на процесите, при които 
се образуват звездите и планетните 
системи. Оказва се, че около полови-
ната от масата на новообразуваните 
звезди се акумулира в тях при процеси 
на засилена акреция от околозвезден 
диск. Всички млади звезди имат око-
ло себе си дискове, в които се натруп-
ва междузвездна материя и в един 
момент тази материя започва да пада 
върху звездата. Ние наблюдаваме 
този процес като избухване, при кое-
то блясъкът на звездата се увеличава 
няколкостотин пъти за период от де-
сетки години. Такова явление се случ-
ва многократно, като звездата става 
все по-масивна и с по-висока темпера-
тура. В същото време, при този процес 
околозвездният диск започва да се 
фрагментира и в него се зараждат яд-
рата на бъдещите планети.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката е бъдещето на човечеството, 
без наука развитието на обществото и 
технологиите е невъзможно. Ако Бъл-
гария иска да бъде модерна държава, 
част от обединена Европа, няма как 
да не развива научния си потенциал. 
Така че аз съм оптимист, че науката в 
България ще се развива. Въпросът е 
кога най-после нашите политици ще 
осъзнаят това и ще се убедят в полза-
та от адекватна научна политика. На-
дявам се, още в близко бъдеще да бъ-
дем управлявани от по-интелигентни 

и по-образовани политици, които да 
разбират ползата от наука и научни 
изследвания. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Ако трябва да оценявам работата на 
учените в нашия институт, то тя е на 
добро световно ниво. Ние успяваме да 
публикуваме резултатите си в някои 
от най-престижните астрономиче-
ски списания с висок импакт фактор. 
При условията, в които работим, това 
е много добро постижение, което се 
дължи на добра преценка на нашите 
сили и възможности. Важно е да си 
поставяш изпълними цели, да пра-
виш това, което е възможно, а не това, 
което е много атрактивно, интересно 
и престижно, но ние нямаме възмож-
ността да го реализираме. С толкова 
малко пари, с които разполагаме, да 
се получават конкурентни на светов-
ните, научни резултати, си е направо 
чудо.

Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
Да, все още има млади хора, които 
искат да работят при нас. На нас би 
ни се искало да са повече. Да имаме 
примерно по 3-4 кандидати за всяко 
докторантско място, както беше пре-
ди тридесетина години. Но такива са 
реалностите у нас. Доходите на уче-
ните са изключително ниски и това 
демотивира младите хора да работят 
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в тази област. Но все пак астрономи-
ята е много привлекателна наука и 
ентусиазмът, с който работят нашите 
по-млади колеги, им дава сили за ус-
пехи. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Ако се колебаят няма смисъл да се зах-
ващат изобщо. За да е успешна рабо-
тата в науката, човек трябва да бъде 
убеден, че това е неговото призвание. 
Изглежда по-лесно е да се потърси ра-
бота в чужбина, но конкуренцията в 
престижните институти и универси-
тети на Запад е изключително силна и 
само най-добрите успяват да продъл-
жат кариерата си там.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Според мен необходимо е коренно да 
се промени системата на финансира-
не на науката и висшето образование. 
Необходимо е да бъде разделено ин-
ституционалното от проектното фи-
нансиране, като последното премине 
на конкурсен принцип. Държавата 
трябва да е наясно с броя на научните 
институти и изследователски универ-
ситети, както и с техния персонал. От 
държавната субсидия трябва да бъ-
дат осигурени нормални условия за 
работа на учените. Това са парите за 
заплати, за инфраструктура (сгради, 

кабинети, зали, аудитории и др.), за 
комунални разходи (отопление, елек-
троенергия, горива, вода и др.). Оста-
налите разходи, а именно: за уникална 
научна апаратура, за участие в меж-
дународни научни проекти и научни 
форуми, за публикуване на книги и 
научни статии и др., трябва да бъдат 
разпределени на конкурсен принцип. 
Конкурсите може да са както вътреш-
ни за БАН и университетите, така и 
конкурси на Фонд научни изследва-
ния, на министерствата, по оператив-
ни програми, по двустранни спогодби 
и сътрудничества и др. Но за да стане 
това, трябва първо да има адекватен 
бюджет за наука. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Вече почти не ми остава време за че-
тене, сега гледам повече филми. Оби-
чам спорта, тренирал съм лека атле-
тика като аматьор, харесвам също 
ските, плуването, футбола. Любимата 
ми музика е също от преди много го-
дини: Дийп Пърпъл, Юрайа Хиип, Рей-
нбоу, Пинк Флойд. Обичам да пътувам 
и често ми се налага да го правя, ако 
не в чужбина, поне до обсерваторията 
ни Рожен в Родопите.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Елица Петрова, доцент в об-
ласт на висшето образование 
„Социални, стопански и прав-
ни науки”. 

Официален представител на НВУ „В. 
Левски” за програма “Хоризонт 2020”, 
катедрен координатор Програма 
“Еразъм+” за катедра „Логистика на 
сигурността“, член на научния борд 
и рецензент на над 5 международни 

Елица Петрова, Национален 
военен университет „Васил 
Левски“ – Велико Търново
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списания, експерт към Български ин-
ститут за държавна стандартизация, 
ТК 84 Банково дело, ценни книжа, 
финансови услуги и електронно фак-
туриране, експерт към Български ин-
ститут за държавна стандартизация, 
ТК „Управление на проекти, програми 
и портфолио“, участник в над 13 на-
ционални и международни проекти.
Омъжена, с две деца – Теодора на 9 го-
дини и Стоян на 2 години.

Към коя научна институция принад-
лежите и с какво се занимава тя?
Национален военен университет „Ва-
сил Левски“ – Велико Търново е ин-
ституцията, в която и до момента 
намирам подкрепа по отношение на 
преподавателската си дейност и науч-
ното си развитие. Трудно бих могла да 
изразя уважението и признателността 
си към хората в нея. Университетът 
е пример за съчетаване на знанията, 
опита, уменията и професионализма 
на академичния, команден и админи-

стративен състав. Университетът е за-
пазил изконните български традиции 
в областта на образованието и воен-
ното обучение, като изгражда своите 
възпитаници морално, умствено и фи-
зически, приобщава ги към идеалите 
на родолюбието, дълга и честта, фор-
мира ги като личности и ръководи-
тели с изградени лидерски качества, 
способни да развиват и прилагат на-
учни знания, да управляват общест-
вени и специални структури в мирно 
време и кризи и да участват в нацио-
нални и многонационални проекти за 
поддържане на сигурността, опазване 
на мира и развитие на обществото. 
Неслучайно основните ценности и 
добродетели, възприети в Национа-
лен военен университет “Васил Лев-
ски”, които са в основата на организа-
ционната култура на университета и 
които се спазват от всички обучаеми, 
академичния и неакадемичен със-
тав, са: дълг към отечеството, нацио-
нално чувство и национална гордост, 
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 храброст, хладнокръвие, търпение, 
самообладание, инициативност, чест, 
достойнство, другарство, любов и 
преданост към държавата, почитане 
и подчиняване на законите, добросъ-
вестност, лидерство, прозрачност в 
работата, критичност и самокритич-
ност, трудолюбие и непрекъснато по-
добрение в работата.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Моят баща Стоян Долапчиев изигра 
важна роля в това да се насоча именно 
към научна работа. Години наред той 
работи като преподавател по История 
на педагогиката и Мениджмънт на об-
разованието във Великотърновския 
университет. Той е един прекрасен пе-
дагог и в момента се е отдал на помощ 
при отглеждане на внуците си. Заедно 
с моята майка, която е психолог, ме 

възпитаха в любов към класиците, ав-
тори в областта на философията, пси-
хологията и педагогиката. 

Вашата работа по проекти и какви 
ползи има за науката и живота на 
обикновения човек?
От 2002 година до сега съм взела учас-
тие в над 13 проекта с национална и 
международна значимост. Основната 
ориентация на проектите е била сфе-
рата на образованието, науката и въз-
питанието на младите хора. С откро-
яваща се социална значимост отчитам 
участието си в проекти, насочени към 
деца и възрастни в и извън риск, как-
то и работата си към Младежки дом 
– Велико Търново, Дирекция „Социал-
но подпомагане” – Велико Търново и 
Дружество за разпространение на зна-
ния „Мисъл”, гр. Велико Търново.
Последното ми участие в междуна-
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роден проект беше в „Nowoczesna 
wiedza = nowoczesna gospodarka”, Пол-
ша, с разработка на тема „Open source 
and innovative solutions for project 
management“ и последваща публи-
кация в международна монография 
със заглавие „IT Project Management 
Challenges and Innovations”.
Катедрен координатор съм по програ-
ма „Еразъм+” за катедра „Логистика 
на сигурността“. Екипът на програма 
„Еразъм+” с институционален коорди-
натор доц. д-р Диана Тимова се отли-
чава с изключителни професионали-
зъм, мотивираност, целенасоченост, 
организираност, всеотдайност и лю-
бов към работата си. За няколко годи-
ни екипът ни успя да изгради мрежа от 
договорености с множество държави, 
в т.ч. Австрия, Германия, Португалия, 
Чехия, Полша, Румъния, Словакия, 
Малта и др. Всяка година изпращаме 
наши обучаеми в чуждестранни ци-
вилни и военни университети с цел 
осъществяване на обучение или прак-
тика и приемане чуждестранни кур-
санти и студенти. Посрещаме колеги 
от чужбина, които изнасят лекции по 
програмата, и изпращаме наши екс-
перти и преподаватели да представят 
лекции пред чуждестранната научна 
общност. 
Вярваме, че "Еразъм+" променя съд-
би. Програмата дава възможност за 
досег до нови култури и нови научни 
постижения; придобиване на опит и 
нови знания и умения от страна на 

обучаемите; създаване на нови про-
фесионални контакти; съвместни на-
учни изследвания, научно сътрудни-
чество и проектна работа; споделяне 
на военен академичен и педагогиче-
ски опит; повишаване на професио-
налните умения на преподавателския 
състав; преоткриване на новаторски 
методи за преподаване и учене и ино-
вативни педагогически подходи; въз-
можност за съвместни научни дейнос-
ти и много други.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея. 
В момента работя по мащабно научно 
изследване с работно заглавие „Дина-
мика на мотивацията за обучение в 
сферата на сигурността по примера на 
висши образователни институции в 
Европа“. В него разглеждам мотиваци-
ята за обучение и дейност и връзката 
ѝ с удовлетвореността на примера на 
изследване на мнението на обучаеми 
от Национален военен университет 
„Васил Левски“, България.
Основен обект на изследване е ви-
пускът от обучаеми в няколко поред-
ни години в професионално направ-
ление „Военно дело“, специалност 
„Организация и управление на военни 
формирования на тактическо ниво“ в 
Национален военен университет „Ва-
сил Левски“. В изследването се използ-
ва въпросник, съчетаващ въпроси със 
зададени отговори и открити въпро-
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 си, на които обучаемите имат възмож-
ност да изкажат лично мнение. По-
следните са и очакваните проблемни 
области и критични моменти в облас-
тта на мотивацията, отбелязани още 
на първоначалния диагностичен етап 
от изследването, който се проведе в 
два военни университета – Национа-
лен военен университет „Васил Лев-
ски“, България и Сухопътна академия 
„Николае Балческу“, Румъния. Въпрос-
никът е подготвен съвместно с полк. 
доц. д-р Димитру Янку и е резултат от 
многогодишна изследователска дей-
ност в областта на мотивацията на за-
етите лица. 
В заключителния етап от изследва-
нето се извършва проучване на орга-
низационната култура и проблемите 
в обучението и мотивацията на обу-
чаемите в редица европейски военни 
университети и академии. За експер-
ти са привлечени преподаватели с бо-
гат академичен и/или команден опит 
от България и чужбина. До момента 
експертни мнения са представили 
над 40 експерти от Австрия, Бълга-
рия, Испания, Белгия, Швеция, Полша, 
Чехия, Словакия, Румъния, Португа-
лия, Швейцария и Холандия от над 15 
чуждестранни военни университети 
и академии и образователни институ-
ции, които предоставят образовател-
ни услуги в областта на сигурността и 
отбраната.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Образованието, възпитанието и обу-
чението са средствата, чрез които се 
формира личността. Чрез образова-
нието обществото предава натрупа-
ните си знания, умения и ценности от 
едно поколение на друго. 
Науката има бъдеще! Убедена съм! То 
обаче е тясно свързано с бизнеса, ин-
дустрията, работата по проекти имен-
но с цел привличането на финансови-
те инвестиции, така необходими за 
изграждането, поддържането и разви-
тието както на учебната материална 
база, така и на прекия изследовател-
ски ресурс. 

Как оценявате работата на екипа, 
към който принадлежите?
В Национален военен университет 
съм част от катедра „Логистика на си-
гурността“. Екипът е с богат професи-
онален и преподавателски опит, еру-
диран и същевременно динамичен. 
Военната организационна култура е 
изиграла важна роля при формиране-
то и запазването на толкова необхо-
димите за ежедневието ни професио-
нални и чисто човешки качества като 
чувство за отговорност, дисциплини-
раност, стриктност, добронамерено 
сътрудничество и взаимопомощ. Раз-
читаме един на друг. Допълваме се.
Дълбоко заложените истини, оформе-
ни в резултат на изградени ценности 
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и убеждения; социалните принципи 
и цели на организацията; споделе-
ните вярвания, поведенчески норми, 
традиции и обичаи – всичко това е в 
основата на нашата организационна 
култура. Морал, закони, обичаи, цен-
ности, традиции са онова, което се 
предава от поколение на поколение и 
формира поведението или светогледа 
на нашите обучаеми.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Ето един сложен въпрос. Като препо-
давател винаги съм обяснявала на на-
шите обучаеми в какво се състои на-
шата работа и какво означава наука. 
Запознавам ги с хода на научните си 
изследвания и разработки, касаещи 
пряко тематики от отделни учебни 
дисциплини. Показвам им мои изслед-
вания в реална среда и ги окуражавам 
те самите да инициират и участват в 
такива. Целият екип на катедра „Ло-
гистика на сигурността“ подкрепя 
младите хора в участието им в различ-
ни научни изяви в България и чужби-
на.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Според Гьоте смелостта съдържа 
в себе си гениалност, сила и магия. 
Имайте смелостта!

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Финансирането. 
Ограничените финансови средства, 
насочени към модернизация на въ-
оръжените сили в Република Бълга-
рия в последните години, в т.ч. и към 
обучението, възпитанието и образо-
ванието на младото поколение, поста-
вят пред университета сложната за-
дача за подобряване на качеството и 
конкурентоспособността на военното 
образование и подобряване на обуче-
нието на бъдещите офицери логисти-
ци. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Да. Работила съм за няколко непра-
вителствени организации по образо-
вателни инициативи и инициативи 
насочени към младите хора и децата 
и възрастните в риск. Работя и към 
момента към ВТУ Св. Св. Кирил и Ме-
тодий като преподавател по Методи-
ка на преподаването по икономика, 
където се предоставя педагогическа 
квалификация и подготвяме учители 
по икономически дисциплини. 
Относно свободното си време – оби-
чам да плувам и да бягам сред приро-
дата. Това носи спокойствие и укрепва 
духа.



НАУКА

www.nauka.bg/night

242Българска наука2017

С подкрепата на:

 

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Иво Анев и съм доктор по 
икономика и управление (туризъм) в 
УНСС.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
В момента не бих казал, че представля-
вам институция, но с УНСС ме свързва 
проектът по научноизследователска 
дейност, по който работя с финанси-
ране от университета.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Трудно ми е да кажа кой е точният мо-
мент, в който съм се „запалил“ да се 
занимавам с наука. До голяма степен 
изследването на света за мен е като 
дишането, нещо доста естествено. Все 
пак, за да тръгна в посока докторанту-
ра бях стимулиран от мои приятели – 
състуденти, и подкрепен от близките 
си.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 

на обикновения човек?
Не, но работя по проект за научно 
изследване, финансиран от целева 
субсидия за научно-изследователска 
дейност на УНСС. Името на проекта е 
„Икономически ефекти от използване-
то на минерални води в спа туризма“. 
Ползите за науката от него са свърза-
ни със създаването на цялостен модел 
за стойността, цената, разхода, алтер-
нативите и други за използването на 

Иво Анев, Икономика и 
управление, УНСС
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термални минерални води в спа обек-
ти. Потенциалните ползи за обикно-
вения човек са улеснено създаване на 
спа обекти, използващи минерални 
води, с което би се намалило разхище-
нието на минерални води и услуга, из-
ползваема от всекиго.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация беше ди-
сертационният ми труд „Изследване 
на синергията между минералните 
извори и спа обектите“. В него се тър-
сят условията, при които минерални-
те води проявяват синергичен ефект 
със спа обектите, при което се получа-
ва допълнителна икономическа стой-
ност. Този ефект се проявява при точ-
но определени условия (температура, 
дебит, качество на водите и други). 
Алтернативно използване на мине-
ралната вода е бутилирането ѝ и из-
ползването ѝ за отопление. При тези 
алтернативи обаче, бива използван 
само един от 3-те основни компонен-
та на водата – воден, термален, мине-
рален. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Бъдещето на науката в България е в 
създаването на взаимно подкрепяща 
се научна общност, в която идеите се 
споделят безпрепятствено, надграж-

дат се и се развиват в полезни науч-
ни трудове, практики и продукти. Без 
изграждането на тази общност, всич-
ки ние сме обречени да се делим в за-
висимост от икономически интереси, 
което е сериозно препятствие за съз-
даването на наука. Вярвам, че много 
млади хора днес осъзнават, че науката 
не е дело на един гений, а плод на уси-
лията на поколения общности, пра-
вили малки стъпки в посока създава-
нето на нещо, което в крайна сметка, 
припознаваме в името на един човек.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Не мога да дам висока оценка, въпре-
ки усилията ми и тези на научния ми 
ръководител. Създаването на наука е 
дело на много хора, познания и дух, 
който не може да бъде пресъздаден 
просто чрез четене и цитиране на ли-
тература. Висока оценка на работата 
бих поставил, ако стремежите на все-
ки един от екипа са съсредоточени 
върху създаването на най-доброто, 
на което сме способни, а не просто из-
пълнението на дадените изисквания.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, има. Не са малко младите хора, кои-
то имат интереси и търсения, свърза-
ни с изследвания в сферата на иконо-
миката и туризма.
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 Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Бих им казал, че поемат по един много 
трънлив път, но именно поради тази 
причина е и изключително интересен. 
На запад съществуват уредени систе-
ми, яснота и утъпкани пътеки. Тук съ-
ществуват предизвикателства, от кои-
то човек може да научи изключително 
много за хората, за себе си, както и за 
науката като процес. Бъдете прияте-
ли с младите си колеги и научния си 
ръководител, бъдете откровени с тях, 
дори когато е трудно.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Стремежът да се усвояват пари тряб-
ва да бъде заменен със стремеж за 
съзидание. Парите трябва да бъдат 
инструмент, а не цел. Пътят към съз-
даването на наука не преминава през 
масовите митологии за „практическа 
наука“, които се разпространяват. Поч-
ти всяко научно търсене може да бъде 
полезно, но трябва да има общност, 
която да го подкрепи, развие и подпо-
могне неговото прилагане. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Да, занимавам се с фотография, като 
снимам събития и сватби. Създател 

съм на дискусионен клуб „Смисъл“, 
който от 2014г. насам се стреми да 
изгради култура на дискутиране на 
важни проблеми. Интересувам се от 
електроника, фотографска, видео и 
компютърна техника. В свободното си 
време обичам да развивам познания-
та си чрез четене, пътуване, обучение 
в различни области, които могат да 
ми бъдат полезни, за да изградя (сам 
или в екип) поне малка част от света, 
в който искам да съществувам.
 

https://nauka.bg/bgnauka100/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Пламен Петков Физиев, бъл-
гарин, 69 години, семеен, 
съпруга: Цветанка Физиева, 
син: Петко Физиев.

Доктор на физико-математичните на-
уки с над 75 научни работи в облас-
тта на теоретичната и математичната 
физика, астрофизиката, квантовата 
теория, симетриите, класическата ме-
ханика, теория на гравитацията, те-
ория на специалните функции и т.н., 
отразени в над 200 научни публика-
ции от различен вид, с над 900 цити-
рания, общ h-индекс 16. Вижте, на-
пример: https://scholar.google.com/
citations?user=5y9exOcAAAAJ.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
След повече от 42 години работа като 
преподавател във Физическия фа-
култет на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ в момента съм 

на щатна постоянна работа във фон-
дацията на Софийския университет 
„Теоретична и изчислителна физика 
и астрофизика”(ТИФА) и гостуващ из-
следовател в Лабораторията по теоре-
тична физика на ОИЯИ, Дубна, РФ.
Фондация ТИФА като сдружение за 
обществена полза е призната за науч-
на организация както от българския 
закон и съд, така и от Европейската 

Пламен Физиев, Фондация 
Теоретична и изчислителна 
физика и астрофизика, 
Лаборатория по теоретична 
физика на ОИЯИ, Дубна
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 комисия по наука, с която фондацията 
активно сътрудничи повече от 12 го-
дини.
За Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” вижте: 
https://www.uni-sofia.bg/ 
За ОИЯИ, Дубна, РФ, вижте: 
http://www.jinr.ru/main-en/ 
За фондация ТИФА вижте: 
http://tcpa.theheunproject.org

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това? 
Това е романтична история. Преди да 
тръгна на училище моят баща ми про-
чете книжката на Елин Пелин „Ян Би-
биян на Луната” и тя ме впечатли тол-
кова много, че ме насочи към науката 
за цял живот. 
Голяма роля за моето научно ориен-
тиране изигра НАО „Юрий Гагарин“ 
в Стара Загора, която посещавах ак-
тивно от 4. до 11. клас, участвайки в 
различни начални научни дейности: 
наблюдения на новопоявилите се из-
куствени спътници на Земята, наблю-
дения на Слънцето, Луната и планети-
те, на слънчеви и лунни затъмнения, 
обработка на наблюденията и т.н., 
както и опитите ни с приятели да си 
правим телескопи и различни дру-
ги уреди (микроскопи, модели на са-
молети и ракети, радиоприемници и 
др.), използвайки евтините брошури 
на Станция на младите техници към 
Двореца на пионерите в София, кои-
то си купувахме всеки месец от пави-

лионите на РЕП. Смятам, че един от 
най-важните стимули за занимания с 
наука на тази възраст е да се предос-
тави възможност на децата САМИ да 
създадат някакъв уред, свързан с на-
уката и техниката, минавайки през 
всички етапи на неговото конструира-
не и изработка, както и да разберат 
принципите на неговото действие, 
разбира се, с помощта на възрастни. 
Основният стимул за човек в по-зряла 
възраст по същество е същият – той 
сам да прави наука. Затова считам, че 
насочването към науката трябва да се 
прави и поддържа от най-ранна дет-
ска възраст. Сега има много по-добри 
условия и средства за това, но не са 
много хората и институциите, които в 
днешна България го правят. Все пак е 
добре, че такива хора и институции не 
са се свършили напълно.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Имал съм три проекта във ФНИ на 
МОН под мое ръководство в минало-
то и съм участвал в двойно повече, но 
вече съм излязъл от тази фаза и сега 
участвам в проекти на ЕК чрез фонда-
цията ТИФА или самостоятелно, както 
и в други проекти, които организира-
ме или подпомагаме чрез фондацията 
ТИФА.
Основен двигател на заниманията с 
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наука е заложеното от природата у 
всеки човек любопитство. То е харак-
терно не само за хората, но и за жи-
вотните като първично средство за 
оцеляване и на индивида, и на обще-
ството. А дали обществото и неговите 
членове имат полза от заниманията с 
наука , е социален въпрос.
Каква е ползата от науката се опреде-
ля от степента на развитието на обще-
ството, възможностите му да реализи-
ра научните постижения и открития, 
както и от осъзната обществена необ-
ходимост от науката. Всеки обикновен 
човек има полза от науката. Нейното 
развитие е определящо за живота на 
човека и това днес е очевидно. В каква 
степен човекът реално получава пол-
за от науката обаче зависи от обще-
ството и неговите структури, а не от 
хората, занимаващи се професионал-
но с наука. В интерес на последните е 
да влияят активно върху обществени-
те процеси и нагласи както чрез труда 
си, така и чрез обществените си проя-
ви.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Compact static stars in minimal dilatonic 
gravity, Modern Physics Letters A, , Vol. 
32, 1750141 (2017), публикувана 
на 8 август 2017 г. от World Scientifc 
Publishing.
Тя е поредната статия по един много-
обещаващ модел на теория на грави-

тацията, който обобщава по сравни-
телно прост начин Общата теория на 
относителността на Айнщайн и поз-
волява от единна гледна точка да се 
обяснят тайнствените засега ефекти, 
свързвани с кодовите думи „тъмна 
енергия“ и „тъмна материя“. За целта 
се добавя едно специфично скаларно 
гравитационно поле – дилатон – оп-
ределящо заедно с метриката на прос-
транство-времето и поведението на 
гравитиращите тела при различни 
мащаби.
В тази работа се разглеждат нови 
ефекти от наличието на такова поле в 
неутронните звезди и се предсказват 
редица нови физически ефекти, а чрез 
съпоставяне с наблюдателните дан-
ни се получават нови данни за масата 
на това скаларно поле. Любопитно е, 
че на различни мащаби полето може 
да се проявява като поле с различна 
маса, нещо, което съм предсказал пре-
ди няколко години и е публикувано в 
Physical Review D 87, 044053 (2013).

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Разбира се, че има! Никоя страна не 
може да съществува без наука. Още от 
древността, да не говорим за днешни-
те времена. Аз съм непоправим опти-
мист, но не съм склонен към „телешки 
възторзи“.
Днешната ситуация с науката в Бъл-
гария е много специфична и трудна 
главно поради мисленето на самите 
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 хора, занимаващи се или опитващи се 
да се занимават с наука. Поне аз така 
виждам тези неща. Факторите за това 
са различни, но главният е наследе-
ното от миналото мислене, което хо-
рата от науката не могат да прилагат 
успешно в днешните условия, защото 
условията се промениха рязко и много 
съществено.
От една страна изглежда, че сега дър-
жавата не полага грижите за науката 
и образованието, които, по спомени 
на някои, полагаше преди 30-40 годи-
ни. Тогава се даваха безкритично дос-
та по-големи средства от българска-
та държава както за наука, така и за 
образование и практически нямаше 
други източници на финансиране. На-
пример, на всяко българско дете дър-
жавата осигуряваше средства, за да 
бъде отличник едновременно по всич-
ки предмети в училище, но ефектът от 
това не беше точно такъв... На хората, 
занимаващи се с наука, се осигурява-
ха относително нелоши (сравнение с 
останалите) заплати, както и средства 
за пряка научна работа – апаратура, 
консумативи и т.н. Пропагандираше 
се авангардният характер на българ-
ската наука и нейните постижения, 
макар и скромни сравнение със све-
товните. Въобще, науката се предста-
вяше като много престижна дейност 
и това караше много млади хора да 
се стремят към научна кариера, неза-
висимо от личните им способности 
за такава работа и без действител-

но високи критерии за успехите им в 
науката. Резултатът: десетки хиляди 
„околонаучни“ работници в стотици 
институти с научни названия и мини-
мален принос към световната наука... 
Но стремежът да се занимават с нау-
ка децата на тогавашните „елитарни“ 
кръгове (или по-скоро номенклатур-
ни среди) осигуряваше добри сред-
ства за развитие на бюрократичните 
околонаучни институции. Сега всичко 
това вече го няма. И каква е реакцията 
на останалите все още научни среди? 
С една дума: непрекъснато вайкане и 
искания „да им се даде“ от Държава-
та... Как пък никой не се сеща да каже, 
че най-известните по света български 
учени са от времето преди Втората 
световна война, а на тях Държавата 
не им е давала много. Вярно, пращала 
ги е за година-две по Европа, а после – 
да се оправят сами. Но професорската 
заплата в СУ (тогава БАН – в днешния 
смисъл на това понятие като система 
от научни институти просто не е съ-
ществувала) е била близка до запла-
тата на висш офицер или министър... 
Обаче и онези професори не са били 
като сегашните... и то не само по коли-
чество!
Какво е сега обезпечаването на бъл-
гарската наука с пари за правене на 
наука може да се види на адрес:
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / r e s e a r c h /
participants/docs/h2020-funding-
guide/grants/applying-for-funding/
f ind-a-cal l/h2020-structure-and-
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budget_en.htm
И за слепия е очевидно, че българските 
учени, поставени на една маса с евро-
пейските си колеги, НИКОГА преди не 
са имали достъп до такива средства.
Проблемът е, че болшинството от на-
шите учени не могат да се доберат чрез 
научната си дейност до тях. Или не уме-
ят, или не могат да правят друго, освен 
да се вайкат и да чакат „да им се даде“. 
И не на последно място, повечето все 
още нямат необходимите връзки, ако 
не със световната, поне с европейска-
та сериозна наука. А точно тези връз-
ки биха осигурили и необходимите им 
средства за правене на наука у нас.
Необходимо е да се разбере най-после 
от всички, че науката няма национален 
характер, а е общочовешко постижение 
и огромно общочовешко предизвика-
телство. Според мен тя въобще е най-го-
лямото смислено предизвикателство 
за човечеството. Тя трябва да се прави 
в онази точка на нашата малка Земя, 
в която условията са най-подходящи 
в момента. Аз не вярвам в поръчкови-
те фундаментални научни открития и 
комерсиализацията на фундаментал-
ната наука. А без фундаментална нау-
ка просто няма наука. Фундаментална 
наука се прави от даден човек само за-
щото той не може да не прави наука и 
защото тя е смисълът и съдържанието 
на неговия живот! Често това изисква 
лишения и себеотрицание.
Заради това науката не е за всеки, дори 
не толкова заради образователната 

му подготовка или условията, в които 
така или иначе живее. Още по-малко 
науката е средство за облагодетелства-
не или забогатяване на занимаващи-
те се с нея. Такъв е и световният опит, 
според мен недостатъчно познат у нас, 
който много често е дори погрешно 
възприеман.

Как оценявате работата на екипа си?
Като добра, но не достатъчно от гледна 
точка на възможното.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да. И винаги ще ги има! Като зам. декан 
по учебната дейност във Физическия 
факултет през 2002 г. направих справка 
колко студенти е приемал факултетът 
през годините от 1948 – 49 до 2001. Ре-
зултатът беше поразителен. При силно 
различни икономически условия през 
този период в България са приемани 
за студенти по физика годишно между 
50 – 60 и до 300 – 380 души! Независи-
мо от тази голяма разлика на бройката 
приети студенти, ежегодно са завърш-
вали около 50 – 80 души, от които 20 
-30 са наистина добри физици.
Моят извод е, че последните посоче-
ни бройки определят капацитета на 
България за обучение на добри фи-
зици годишно. Толкова има и сега, но 
при рязко свалено ниво на средното 
образование, което е сериозна пречка 
за нормално обучение в Университета. 
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 Падналото и в него ниво на препода-
ване също отблъсква младите хора от 
изучаване на трудни дисциплини като 
физиката, които не обещават добре 
обезпечена във финансово отношение 
кариера.

Какво бихте казали на хората, които 
все още се колебаят дали да се зани-
мават с наука в България?
Науката е най-голямото предизвика-
телство за хората. Тръпката в науката 
не може да се сравни с нищо друго! На-
уката не е просто и лесно нещо и е само 
за много амбициозни, самоотвержени 
и почтени хора. Занимавайте се с наука 
само ако не можете да живеете, без да 
правите това!

Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката?
Преди всичко отношението на хора-
та, занимаващи се с наука, към самата 
нея. Държавата трябва основно да пре-
разгледа и промени законодателство-
то, свързано с научната работа. Какво 
струват само безкрайните разправии 
за Фонд научни изследвания към МОН 
и безкрайните неуспешни опити за ре-
формирането му? Никой не се сеща за 
очевидната истина… Корупцията във 
Фонд научни изследвания е заложена 
в самите закони и правилници, които 
определят неговата работа. Абсурдно 
е държавните пари за наука да се раз-
пределят от учени, които са на работа 

в организациите, които получават тези 
пари! Точно това е същината на коруп-
цията и проблемите на фонда. В никоя 
цивилизована страна не се прави така. 
Недопустимо е и държавни чиновници, 
които поради същината на работата им 
са обвързани с бенефициентите, да раз-
пределят парите за наука. Това трябва 
да се прави от НЕЗАВИСИМИ, недър-
жавни организации, които носят ясна 
и пълна отговорност, в това число и съ-
дебна, за функционирането си. Иначе 
няма излизане от порочния кръг, който 
нежно наричаме „корупция“ с държав-
ните пари за наука, макар че нелице-
приятните конкретни прояви, които се 
крият зад този термин, би следвало да 
се наричат откровен бандитизъм, или 
поне кражба и присвояване на държав-
ни средства.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Не. Не съм имал други поприща на дей-
ност през живота си, освен препода-
ването и научната ми работа, както и 
нямам и не съм имал никога „свободно 
време“... Това не значи, че не обичам му-
зика (не само класическата), купони и 
други развлечения, общуване с хора по 
всякакви поводи, обществена работа и 
т.н. – като всички нормални хора.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Любов Костова,  директор на 
Британски съвет България. 

Коя научна институция 
представлявате и с какво се зани-
мава тя?
С гордост мога да заявя, че предста-
влявам Софийския фестивал на наука-
та и глобалния конкурс Лаборатория 
за слава FameLab, които вече са почти 
превърнати в институции. От тази го-
дина и ръководя програмите за наука 
на Британски съвет в страните от ЕС. 

Всички тези „шапки“ са от името на 
Британски съвет, в който науката се 
разглежда като едно от основните 
средства за международни културни 
отношения, наред с изкуствата, обра-
зованието и английския език. Най-об-
що казано, дейността на Британски 
съвет в областта на науката глобално 
се разделя в четири области – Меж-
дународно научно сътрудничество; 
Изграждане на капацитет и STEM об-
разование; Наука и общество; Проуч-
вания и анализи. 

В България заедно с моите колеги от 

2004г. насам се стремим да споделяме 
добри британски модели за промяна 
на нагласите към науката и да помог-
нем изграждане на капацитета, необ-
ходим това да се случи. 

Гордея се, колкото и нескромно да 
прозвучи, че ние буквално въведох-
ме в България понятието „комуни-

Любов Костова,  директор на 
Британски съвет България
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 кация на науката“ и провокирахме 
дългосрочна промяна в средата чрез 
обучения и събития. Представихме 
първи модела „научно кафене“ (Café 
Scientifique), направихме първото в 
страната обучение по комуникация 
за учени, помогнахме за създаването 
на първото собствено телевизионно 
предаване („Красива наука“ в БНТ), 
стартирахме и наложихме конкурс за 
учени (FameLab), научни спектакли, 
основахме първия фестивал за наука, 
и още много други.   

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?

През 2003г. излезе доклад на Глав-
ния съветник по науката при Минис-
тър-председателя на Обединеното 
кралство, в който доклад Британски 
съвет беше критикуван за липсата на 
програма за наука сред дейностите 
си по света. Бюджетът на Британски 
съвет се одобрява от Парламента и 
включва суми, директно отчислявани 
от различни министерства за между-
народно сътрудничество, в това число 
и от министерството, което отговаря 
за науката. Ето защо от Британски съ-
вет се очаква да отчитаме по какъв на-
чин разходваме публичните средства, 
иначе те ни биват естествено отнема-
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ни. 
След критичния доклад цялата мре-
жа от офиси в повече от 110 страни по 
света бяхме задължени да потърсим 
начин да изградим местни програми в 
областта на науката.
В България поканихме британски екс-
перт, на който възложихме да изготви 
обзор на потенциалните възможнос-
ти за сътрудничество. Една изключи-
телно голяма ниша, в която по онова 
време нямаше абсолютно никаква ак-
тивност в България, а в Обединеното 
кралство имаше много натрупан опит 
за споделяне, се оказа именно изграж-
дането на връзка между обществото и 

науката. 
През 2004г. за първи път организирах-
ме обучение по „Комуникация на нау-
ката“ с водещ д-р Тоби Мъркот, биохи-
мик по образование, и понастоящем 
журналист и продуцент в БиБиСи. Съ-
брахме на едно място млади учени от 
различни области и журналисти с ин-
терес към отразяване на наука. 
По това време бях Мениджър Публич-
ни комуникации в Британски съвет и 
този първи курс отвори пред мен цяла 
нова вселена. 
Последва отбелязването на 50-годиш-
нината от откриването на двоичната 
структура на ДНК от британски уче-
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 ни и първата публична интервенция 
(сглобихме от подобни на Лего модули 
2-метрова ДНК спирала в Централни 
хали); фотографски научни изложби 
(в Централни хали, Националния по-
литехнически музей, Музеят на меди-
цината във Варна), първият фестивал 
(„Играй наука“ в Софияленд, посветен 
на международната година на физи-
ката), първите научни кафенета… И 
разбира се проектът „Красива наука“ 
в 6 страни от югоизточна Европа, на 
който станах регионален мениджър, 
и който на практика положи началото 
на серия от промени, които настъпиха 
в работата на Британски съвет в Евро-

па и глобално. 
Две години след началото на програ-
мата ни започнаха да се появяват ав-
торски материали за наука в пресата, 
за да заменят преди всичко препечат-
ки в секция „любопитно“ и да се пре-
върнат в рубрики, колонки или цели 
страници. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Не. Но пък работя по различни про-
екти, свързани с комуникацията на 
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науката и изграждане на капацитет 
по програми на Европейската коми-
сия, в т.ч Европейска нощ на учените 
(програма Мария Склодовска-Кюри), 
в подкрепа на учителите по природ-
ните науки (програма Комениус), и др. 
В резултат от работата ни по различ-
ни проекти имаме огромен онлайн ре-
сурс от материали, които учителите 
могат да използват наготово.   

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Представих науката като част от меж-
дународните културни отношения/

културната дипломация в сборник 
Дипломатическия институт при МВнР. 

Писала съм и статия за сборника 
Science, She Loves Me (editor Mary Ann 
Moser, Banff Centre Press, 2011, ISBN 
1894773373, 9781894773379). В сбор-
ника на един от световните центрове 
за комуникация (Банф, Канада) със 
статии участват Саймън Сингх и Ри-
чард Фейнман, двама от най-видните 
съвременни комуникатори на наука-
та. Удивителното беше, че поканата за 
участие в сборника дойде от самата ре-
дакторка, която беше забелязала вне-
запната поява и разрастване онлайн 
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 на материали от конкурса Лаборато-
рия за слава FameLab по света, едва 2 
години след като бях създала първите 
международни конкурси извън Обе-
диненото кралство. Този „дигитален“ 
отпечатък на FameLab го превърна в 
най-бързо рапространения конкурс за 
наука в света.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Преди да започна активната си работа 
по изграждане на капацитет за кому-
никация на науката в България и съз-
даване на публика за него, не позна-
вах много учени. Откакто личната ми 
мрежа от учени започна да нараства, 
вече зная, че в България има много 
проекти, голяма част от тях междуна-
родни, по които работят българските 
учени. Има компании, които изграж-
дат в България своите R&D отдели, 
български учени правят разработки и 
открития у нас и по света. 
Мобилният свят, в който живеем днес 
и глобалният характер на научните 
изследвания ме карат да съм убедена 
в бъдещите възможности за учени в 
България. 
Остава да привлечем и млади хора в 
университетските специалности, кои-
то подготвят бъдещи учени, а след 
това и да ги задържим за академична 
и изследователска дейност. 

Как оценявате работата на екипа 
си?

Екипът, който ръководя в България 
включва експерти по образование и 
обучение, по организация на събития, 
маркетинг  и комуникации, и култу-
ра. Допълнително, работим с учени 
и външни експерти по отношение на 
съдържанието, както и с консултанти 
от Обединеното кралство, и именно 
тази интердисциплинарност и огро-
мният опит от програми в различни 
области води до успеха на дейностите 
ни и в наука. 
В Европейски съюз ръководя колеги 
от почти всички държави на региона, 
заедно с които през последните годи-
ни реално променихме пракатиките 
за и отношението към природните на-
уки, подготвихме учени и журналисти. 
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Софийският фестивал на науката по-
казва, че децата и младежите са из-
ключително въодушевени, когато 
виждат науката, представена забавно 
и интересно. Стига да поискат учите-
лите им да ги доведат в училищната 
програма. За радост, през 7-те години 
от създаването на фестивала наблю-
даваме и солиден ръст в броя на учи-
лищните групи. През уикенда, когато 
децата посещават било с родителите 
си, или сами, има още повече интерес. 
Курсовете по роботика, по програми-
ране, по биология, география и мате-
матика, които се организират от мал-



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

257Българска наука2017

С подкрепата на:

ки образователни предприемачества 
(Робопартанци, Роботика БГ, Био Игри, 
Център за забавна математика, Геог-
раф БГ и др.) стават все по-популярни, 
все повече деца си организират рож-
дените дни с наука, Музейко гъмжи от 
малки посетители. Всичко това доказ-
ва, че децата изобщо не се „страхуват“ 
от науката.
Въпросът е какво се случва в училище, 
където този ентусиазъм трябва да се 
превърне в солидно знание и задъл-
бочен интерес – това е „валутата“, коя-
то по-късно се „конвертира“ в научен 
човеко-парк.
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Когато бях ученичка бях влюбена в хи-
мията. Очевидно обаче, не бях убедена 
достатъчно да последвам интереса си. 
Тогава нямаше и кой да ме посъветва 
– учителите ми не считаха, че това е 
тяхна работа, родителите ми не иска-
ха да ми налагат своите възгледи. До 
днес съжалявам, че не порових малко 
повече в себе си, за да открия мечтата 
си. 
Така че на първо място бих ги посъ-
ветвала да изберат науката като свое 
бъдеще. 
А колкото до това да се занимават с 
нея в България – в днешно време, ако 
си достатъчно активен, знаеш чужди 
езици, умело общуваш и можеш да ра-
ботиш в екип – четири от т.нар. „уме-

ния на 21в.“ – пред учен в България 
има много възможности, подобни на 
тези от други страни  - да пише, пече-
ли или участва в международни про-
екти, да участва или организира науч-
ни събития у нас или в чужбина, да си 
сътрудничи и допринася за „отворени 
данни“ в науката, да прекарва пери-
оди в чуждестранни изследователски 
комплекси и да приема тук колеги от 
други страни, да излиза пред публики 
от цял свят. Това са реални възмож-
ности, които не зависят непременно 
от инфраструктура, бюджети и др. 
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Като гражданин и професионалист, 
бих искала да видя повече учени, кои-
то с охота да застават през ненаучна 
публика - или да пишат/излъчват/
посещават училища. Да говорят за 
страстта си, но така, че публиката да 
разбере. Само по този начин науката 
и учените ще получат публичната и 
политическа подкрепа, необходима 
за решаване на въпроси по бюджети, 
приоритети, инфраструктура.
Смятам, че е критична и ролята на учи-
телите – да осъвременят методите на 
преподаване, така че децата в час да 
имат същият ентусиазъм от, да речем, 
химията, както при срещата им с „Кор-
пуса за бързо гърмене“ на фестива-
ла. Само по този начин ще се увеличи 
интересът към и конкуренцията при 
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 кандидатстване в университетските 
специалности по природни и матема-
тически науки. 
 
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Преди и нас всичко съм майка на три 
деца, две от които пораснали. Най-го-
лямата ми дъщеря се занимава с меж-
дународни университетски изложе-
ния по цял свят и е била в 50 държави 
до момента. Синът ми е ветеринарен 
лекар и комуникатор на науката. А 
най-малката ми дъщеря от тази го-
дина е гимназист с изявени интереси 

към биология и химия. 
Мога да кажа, че голяма част от дей-
ностите по комуникация на науката 
съм правила извън работното си вре-
ме, и с удоволствие прекарвам свобод-
ните си часове с четене на книги от 
учени, които умеят да пишат добре. 
Освен това съм експерт по комуни-
кациите, преподавам в Лондонското 
училище по връзки с обществеността, 
театрален преводач съм с над 60 пре-
ведени пиеси (на и от английски), съ-
бирам магнити за хладилник, обожа-
вам да пътувам и да се връщам у дома, 
готова съм да изгарам на морския 
бряг много дни и месеци. Такива неща. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Теодор Борисов. В 
момента съм докторант в 
Историческия факултет на 
Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ с тема на дисер-
тацията „Спортът като политика и 
пропаганда в България (60-те – 80-те 
години на XX век)“. Възпитаник съм на 
НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, 
а в рамките на факултета съм завър-
шил бакалавърска степен „Стара исто-
рия и тракология“ и магистърска про-
грама „Модерна България“. От 2008 
г. съм журналист в спортния вестник 
„Меридиан мач“.

Като бакалавър сте се занимавали с 
антична история, а понастоящем раз-
глеждате съвременната епоха. Как се 
получи този преход?
Записвайки „Стара история и трако-
логия“, аз имах възможност да използ-
вам класическото образование, което 
получих в гимназията. То беше обога-
тено с допълнителни знания, най-ве-
че по отношение на историята на 
Древна Месопотамия, за което дължа 

благодарности на гл.ас. д-р Кабалан 
Мукарзел (най-добрият специалист 
по темата в България). За съжале-

ние възможностите за развитие бяха 
свързани изцяло с тракологията, кое-
то не беше моето призвание и затова 
реших да се преориентирам. Оказа се, 
че не само аз съм мислил по този на-
чин, тъй като с някои колеги, с които 
бяхме заедно в бакалавърската сте-
пен, впоследствие се засякохме в ма-

Теодор Борисов, Исторически 
факултет, СУ

Теодор Борисов от стадион Максимир в 
Загреб

Интервюто взе Яна Ненчева
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 гистърската програма „Модерна Бъл-
гария“ и сега изследваме проблемите 
на най-новата българска история.

Теодор Борисов с колеги на дипломира-
нето си през 2014г.

Кога осъзнахте, че именно насто-
ящата тема на дисертацията Ви е 
това, с което искате да се занимава-
те?
Интересът ми към спорта като цяло 
и неговата история се роди на съвсем 
млада възраст. Постепенно започнах 
да чета и да се интересувам много 
преди Интернет да улесни достъпа 
до информацията. През 2006 г. ста-
нах най-младия трикратен победи-
тел в историята на телевизионното 
състезание „Минута е много“ (само на 
16 години) именно със спортна тема. 
В края на годината бях определен за 
най-добър състезател в тази област и 
награждаването се състоя на специ-
ална церемония в Музея на спорта на 
Националния стадион „Васил Левски“. 

При завършването на 12. клас в НГДЕК 
темата на курсовата ми работа бе „По-
литическата изолация на България в 
контекста на турнира за Балканската 
купа по футбол (1930-1937)“. Тогава 
немалко мои съученици се отнасяха 
иронично към заниманията ми, но от 
дистанцията на времето се оказва, че 
вложените през годините усилия не са 
се оказали напразни. В момента имам 
привилегията да работя като спортен 
журналист и темата на дисертацията 
ми да съвпада с моето хоби, което на-
пълно ме удовлетворява.

Теодор Борисов в предаването „Мину-
та е много”

Как решихте да запишете докторан-
тура? Какво ви мотивира?
Всичко започна със самото ми запис-
ване в магистърска програма „Модер-
на България“, където за пръв път ви-
дях да се обръща повече внимание на 
социалните аспекти на историята, ка-
квато практика съществува на Запад 
от десетилетия насам. Бях спечелен 
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от изключително коректното и прия-
телско отношение на преподаватели-
те, които поощриха моя интерес към 
политическите аспекти на спортната 
ни история и ми позволиха да се ди-
пломирам с тема „Политиката на БКП 
към българския футбол (1970-89)“. 
Мотивират ме както гореспоменатите 
неща, така и фактът, че в световен ма-
щаб за темата „Спорт и политика“ има 
издадени хиляди томове литература, 
докато в България проблемът досега 
е бил слабо засегнат. Убеден съм, че 
тази част от историята ще бъде ин-
тересна както на нашата аудитория, 
така и в чужбина, където пазарът за 
подобни заглавия на практика е нео-
бятен.

Защо избрахте „Спортът като поли-
тика и пропаганда в България (60-
те – 80-те години на XX век)“ за тема 
за Вашата дисертация?
Защото именно през 60-те години за-
почва да се виждат резултати от поли-
тиката на БКП към спорта и от Олим-
пийските игри в Мексико през 1968г. 
насетне България се нарежда сред 
сериозните спортни нации. Предиш-
ният период, изследван от колегата 
Мариан Гяурски, се характеризира 
по-скоро с редица неудачни реформи 
вследствие директното копиране на 
съветската система, докато за тези 
две десетилетия, по подобие на про-
филирането в рамките на СИВ, всяка 
социалистическа държава нагажда 

модела спрямо своите специфики.

Посрещане на Тодор Живков в олим-
пийско село в Москва’80

Обмислял ли сте да учите сходна 
специалност, но извън България?
Благодарение на програмата за обмен 
за студенти „Еразъм“ имах възмож-
ност да прекарам близо половин го-
дина в Загребския университет с из-
следователска цел. Освен с работата 
ми в местните архиви и библиотеки, 
престоят ми там бе оползотворен с 
различни семинари, свързани с моята 
тема. Техните наименования („Поли-
тика и пропаганда през XX век“ при 
проф. Хървойе Класич, „Антрополо-
гия на спорта“ при проф. Горан-Павел 
Шантек и „Политически и социални 
аспекти на спорта“ при проф. Дражен 
Лалич) показват, че най-правилният 
подход към подобна тема е интердис-
циплинарния. Освен фактологията, 
успях да заимствам много неща по 
отношение на самото представяне на 
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 темата, които се надявам да мога да 
приложа тук.

Теодор Борисов на Палацо публико 
(Palazzo Pubblico) – центарлният пло-
щад в Сиена, Италия

Какво е мнението Ви за науката в 
България?
Мога да говоря само за хуманитарно-
то направление, тъй като за останали-
те просто не съм компетентен. Това, 
което считам за основен минус е, че 
изследванията на българските хума-
нитаристи не се популяризират дос-
татъчно в чужбина. Тук не говоря за 
участия на конференции или писане 
на статии за чужди списания, а за пре-
води на изследвания на чужди езици. 

Колкото и да ни се иска, никой запа-
ден изследовател няма да ни цитира 
или да е запознат с нашата работа, ако 
не му предложим труда си на разбира-
ем за него език. Иначе е положително, 
че в последните години започна да се 
разчупва калъпа, според който исто-
рията е само политически, икономи-
чески и военни събития. Социалните 
явления, културата, бита и свободно-
то време все по-често стават обект на 
изследвания и самия аз с голямо удо-
волствие чета всеки по-нетрадицио-
нен труд в тази област.

Какви са бъдещите ви проекти?
Приоритет на този етап е докторска-
та дисертация, която при успешна 
защита възнамерявам да издам като 
книга, а защо не впоследствие тя да 
бъде преведена на английски. В крат-
косрочен план трябва да отбележа из-
лизането на съвместната ни книга със 
Светослав Марков „Отвъд България“. 
Тя се реализира със съдействието на 
сдружение „Българска история“ и в 
нея са показани 50 места от българ-
ската история, които могат да бъдат 
видени в нея. Нейната насоченост е 
изцяло туристическа и целта е, когато 
отивате в Рим или Мадрид да знаете, 
че освен Колизеума и музея „Прадо“ 
имате възможност да видите памет-
ник на Иван Вазов и паметна плоча на 
Димитър Димов. Най-близкият обект 
е на по-малко от 2 часа извън София 
(в сръбския град Димитровград), а 



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

263Българска наука2017

С подкрепата на:

най-отдалеченият е създадения от 
български архитекти Национален те-
атър в нигерийската столица Лагос, 
явяващ се копие на Двореца на култу-
рата и спорта във Варна. Надявам се 
тя да бъде интересна за читателите, 
които ще получат допълнителна мо-
тивация да пътуват и да откриват по-
води за национална гордост и извън 
пределите на страната.

По време на премиерата на „50 места 
от българската история отвъд Бъл-
гария” със съавтора Светослав Мар-
ков (отляво)

Какво Ви вдъхновява в работата?
По подобие на всяка професия и жур-
налистиката има своите предимства 
и недостатъци. Лично моето мнение 
е, че всеки човек може да бъде жур-
налист, стига да познава специфи-
ките на темата, която отразява и да 

има богата обща култура. Стремежът 
ми е всеки спортен материал, който 
пиша, да може да се чете спокойно и 
от хора, които нямат отношение по те-
мата и да им бъде интересен. Именно 
възможността читателите да бъдат 
удовлетворени, след като прочетат и 
последния ред от статията, ме моти-
вира да се занимавам с тази професия. 
Освен това тя ти дава възможност да 
говориш с хората, които довчера си 
гледал само по телевизията и това е 
допълнителната тръпка.

Теодор Борисов в студиото на Диема 
спорт за Евро 2016

Как си почивате след дългия рабо-
тен ден?
Честно казано предпочитам активна-
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 та почивка пред това да се излежавам 
в леглото. При всяка възможност гле-
дам да чета странична на моите зани-
мания литература, да слушам музика, 
да се срещам с приятели... Пътувания-
та също са ми голяма страст, но обик-
новено те не са свързани с почивка, а 
са подчинени на футболния туризъм. 
В тях посещението на дадена среща е 
обвързано с това да се разгледат кол-
кото се може повече неща за краткото 

време, което имам в даден град като 
обикновено завършва с почиване от 
самата почивка обратно в София.

  

Със „Златната обувка” за голмайстор на Европа, 
спечелена от Христо Стоичков през 1990г.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Тодор Гюров. Роден 
съм през 1961 г. в с. Црънча, 
Пазарджишко, но до навърш-
ването на средното си обра-

зование съм живял при родителите 
си в с. Дебращица. През 1979 година 
завърших математическата гимна-
зия „К. Величков“ в Пазарджик, a през 
1987 година – Факултета по матема-
тика и механика (сега Факултет по 
математика и информатика) при СУ 
„Кл. Охридски“, блок „Б“, сектор „Мате-
матическо моделиране“, специалност 
„Паралелни алгоритми“ и блок „БД“ – 
„Учител по математика“. През есента 
на 1999 година защитих дисертaция 
на тема: „Монте Карло алгоритми за 
някои транспортни задачи“ по спе-
циалността „Изчислителна матема-
тика“ пред специализирания научен 
съвет по информатика и математи-
ческо моделиране към ВАК. В края на 
ноември 1999 година заминах в САЩ 
на пост-докторска специализация в 
Градския университет на Ню Йорк, 
Бруклинския колеж, Департамент 
„Компютърни и информационни нау-

ки“, където работих две години с про-
фесор Паула Уитлок. През 2004 година 
се хабилитирах като доцент по спе-
циалността „Математическо модели-
ране и приложение на математиката“ 
в Института по паралелна обработ-
ка на информацията към Българска-
та академия на науките. Публикувал 
съм над 70 статии и 3 глави от книги 

Тодор Гюров, Институт 
по информационни и 
комуникационни технологии
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 в следните области: статистическо 
моделиране на квантов транспорт на 
носители в полупроводници; Монте 
Карло и Квази-Монте Карло методи; 
паралелни, разпределени и облачни 
пресмятания. Забелязал съм над 130 
цитирания на мои научни трудове 
от наши и най-вече от чуждестранни 
учени, работещи в по-горе посочените 
научни области. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
След реформата, проведена в Българ-
ската академия на науките през 2010 
година, се създаде Институтът по ин-
формационни и комуникационни тех-
нологии (http://www.iict.bas.bg/) към 
Българската академия на науките 
(ИИКТ-БАН) като правоприемник на 
следните институти: Институт по па-
ралелна обработка на информацията 

(ИПОИ), Институт по информационни 
технологии (ИИТ) и Институт по ком-
пютърни и комуникационни системи 
(ИККС). 
Утвърдените научни тематики на 
ИИКТ-БАН са насочени към постига-
нето на радикален прогрес и развитие 
на иновативни приложения в ключо-
ви области на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) 
като: 
Съвременни изчисления (Advanced 
Computing):
Научните резултати са свързани с раз-
работка на ефективни средства за ана-
лиз на надеждността на компютърни 
модели с голяма размерност; високоп-
роизводителни алгоритми за пара-
лелна обработка и суперкомпютърни 
приложения; устойчиви (робастни) 
методи и алгоритми за микрострук-
турен анализ на материали и тъкани 
на базата на 3D изображения с висока 
резолюция; създаване на персонали-
зирани биомедицински приложения; 
надеждни и ефективни модели за кон-
трол върху замърсяване (възстановя-
ване на околната среда) и др.
Интелигентни интерфейси (Smart 
Interfaces): 
Изследователските дейности в това 
направление са насочени за решава-
не на задачи с голяма изчислителна 
сложност, свързани с обекти от реал-
ния живот или от Интернет. Научните 
резултати са свързани с разработка 
на усъвършенствани средства за об-
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работка на текстови хранилища; се-
мантични мрежи за анализ и синтез 
на реч; със създаване на нови ефек-
тивни методи и алгоритми за мулти-
функционални интерфейси, базирани 
на проследяване на движения на очи-
те, разпознаване на жестове, мимика, 
езика на тялото и т.н. както и нови ме-
тоди и алгоритми за обработка на ин-
формация от хиперспектрални каме-
ри, акустични решетки, инерционни 
сензори и други устройства.
Оптимизация и интелигентно упра-
вление (Optimisation and Intelligent 
Control): 
Основните изследователски дейнос-
ти в това направление са в такива об-
ласти като интелигентна диагностика 
и вземане на решения; разпределени 
управляващи системи; оптимиза-
ционни методи и алгоритми; йерар-
хични многонивови модели и алгори-
тми за управление на сложни системи 
и др.

Доцент съм в секция „Грид техноло-
гии и приложения“, а от края на 2014 
година съм заместник - директор на 
ИИКТ-БАН. 
Тук е мястото да отбележа, че ИИКТ-
БАН управлява Центъра за иноватив-
ни пресмятания и обработка на дан-
ни (http://www.hpc.acad.bg/), в който 
се намира най-мощната в момента 
на Балканите високопроизводител-
на изчислителна система - „Авито-
хол“, която беше на 388-мо място в 

ноемврийската класация на TOP500 
от 2015 (https://www.top500.org/
system/178609). Изчислителните ре-
сурси на Центъра са достъпни без-
платно за всички учени в България.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Не ми е било детска мечта да се зани-
мавам с наука, нито пък да съм се съ-
будил един ден и да съм решил, че от 
днес нататък животът ми е свързан 
с науката. По-скоро съм искал да ста-
на преподавател по математика, а по 
време на следването ми се отдадох на 
програмирането. Спомням си, че кога-
то завършвах следването си в живота 
навлизаха настолните компютри. В 
България по това време се произвеж-
даха Правец-8 и Правец-16. През 1987 
година, за да не бъда разпределен на 
работа в провинцията, защото нямах 
Софийско жителство, кандидатствах с 
конкурсен изпит на две места в София 
– за програмист в българосъветското 
дружество „Интерпрограма“ и за асис-
тент по математика в Института за 
чуждестранни студенти. За мое щас-
тие и на двете места ме приеха. Тога-
ва избрах асистентското място, а след 
две години се явих на конкурс за аспи-
рантура (докторантура) по изчисли-
телна математика към БАН и така се 
започна с навлизането в дебрите на 
науката. В годините на промените е 
имало редица моменти, когато съм 
бил готов да се откажа и да си намеря 
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 по-добра (в смисъл по-платена) рабо-
та, все пак семейство издържам. След 
една конференция в България – 2nd 
IMACS Monte Carlo Мethods, която се 
проведе през 1999 година, бях пока-
нен от проф. Уитлок да кандидатствам 
за постдокторска позиция в Бруклин-
ския колеж, Ню Йорк. Подготвих CV-то 
си и го изпратих през лятото. След 2 
месеца получих отговор, че съм одо-
брен за позицията. Това беше прелом-
ният момент в живота ми, след който 
знаех, че оттук нататък ще се посветя 
на науката.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
В последната сесия (2016) на Фонд 
„Научни изследвания“ нямах право да 
кандидатствам с проект, защото имах 
одобрен такъв от предпоследната се-
сия (2014). В края на 2016 година по-
лучих финансирането за втория етап 
на проекта:„Разработване и изследва-
не на Квази-Монте Карло алгоритми 
за екстремно паралелни компютърни 
системи“
( h t t p : / / w w w . g r i d . b a s . b g / b g /
DFNI-I028). По него работят 9 учени, 
трима от които са млади – докторанти 
и постдокторанти. 
Квази-Монте Карло алгоритмите се 
използват в многобройни приложе-
ния в задачи от изчислителната хи-

мия, изчислителната физика, моле-
кулярната биология, компютърната 
графика, финансовата математика и 
др. и водят до много по-добри резул-
тати от прилагането на Монте Карло 
алгоритмите. Изследванията по про-
екта допринасят за утвърждаване 
на новата тенденция така наречения 
„Green computing”, при който се по-
вишава значението на оптималните 
алгоритми, прецизно настроени към 
наличната хардуерна и софтуерна ар-
хитектура.
Усилията на колектива, с който рабо-
тя, са насочени и към спечелване на 
проекти от Европейската програма 
„Хоризонт 2020“. В момента съм ръко-
водител на българския колектив в два 
проекта по тази програма. 
Първият, VI-SEEM проект „Virtual 
research environment for regional 
Interdisciplinary communities in 
Southeast Europe and the Eastern 
Mediterranean“(https://vi-seem.eu/), 
има за цел да изгради интегрирана 
е-инфраструктурна платформа за на-
учните общности в климатологията, 
наука за живота и културното наслед-
ство от Югоизточна Европа и Източно-
то Средиземноморие. За постигане на 
тази цел използваме съществуващите 
в региона високопроизводителни из-
числителни ресурси, визуализацион-
ни ресурси и ресурси за съхранения на 
данни като създаваме и предоставяме 
услуги, софтуер и инструменти за тези 
научни общности.
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Вторият, SESAME-NET „Supercomputing 
Expertise for SmAll and Medium 
Enterprise NETwork“ (https://
sesamenet.eu/), цели чрез сформиране 
и разширение на една паневропейска 
мрежа, състояща се от високопроизво-
дителни центрове и от малки и средни 
предприятия (МСП) с експертиза при 
експлоатация на високопроизводи-
телни ресурси, за да се насърчи и под-
помогне използването на тези ресур-
си от фирми в Европейската общност 
за подобряване на тяхната продукция 
и увеличаване на пазарния им дял.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми статия, която е в съ-
авторство с моите колеги, е със загла-
вие „On the Parallelization Approaches 
for Intel MIC Architecture“, публику-
вана в  АIP (American Institute of 
Physics) Conference Proceedings, Vol. 
1773, 070001 (2016), (http://dx.doi.
org/10.1063/1.4964983).
В нея ние представяме подобрени 
версии на алгоритмите за бързо ге-
нериране на най-популярните реди-
ци за квазислучайни числа: редици-
те на Собол и Холтън, върху Intel MIC 
архитектури, в частност разглеждаме 
тяхното генериране върху изчисли-
телни сървъри с Intel Xeon Phi 7120P 
копроцесори. Новият подход за гене-
риране на тези редици позволява да 
се използват пълноценно всичките 61 

ядра на съответния копроцесор. Из-
следвана е паралелната ефективност 
при включването на хипертрединга 
с 2 и 3 нишки към всяко ядро. Реди-
ците на Собол и Холтън се използват 
при Квази-Монте Карло алгоритмите 
за задачи във финансовата матема-
тика и за задачи в редица други на-
учни области, изискващи оценяване 
на многомерни интеграли и търсене 
на минимална/максимална собствена 
стойност на матрици от числа с голя-
ма размерност.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Отговорът на този въпрос може да е 
твърде обширен, но ще отговоря на-
кратко. Това, което прави живота ин-
тересен, е стремежът към познание. 
Докато този стремеж съществува, ще 
се развива и науката. Смятам, че бъде-
щето на науката в България е свърза-
но с развитието на науката в световен 
мащаб и в частност, с развитието на 
науката в ЕС.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Като отлична! В съвременните усло-
вия е много трудно да се работи в даде-
на научна област без добър колектив, 
без институционално сътрудничество 
на колективи на национално и между-
народно ниво.

Има ли млади хора, които искат да 
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 се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Младите хора, които се интересуват 
да работят в моята област са мал-
ко, независимо че имаме проекти, по 
които могат да работят допълнител-
но. Освен това сме в добри контакти 
с чуждестранни учени, където има-
ме възможности да ги изпращаме на 
специализации. Основните причини 
да не предпочитат научната дейност 
в моята област са две: ниското запла-
щане и липса на добри перспективи за 
кариерно развитие в БАН.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Бих им напомнил един цитат на Па-
улу Коелю: „Когато човек силно желае 
нещо, цялата Вселена му съдейства“. 
Независимо, че науката е недофинан-
сирана, съм оптимист и смятам, че 
нещата в близките 5-10 години ще се 
променят в положителна посока.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Необходимо е много малко – да се про-
мени отношението на институциите, 
отговорни за развитието на науката в 
България към хората, занимаващи се 
с наука. Учените в момента са поста-
вени в унизително положение. Мно-
го трудно е да мотивираш един млад 
човек да избере да продължи обуче-

нието си в редовна докторантура със 
стипендия 450 лева, при условие, че 
минималната работна заплата в Бъл-
гария е 460 лева.
От интернет страницата на МОН всеки 
български учен може да се запознае с 
няколко важни документи, публику-
вани в държавен вестник и свързани с 
развитието на науката в нашата стра-
на:
„Национална стратегия за развитие на 
научните изследвания до 2020“, пуб-
ликувана в Д.В., бр 62 от 12.08.2011 г.;
„Правилник за наблюдение и оцен-
ка на научноизследователската дей-
ност“(Д.В., бр.72, от 18.09.2015 г.);
„Национална Пътна Карта за Научна 
Инфраструктура“, приета с Решение 
№ 569 от 31 юли 2014 година на Ми-
нистерски съвет;
„Обновена Националана стратегия за 
развитие на научните изследвания 
2025“, приета на  25 октомври 2016 г. с 
Решение № 900 на Министерския съ-
вет.
Има и други документи като: Инди-
кативен план на инвестициите; Опе-
ративен план за периода 2017-2020г., 
Карта на научната инфраструктура в 
България  (http://horizon2020.mon.
bg/?go=page&pageId=232) и др.
Ако страничен човек се запознае с 
тези документи, ще си помисли, че на-
уката е от първостепенно значение за 
държавата, а всъщност държавните 
институции пишат концепции, стра-
тегии, пътни карти, правилници и т.н., 
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а след това „забравят“ да ги изпълня-
ват. В тези документи е посочена не-
обходимостта и пътищата за финан-
сиране. Научният продукт обаче не е 
като плод и зеленчук, който трябва да 
се произведе, изнесе на пазара и да се 
продаде още в текущата година. Спо-
ред мен дребните камъчета обръщат 
каруцата. Затова органите за упра-
вление на науката трябва плавно и 
постоянно да подобряват нещата. На-
пример, да се създаде база данни за 
постигнатите (резултати от приклю-
чилите научни проекти, финансирани 
от държавата). През последните годи-
ни чрез Фонд „Научни Изследвания“ 
бяха финансирани стотици проекти 
в редица тематични, инфраструктур-
ни, билатерални и целеви конкурси 
за университетите и младите учени. 
Това са всъщност конкурсните сесии 
през 2009, 2010, 2012 и 2014 година.  
Последната конкурсна сесия беше 
през 2016. В момента никой не може 
да намери информация на интернет 
страницата на фонда за постигнатите 
резултати от приключилите проекти. 
Нещо повече – липсва дори елемен-
тарен списък на спечелените проек-
ти със съответните ръководители и 
колективи. Погледнете дори интер-
нет страницата на ESFRI:  http://www.
esfri.eu/national-roadmaps. Там все още 
стои старият вариант на Национал-
ната пътна карта за изследователски 
инфраструктури от 2010 година.
Приет е „Правилника за наблюдение 

и оценка на научноизследователска-
та дейност“, а университетите и ин-
ститутите на БАН си имат собствени 
правила за оценка и атестация на уче-
ните. Като резултат от приложение-
то на този Правилник, съответните 
научни институции могат да се ка-
тегоризират в групи. Например, уни-
верситетите могат да се разделят в 3 
групи, както е в САЩ: (1) научноизсле-
дователски-образователни, (2) обра-
зователно-научноизследователски и 
(3) образователни. На базата на тази 
категоризация да се определят и пра-
говете на заплатите на учените – про-
фесори, доценти, асистенти. Аз лично 
нямам спомен някой университет/ин-
ститут да е обявил позиция за доцент/
професор и да е посочил размера на 
заплатата, както се прави в западните 
страни и в САЩ. В момента конкурен-
ция има само когато се кандидатства 
за академик или член-кореспондент. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Обичам да пътувам и да се запознавам 
с историята на различните градове, 
които посещавам в Европа и света. В 
свободното си време чета художестве-
на литература и посещавам спортни 
мероприятия.
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Динко Атанасов е възпитаник 
на Софийски Университет 
“Св. Климент Охридски”, къ-
дето завършва успешно ба-

калавър със специалност астрономия 
и магистратура по ядрена физика и 
елементарни частици. 
През 2012 година се присъединява 
към екипа на експеримента ISOLTRAP, 
намиращ се в лабораторията ISOLDE, 
която от своя страна е разположена на 
територията на Европейската органи-
зация за ядрени изследвания (ЦЕРН). 
С данни от експеримент, проведен на 
ISOLTRAP, Динко Атанасов защитава 
успешно своята докторантура в Уни-
верситета "Рупрехт-Карлс", Хайдел-
берг (Германия) през 2016 година. 
В момента заедно с екипа от учени, 
работещи по експеримента, изследва 
масите на неутронно богати, късожи-
вущи радиоактивни изотопи. Интере-
сите му в тези изследвания са основно 
водени от ядрената астрофизика, из-
следваща процесите, при които са по-

лучени по-тежките елементи от желя-
зо в природата и протичащи в едни от 
най-величествените събития в астро-
номията – избухването на свръхнови 
звезди.

Как накратко бихте обяснили ес-
теството на вашата работа на хора, 
които не са в научните среди?
През последните 5 години участвам в 
екип от учени, провеждащи експери-
менти за прецизна масспектрометрия 
на късоживущи радиоактивни изо-
топи. Експерименталната установка 
ИЗОЛТРАП (ISOLTRAP), с която работя, 
намираща се в лабораторията за ради-
оактивни изследвания ИЗОЛДЕ/ЦЕРН, 
провежда такъв тип изследвания вече 
30 години. Основната цел на лабора-
торията е изследването на ядрените 
свойства на радиоактивни изотопи, 
които не могат да бъдат намерени в 
природата поради краткото им време 
на живот. Бях привлечен от този тип 
изследвания заради ролята, която яд-

Динко Атанасов, Университет 
"Рупрехт-Карлс", Хайделберг 
(Германия) 
Интервюто взе Теодора Николова
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рените свойства играят в процеса на 
производството на тежки елементи 
при избухвания на свръхнови звезди. 

Кога и защо избрахте да се развива-
те в сферата на науката? 
Още в 10-ти клас започнах с извън-
класни занимания по астрономия. 
Мисля, че това беше и моментът, в 
който се запалих по физика. Разбира 
се, астрономичните явления и обекти, 
които наблюдавах по това време, бяха 
и основната причината, която ме на-

кара да се насоча към изучаването на 
физика в университета.

Какво от постигнато до момен-
та в професионален план Ви носи 
най-голямо удовлетворение? 
Разработването и прилагането на ме-
тода за анализ на данните от експери-
мент, изследващ неутронно богат кад-
мий. В момента този метод за анализа 
започва да се налага при новите ни из-
мервания.

Динко Атанасов (вдясно) и Frank Wienholtz (вляво) на върха на масспектроме-
търа ISOLTRAP, намиращ се в лабораторията ISOLDE в ЦЕРН. Снимка: Maxime 
Mougeot
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 Много и различни по трудност пре-
пятствията ни следват в профе-
сионалния живот без значение от 
сферата. Какви са препятствията, с 
които се борите Вие всеки ден?
Препятствията, които срещам все-
ки ден са от най-различен характер. 
Пътят за провеждането на даден екс-
перимент е дълъг и преминава гру-
бо казано през няколко фази. Първо, 
започваме с теоретичното описание 
на измерванията, където срещаме 
проблеми със самата обосновката на 

експеримента. След това, преминава-
ме към самия експеримент (в някои 
случаи дори самото му изграждане). В 
тази фаза, най-често срещаните про-
блеми са неработещи високоволтови 
захранвания, прекъснати кабели и 
други подобни. В последния етап, или 
така нареченият анализ на данни, се 
сблъсквам с изработването на ефек-
тивни компютърни кодове, чрез кои-
то да получим резултатите от напра-
вените измервания. 

Динко Атанасов държи една от Пеннинг ямите (устройство, в което могат 
да се захванат или натрупат заредени частици) на ISOLTRAP(CERN). Снимка: 
Vladimir Manea



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

275Българска наука2017

С подкрепата на:

Имало ли е момент, в който искате 
да се откажете или да промените 
посоката си на развитие? Какво Ви 
връща обратно в света на науката?
Всеки има такива моменти в профе-
сионалната си кариера. Вярвам, че 
щях да бъда все пак свързан с научни-
те среди по един или друг начин. 

Какво незаменимо и несравнимо с 
другите сфери на професионална 
реализация Ви дава научната рабо-
та?  
Разнообразието от физични пробле-
ми, с които се сблъсквам всеки ден. 
Най-вече удовлетворението да знаеш, 
какво и как изгражда нас и Вселената 
на микроскопично ниво. 

Разказват ли си учените вицове за 
своята сфера? Разкажете, ако знае-
те! 
Разбира се, за съжаление аз съм от 
тези хора, които никога не помнят ви-
цове, докато не им ги разкажат.

Можете ли да развенчаете някой 
мит, в който хората извън научните 
среди вярват? 
Има прекалено много митове около 
физиката и физиците в частност, но 
предпочитам да оставя тази работа на 
интернет пространството. 

Участвате ли в допълнителни дей-

ности и инициативи, с които да по-
пуляризирате науката сред по-ши-
рока публика? Споделете повече. 
Опитвам се да участвам, доколкото 
ми позволява натовареният график. В 
момента можете да ме намерите като 
един от гидовете в ЦЕРН, който да ви 
въведе във вселената на ускорители 
на заредени частици до високи енер-
гии. 

С какво смятате, че щяхте да се за-
нимавате, ако бяхте поели в друга 
професионална посока? А може би 
сбъднахте детската си мечта? 
Не съм отделял много време да мисля 
за това какво е можело да стане от мен 
в друга професионална насока. Вяр-
вам, че по един или друг начин щях 
да съм свързан с някой от клоновете 
на физиката. Все пак вярвам, че до мо-
мента съм постигнал детските си меч-
ти.

Мислите ли, че съвместната работа 
на бизнеса и науката е на нужното 
ниво? Какво най-значимо би произ-
лязло от такова сътрудничество? 
Към момента не съм имал много до-
пирни точки с бизнеса. От това което 
съм чел като история и лично съм ви-
дял в големи институти, като ЦЕРН, 
оставам с впечатлението, че бизнесът 
работи много добре с академичните 
среди. 
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 Артистите търсят вдъхновение в 
своите музи. Какво може да вдъхно-
ви един учен, за да постигне високи 
резултати? 
Според мен е неочакваният резултат 
от даден експеримент. Това е един-
ственото, което би вдъхновило учени-
те за още повече изследвания и пости-
гането на високи резултати.

Какви други интереси имате и как 
обикновено преминава свободното 
Ви време? 

Уплътнявам свободното си време с 
разходки из планината и с каране на 
колело. Също така обичам да гледам 
филми и сериали. 

Какво бихте казали на младите 
хора, което да послужи като моти-
ватор да се занимават по-сериозно 
с наука? 
Бих им казал да следват мечтите си. 
Това е основната причина според мен 
за един човек да успее, не само в науч-
ните среди. 

https://nauka.bg/5-nachina-naukata-da-vleze-v-mediite/
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Представям ви Добринка Па-
рушева, родена през 1960г., 
историк по образование, за-
вършила история със спе-

циализация по история на Византия и 
балканските народи в СУ „Св. Климент 
Охридски” през 1983 г. След докто-
рантурата си в Института по балка-

нистика към БАН (днес Институт за 
балканистика с Център по траколо-
гия) продължава да работи там като 
изследовател. От 2010 година е и до-
цент по теория и история на култура-
та в ПУ „Паисий Хилендарски”, където 
преподава предимно курсове по соци-
ална антропология. Преминаването 

Добринка Парушева, 
Институт за балканистика с 
Център по тракология
Интервюто взе Теодора Гецова
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 от история към антропология се случ-
ва плавно и очаквано, тъй като инте-
ресите ѝ винаги са били в сферата на 
социалната история и историята на 
всекидневието, при това не ѝ липсва 
и интерес към теорията в социални-
те науки. Бонус е и фактът, че живее в 
Пловдив.  
Доц. д-р Парушева е част от два екипа 
– работи на две места: Института за 
балканистика с център по тракология 
/ИБЦТ-БАН/ и в Пловдивския универ-
ситет.
ИБЦТ-БАН е изследователски инсти-

тут с фокус върху региона на Юго-
източна Европа, като прилаганите 
изследователски призми са разноо-
бразни – историческа, културологич-
на, лингвистична, литературоведска, 
икономическа и т.н. Още при създава-
нето си през 1964 г. е замислен като 
интердисциплинарно звено.
С колегите ѝ в секцията по модерна 
балканска история в ИБЦТ-БАН ра-
ботят по разнообразни теми, макар 
и всички да са свързани с историята 
на Югоизточна Европа. С част от тях 
е работила и работи по едни и същи 

Секция „Балканите 1878-1945“ (почти целият състав на секцията е на снимка-
та) на ИБЦТ-БАН 



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

279Българска наука2017

С подкрепата на:

проекти и процесът е едновременно 
стимулиращ и продуктивен. Доц. Па-
рушева споделя, че всеки от тях ус-
пява да предложи различен поглед, 
което несъмнено обогатява общата 
перспектива.
Другият ѝ екип, в Пловдивския уни-
верситет, е с по-сходни интереси и 
това, както и общото в подхода на ет-
нолози/антрополози, се отразява по-
ложително на съвместната им работа.
Доц. д-р Парушева представлява ПУ 
„Паисий Хилендарски”, който е с фокус 

върху обучението на студенти, как-
то всички университети в България. 
По-голямата част от преподавателите 
имат толкова голямо аудиторно нато-
варване, че им остава твърде малко 
време за изследвания и подготовка на 
публикации.
Относно това как се е запалила да се 
занимава с наука, доц. д-р Парушева 
разказва: „Една от преподавателки-
те ми в Историческия факултет на СУ, 
проф. Бистра Цветкова, ми постави за-
дача по време на летен стаж, свърза-

След раздаването на дипломите на първия випуск по Социална антропология в 
ПУ „Паисий Хилендарски“; тази специалност стартира през 2009 и продължава 
да съществува единствено в ПУ и до днес 
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 на с описание на архивни материали 
от Националния архив на Испания в 
Саламанка. Това се случи през лятото 
между трети и четвърти курс и беше 
първата ми среща не с нещо писано 
от историци, т.е. конструиран истори-
чески разказ, с какъвто предимно ни 
запознаваха дотогава преподаватели-
те ни. Кореспонденцията между съв-
ременници на изследваните събития 
(15-16 век) провокира любопитството 
ми тогава и интересът ми към еписто-
ларни източници, както и към днев-
ници и мемоари продължава да бъде 
много силен. Признавам си, че не мога 
да кажа същото към архиви, произве-
дени от институции, макар да ми се 
налага да ползвам и тях.”
Доц. д-р Парушева има доста голям на-

трупан опит в работата по проекти. За 
последните десет години (2007-2017), 
тя има доста богата биография – 30 
публикации, 40 участия в конферен-
ции, над 10 участия в научни проекти 
и над 10 участия в научни съвети и на-
учни експертни комисии. Голяма част 
от тях са международни. Тук е момен-
тът да спомена, че доц. д-р Парушева 
владее 4 езика, освен български – ан-
глийски, немски, руски и френски.
В момента е член на екипа на проект 
„Трансформиращото (се) село”. Тук ще 
разкажа малко повече за проекта, как-
то и за последната публикация на доц. 
д-р Парушева:

Проект ТРАНСФОРМИРАЩО (СЕ) 
СЕЛО: Предмет на изследването са 

Със студенти и докторанти по социална антропология в ПУ в края на събитие-
то „Сподели Антропо Опит“ 



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

281Българска наука2017

С подкрепата на:

трансформациите на социалната тъ-
кан на съвременното българско село. В 
резултат на изследването се очаква да 
бъдат: изведени модели и типологии 
на трансформациите, описани в ана-
литични текстове и схеми; идентифи-
цирани визуализации на технологии 
на промяна и етнографски „снимки” 
на културни технологии, иновативни 
практики и социални взаимодействия, 
„преоткриване” на наследства; пред-
ставени, чрез фото- и видеоматериали 

и кратки филми и текстове. В проек-
та е ангажиран интердисциплинарен 
екип, в който чрез различни подходи 
(антропология, социология, история, 
теология, философия) се настройват 
оптиките с цел да се видят различни 
аспекти, които в последствие да на-
мерят място в една обща картина на 
случващото се в българското село. Ще 
бъдат избрани няколко характерни 
случая, които се пресичат чрез „визу-
ална археология” (социалната „памет”, 

На работна среща по двустранния проект между БАН и РАН Политика и обще-
ство в България и Румъния през ХХ век в Института за изследване на тотали-
таризма, Букурещ, октомври 2016 
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 утаена в пространствата и материал-
ните следи; визуален архив и интер-
претация); визуална антропология 
(образите, продуцирани от местните 
и образите, конструирани от изследо-
вателите; плътно визуално описание 
и интерпретация); наративна етно-
графия (гледната точка на местните 
се представя и чрез техните разкази и 
интерпретации); културни и религи-
озни практики, технологии и инова-
ции – унаследени, привнесени и изо-

бретени.
Публикация „ From Chorlu to the 
Syrian Desert and back: Experience of 
a Young Armenian in 1914-1918”: по-
следната ѝ публикация „From Chorlu to 
the Syrian Desert and back: Experience 
of a Young Armenian in 1914-1918”, из-
лезе в Ethnologia Balkanica – списа-
ние, издавано в Мюнхен, в началото 
на 2017. Този текст представя начина, 
по който един млад арменец посре-
ща сполетелите го несгоди по време 

Със студенти, подготвили фотографската изложба „Момково: за селото и хо-
рата и за хората на селото“ в рамките на проекта Локалното наследство - ре-
сурс за местно развитие, финансиран от НФНИ към МОМН; изложбата се със-
тоя в двора на къща „Мексиканска графика“ в Пловдив
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на масовите депортации и съпровож-
дащите ги жестокости през Първата 
световна война. Чрез анализ на споме-
ните на Еремия Артин Кеворкян (дядо 
на съпруга ѝ) през призмата на тео-
рията на практиката (practice theory) 
показва как един младеж от арменски 
произход не пресмята своите дейст-
вия според експлицитни рационални 
и икономически критерии, а действа 
по-скоро като следва предимно им-
плицитната практическа логика. Това 
е една от по-антроположките ѝ публи-
кации.

Доц. д-р Парушева смята, че науката в 
България има както настояще, така и 
бъдеще. Ето какво споделя по темата 
тя: “С повече държавно или бизнес фи-
нансиране в зависимост от научната 
област – за фундаменталните научни 
изследвания ми се струва нереалис-
тично да се очаква бизнес финансира-
не, така че там ролята на държавата е 
определяща. В идеален вариант, като 
една утопия, виждам това бъдеще 
както в университетите, така и в ин-
ститутите на БАН.”
“За да има същинска наука в универ-
ситетите, е необходима промяна, коя-
то да позволи на учените там да отде-
лят време за изследвания. Това може 
да стане чрез намаляване на препода-
вателската натовареност и регламен-
тиране на процентно съотношение 
между преподаване и изследвания 
(например, в Швеция системата поз-

волява 25% от времето на универси-
тетския преподавател да бъде пос-
ветено на преподаване и 75% – на 
изследвания, или обратно, или пък 50 
на 50%). Друга възможност би било 
въвеждането на система на изследо-
ватели-професори (каквато има във 
Великобритания и в Германия, напри-
мер). Начини могат да се намерят, ко-
гато има желание. Университетските 
преподаватели и сега го правят, но за 
сметка на увеличаване на натоварва-
нето си, което се отразява на качест-
вото на изследванията.
В институтите на БАН времето не е 
проблем – изследователите там са до 
голяма степен господари на времето 
си. Липсата на адекватно финансира-
не обаче в никакъв случай не спомага 
за създаване на качествени изследва-
ния. А проектният принцип не работи 
еднакво добре в различните научни 
полета.”
Доц. Парушева с тъга отбелязва, че 
има млади хора, които желаят да се 
развиват в нейната научна област, но 
няма достатъчно сигурни във време-
то работни позиции, които да заемат 
след защитата на своите докторати. 
Като възможен изход от ситуацията, 
тя вижда официалното създаване на 
позиции за постдокторанти, с целево 
финансиране.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели? 
Казвам се Евгени Овчаров, ръководи-
тел съм на катедра Астрономия към 
СУ „Св. Климент Охридски”. Също така 
съм и един от лекторите в Планетари-
ума на Детски научен център „Музей-
ко”.

Как се запалихте по астрономията и 
кога се случи това?
Трудно ми е да посоча точен момент. 
Може би около десетгодишна възраст 
започнах да обръщам повече внима-
ние на обектите по нощното небе. Със 
сигурност има значение, че в онзи пе-
риод получих като подарък подвиж-

Евгени Овчаров, ръководител 
на катедра Астрономия към 
СУ
Интервюто взе Цветомил Семков
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на звездна карта и имах възможност 
да наблюдавам небето с малък дале-
коглед.

Бихте ли изразили мнение по въ-
проса – любопитството вродена чо-
вешка черта или дарба е? 
Убеден съм, че е вродена човешка чер-
та. Всички деца имат огромно любо-
питство към заобикалящия ни свят. 
Задават най-точните, най-физичните 
въпроси. За съжаление в повечето слу-
чаи тази любознателност избледнява 
с времето или напълно изчезва. При-
чината най-вероятно е комбинация 
от неадекватна система на обучение, 
погрешното схващане, че науката е 
изключително сложна, и прекомерна 
информираност.

Смятате ли, че всеки човек би тряб-
вало да има познания за Вселената, 
поне на базисно ниво?
Да, намирам това за изключително ва-
жно. Ние сме част от Вселената. Както 
знаем добре в кой град живеем, и че 
този град е част от дадена държава, 
около която има други държави, така 
е редно да знаем, че Земята е третата 
планета от Слънчевата система, коя-
то, от своя страна, е миниатюрна част 
от галактиката Млечен път, а един от 
близките ни комшии е галактиката 
Андромеда, само на 2,5 милиона свет-
линни години.

Как виждате бъдещето на човечест-

вото след 200 години? 
Вероятността човечеството след 200 
години да прилича на това, което е 
било преди хиляди години, е доста го-
ляма. Въпреки развитието на науката 
и технологиите, псевдо-науката е на 
ръба да измести науката. Всичко се 
комерсиализира до безкрайност и все 
по-малко се инвестира в наистина ва-
жните неща. 
Но въпреки всичко това, аз съм оп-
тимист. Мисля, че по един или друг 
начин разумът ще надделее. Живеем 
в изключително интересни време-
на. Ето малка част от лавината от ог-
ромни открития само през последните 
100 години – откритието и доказател-
ството на Едуин Хъбъл, че Вселената е 
огромна, а не е съсредоточена само в 
нашата галактика; откритието на ква-
зарите през 60-те години на миналия 
век, обекти, които са невъобразимо 
далеч от нас и ги наблюдаваме в сама-
та зора на Вселената; хилядите пла-
нети и планетни системи около други 
звезди, открити през последните две 
десетилетия; новите очи, които вече 
имаме, използвайки гравитационни-
те вълни. Твърде вероятно е след 200 
години да пътуваме до далечни звез-
ди. Сигурен съм, че ще сме открили и 
форми на живот извън Земята – нещо, 
което може да се случи в по-близко 
бъдеще.

Кое според Вас би трябвало да се 
промени и какво най-много ни за-
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 страшава?
Методите и подходът на обучение в 
училището трябва тотално да се про-
менят. Национални медии тиражират 
изключително псевдо-наука, докато 
истинската наука и дори културата 
почти напълно отсъстват. Изкустве-
ните псевдо-научни сензации и ин-
формационното затъмнение са прес-
тъпни и водят до масово оглупяване 
и невежество. Проблемът е на мно-
го по-високо ниво от алчната борба 
на някои големи медии за постигане 
на рекорден рейтинг на всяка цена. 
В „Националната класификация на 
професиите и длъжностите” в Бълга-
рия фигурира „Астролози, гадатели и 
сродни на тях” – ярък пример за офи-
циализирането и узаконяването на 
лъже-наука и измама. 

Какви са вашите религиозни виж-
дания? 
Не бих се определил като религиозна 
личност. Потребността от вяра е нещо 
строго индивидуално. Често се гово-
ри, че науката и религията са напълно 
несъвместими и един учен няма как 
да бъде религиозен. Това съвсем не е 
така. Просто науката борави с факти 
и доказателства, докато религията е 
вяра и вътрешно усещане. Познавам 
много добри учени, които са религи-
озни и това по никакъв начин не им 
пречи.
За съжаление в днешно време повече-
то хора, които се определят като рели-

гиозни, далеч не са такива. Абсурдно е 
да се смяташ за религиозен, ако вед-
нъж-дваж годишно влизаш в църква, 
а в същото време ежедневно погазваш 
изконни морални принципи и ценнос-
ти.

Бихте ли ни разказали за събитията 
и инициативите, които организира-
те заедно с колегите си от катедра 
„Астрономия“?
През последните две години в кате-
дра „Астрономия” настъпиха изклю-
чително много промени, за които съм 
убеден, че са в много положителна по-
сока. На първо място актуализирахме 
учебните планове и курсовете, които 
водим. От есента на 2016 г. стартирах-
ме нова магистърска програма „Ас-
трономия и популяризация на астро-
номията”, която е достъпна за всеки, 
завършил бакалавърска степен неза-
висимо от специалността. Програмата 
се радва на голям интерес.
От края на 2015 г. променихме фор-
мата на кръжока ни по астрономия. 
Сбирките се провеждат всеки четвър-
тък през учебната година от 19:30 ч., 
темите и лекторите се обявяват за 
месеци напред. Акцентът е върху ус-
пехите на българската астрономия и 
наука като цяло. Повечето сбирки се 
провеждат в най-голямата аудитория 
на Физическия факултет, а някои са 
в Астрономическата обсерватория в 
Борисовата градина с възможност за 
наблюдения с телескоп. Постепенно 
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кръжокът стана доста популярен и се 
посещава от стотици хора на различна 
възраст.
Използваме и глобални събития като 
пролетната и есенната вечер на ас-
трономията, нощ на учените, нощ на 
музеите и други, с организирана про-
грама от научно-популярни лекции 
и наблюдения с телескоп в Астроно-
мическата обсерватория на СУ „Св. 
Климент Охридски”.
Поддържаме и един доста интересен 
и разнообразен форум – „Грация и 
гравитация”, обединяващ популярна 
лекция от утвърден учен, музикални 
произведения на известен музикант 
и поезия/литература, представена от 
български автор. В този форум са ни 
гостували музиканти като Ангел За-
берски-син, Теодосий Спасов, Стоян 
Янкулов-Стунджи и писатели/поети 
като Стефан Цанев, Кирил Кадийски, 
Райчо Русев и Марин Бодаков.
Всички тези събития са безплатни и 
общодостъпни.
Освен тях, през септември предстои 
да отворим Астрономическата об-
серватория в Борисовата градина за 
дневни и вечерни посещения срещу 
символична такса. Обсерваторията е 
най-старата в България, вече е на 120 
години и има изключително богата и 
интересна история. Гостите ще имат 
възможност както да я разгледат и 
да чуят кратка интерактивна лекция, 
така и да погледнат интересни обекти 
по небето (при вечерните посещения).

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Сигурен съм, че има бъдеще, въпре-
ки че в момента състоянието ѝ не е 
особено добро. Но дори и сега има из-
ключително добри български учени, 
които правят изследванията си на 
световно ниво. Доказателство за това 
е, че публикуваме изследванията си в 
същите издания, в които и колегите 
от най-големите научни институции 
по света. Изключително важно за бъ-
дещето на науката в България е да се 
разбере, че основният проблем не е в 
липсата на средства. Разбира се, за ка-
чествена наука трябват пари, но нещо 
много по-важно е човешкият фактор. 
Тук имаме свободата да се занимава-
ме с каквато и да е тематика в нашата 
област, като рядко сме ограничени от 
срокове. Но тази свобода може да е ко-
варна, защото позволява съществува-
нето на хора в научните институции, 
които не правят нищо.

Има ли интерес от страна на млади-
те хора, да се развиват професио-
нално във Вашата област?
Към астрономията има и винаги ще 
има интерес. Доказателство за това 
е популярността на кръжока и дру-
гите събития, които организираме. 
Колкото до професионално развитие, 
също има кадърни млади хора, които 
поемат по пътя на професионална-
та астрономия. В момента броят им е 
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 малък, но аз смятам, че в близките го-
дини той ще нарасне.

Бихте ли ни въвели в есенцията на 
ваш научен труд от изследовател-
ската Ви дейност? 
Една от темите, с които се занимавам 
от доста години, е търсенето и изслед-
ването на „нови” в галактиката Анд-
ромеда. Всъщност, екипът ни, който е 
основно от учени и студенти от кате-
драта, е един от няколкото по света, 
които се занимават с тази тематика. 
От 2004 г. насам сме открили над 10 % 
от избухналите „нови“ в Андромеда. 
Така наречените „нови” са избухвания 
на повърхността на звезди от тип – 
„бяло джудже”. Явлението се наблюда-
ва при системи от две звезди, подобни 
по маси на нашето Слънце, които си 
взаимодействат. Част от външната об-
вивка на по-малко масивната звезда 
се натрупва върху „бялото джудже” и 
в зависимост от параметрите на сис-
темата в даден момент натрупалата 
се обвивка избухва и системата става 
стотици хиляди пъти по-ярка. Тези 
системи са на огромно разстояние от 
нас и обикновено са невидими за нас в 
покой, но при избухване ги наблюда-
ваме. Явлението прилича на новопоя-
вила се звезда и от там исторически е 
останало и името им. „Новите” „се по-
явяват” за няколко часа и „изчезват” 
след няколко дни или седмици. След 
месеци или години може да има ново 
избухване от същата система. Изслед-

ването на тези явления е изключи-
телно важно, за да разберем физика-
та на тези мощни процеси. Също така 
има известна връзка между „новите” 
и „свръхновите” от тип Іа, които са 
най-точните индикатори за разстоя-
ние във Вселената.

Разкажете ни за някои от курсовете, 
които преподавате в университета? 
Основните курсове, които водя, са с 
практическа насоченост. Свързани са 
с наблюдения с телескопи, обработка 
и анализ на получените данни. Смя-
там, че всеки астроном, бил той дори 
заклет теоретик, трябва да преми-
не през подобно обучение, за да има 
представа как се получават данните, 
с които ще работи. Преди 15-16 годи-
ни, когато бях студент, в обучението 
по астрономия нямаше никаква реал-
на практика. Това днес е поправено и 
студентите преминават през общо че-
тири практически курса в НАО Рожен 
и/или Студентска астрономическа об-
серватория (САО) Плана.

Кое за вас е най-тежкото в това да си 
човек посветил се на науката и от-
криване на фрагменти от екзистен-
циалните въпроси?
Може би най-тежкото е неразбиране-
то от страна на обществото в смисъла 
и необходимостта от наука. В моя кон-
кретен случай е и в това, че трудно на-
мирам време за семейството си.
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Кое е най-красивото? 
Всеки нов кадър, бил той дори на 
обект, сниман милионни пъти, е от-
критие. Постоянно нещо се случва, 
има изключително интересни обекти 
и всяка наблюдателна точка доприна-
ся за достигането на отговори на ва-
жни въпроси, свързани със заобика-
лящия на свят. Чудесно е усещането за 
принос към обогатяване на знанието 
ни за далечни обекти.

Какви други интереси имате и как 
обичате да прекарвате свободното 
си време?
Сред природата със семейството си, 
но за съжаление рядко успявам да се 
откъсна от административните и ор-
ганизационни задължения.

Преди години четях фантастика и слу-
шах много рок и метъл музика. Сега 
за литература не ми остава никакво 
време. Колкото до музиката – свиря 
на китара и заедно с колегите Орлин 
Станчев и Ивайло Станев от катедра 
„Астрономия” формираме рок група 
„КОНТАКТъ”. Свирим за удоволствие и 
разтоварване, имаме около 30 концер-
та за 5 години, като често те са свърза-
ни с астрономически събития и са част 
от програма, включваща и популярни 
астрономически лекции. Например 
подобни мероприятия сме реализира-
ли вече 3 пъти в Планетариум Смолян.
   

https://nauka.bg/6-faktora-koito-podurzat-bgnauka/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Елица Попова, доктор по 
зоология на гръбначните животни, 
като обект на научния ми интерес са 
по-специално бозайниците.
Коя научна институция представлява-
те и с какво се занимава тя?
Наскоро завърших докторантурата си 
към катедрата по Зоология и антропо-
логия на Биологическия факултет към 
Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски“.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Винаги, още от най-ранна детска въз-
раст, съм обичала животните – игри-
те пред блока неизменно включваха 
кварталните кучета, котки, гълъби и 
дори... охлюви, за които се „грижехме“. 
През 1998 г. (когато бях само на 9 г.) 
започнах да посещавам Лятното зооу-
чилище в Екологичния Научно-обра-
зователен център към Зоологическа 
градина – София, а по-късно и Зооклуб 
„Ной“, отново организиран от центъра. 
Там за първи път се срещнах с учени, 
хора, които професионално се зани-

мават с проучването и опазването на 
животните. Със своя ентусиазъм и ув-
лекателния начин, по който разказва-
ха за изследванията си и за животните 
като цяло, те ми показаха, че е напъл-
но възможно човек да превърне обич-
та си към животните в своя професия. 
От тогава нататък аз не си представях, 
че мога да се занимавам с нещо друго. 
Особено много ме запалиха разгово-

Елица Попова, Биологически 
факултет към Софийски 
Университет
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рите и теренните посещения с доц. 
Диана Златанова, с която работим за-
едно и до днес. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Нашият екип кандидатства с про-
ект на тема „Генетична структура на 
популацията на дивата котка (Felis 
silvestris Schr.) в България – филоге-
нетично и консервационно значение“, 
който за съжаление не беше одобрен. 
Реално знаем много малко за този вид 
в България, а той е включен в катего-
рията „застрашен“ в Червената книга. 
Интересното е, че тук имаме комбина-
ция от две биологични науки – зооло-

гия и генетика. Това би ни позволило 
чрез генетичен анализ да определим 
числеността и плътността на попула-
циите на дивата котка в природата, 
както и какви са родствените връзки 
на нашите диви котки с тези от други 
популации в Европа. Не сме се отказа-
ли от този проект и търсим други из-
точници на финансиране.
Отделно работим върху проектни 
предложения, свързани с изследва-
нето на фауната на слабо проучена-
та Люлин планина, факторите, кои-
то влияят върху концентрацията на 
щети, нанасяни от кафявата мечка в 
Родопите и други. Идеи и ентусиазъм 
не липсват. :)

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последно работих по статията “The 
invasive raccoon dog (Nyctereutes 
procyonoides, Gray) – an update of its 
distribution on the Balkans” или “Инва-
зивното енотовидно куче (Nyctereutes 
procyonoides, Gray) – обновяване на 
данните за разпространението му на 
Балканите“, която предстои да излезе 
в румънското списание Transylvanian 
Review of Systematical and Ecological 
Research. Енотовидното куче не е мес-
тен за България вид. Естественият му 
ареал е в Източна Азия. В началото на 
20ти век обаче е интродуциран (вне-
сен) в западните части на тогавашния 
Съветски съюз и освободен в приро-
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 дата. От тогава до днес енотовидното 
куче разширява ареала си в Европа, 
достигайки Финландия и Швеция на 
север, Франция и Германия на запад и 
Румъния и България на юг. В тази об-
зорна публикация събрахме над 60 на-
блюдения на енотовидни кучета (на-
мерени сгазени или убити индивиди, 
наблюдавани в природата животни 
или следите им) от Балканските дър-
жави. Оказа се, че по-голямата част 
от тези наблюдения попадат извън 
официално приетия от учените ареал 
на вида в Европа. Възможно е част от 
тези наблюдения да са на разселващи 
се индивиди, а не на установени и ста-
билни популации. Особено интересни 

са данните от северната част на Гър-
ция, които показват, че енотовидното 
куче достига много повече на юг от 
досега предполаганото. Във всички 
случаи са необходими нови и целена-
сочени изследвания за установяване 
на действителното разпростране-
ние на вида и потенциалното му въз-
действие върху другите местни видо-
ве. Друга основна препоръка, която 
правим, е провеждането на информа-
ционна кампания сред местните хора 
и особено ловците за разпознаване на 
енотовидното куче и следите от при-
съствието му. По този начин данните, 
които те събират, ще бъдат с по-висо-
ка достоверност и ще могат да се из-
ползват за научни цели.
В момента работим по нова публика-
ция, свързана с поведението на ски-
тащите кучета на територията на ПП 
„Витоша“. Изследването, което прове-
дохме с помощта на GPS нашийници, 
бе заснето и стана част от поредица-
та „Кучетата: неразказаната история“ 
("Dogs: the untold story") по Discovery 
Channel. В тази публикация ще пред-
ставим подробно резултатите, които 
показват колко навътре в защитената 
територия навлизат кучетата, ще дис-
кутираме и влиянието им върху дру-
гите животни.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката в България, както навсякъ-
де, не само има бъдеще, а е бъдещето! 
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Не е нужно, а и възможно да изброя 
всичко, което имаме днес и колко се 
е подобрил животът ни благодаре-
ние на науката. Тя има приложение в 
абсолютно всяка сфера на човешкия 
живот. Да не развиваме и обогатява-
ме знанието си за нас и всичко, което 
ни заобикаля, би било една огромна 
пропусната възможност. В България, 
за съжаление, основно по финансови 
причини, научната работа е много за-
труднена. Но смятам, че вече има дос-
татъчно национални и международни 
фондове, общества и фондации, които 
да ни подпомогнат (особено по ли-
ния на членството ни в Европейския 
съюз). Има много възможности, ва-
жното е човек активно да ги търси и 
използва.
Как оценявате работата на екипа 
си?
Нашият екип е сравнително малък, 
но много сплотен. Обсъждаме, комен-
тираме, понякога спорим, но винаги 
уважаваме мнението на останалите. 
А и това ни позволява да разгледаме 
даден проблем от всички гледни точ-
ки, тъй като всеки от екипа има свои-
те специфични знания и опит, с които 
допринася. Работата върви успешно, 
защото освен колеги сме и приятели. 
Това е особено ценно при теренната 
работа, която понякога е в неблаго-
приятни метеорологични условия и 
често много натоварваща физически. 
Шегите в екипа помагат всичко да 
върви гладко и весело.  :)

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Ами, аз съм един от тях. Зоологията 
е много динамична наука, свързана е 
с теренна работа, която е много при-
влекателна за младите хора. Затова в 
катедрата имаме голям интерес и се 
стараем да включваме всички желае-
щи студенти в нашите дейности – не 
само в теренните, но и в обработката 
и анализирането на данните. Мисля, 
че това е начинът да се запази и раз-
вие интереса на младите хора към на-
шата наука.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Бих им казала, че макар че изглежда 
много трудно всъщност е възможно 
да се занимаваш с наука у нас. В Бъл-
гария има достатъчно много опитни 
учени, от които могат да се почерпят 
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 знания и умения. В същото време има 
толкова неизследвани обекти и про-
цеси, че полето за изява на младите 
хора е почти неограничено. Всъщ-
ност се ограничава само от тяхното 
собствено въображение, ентусиазъм и 
мотивация. Е, и от финансовите огра-
ничения, за които споменах по-рано, 
но те също са преодолими. Така че – не 
се колебайте, ако искате да се занима-
вате с наука – направете го!

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
В България според мен основно тряб-
ва да се промени отношението към 
науката и учените. Струва ми се, че 
на хората, които се занимават с на-
ука в България се гледа едва ли не с 
насмешка. Като на хора, които се за-
нимават с нещо безсмислено и далеч 
от реалността. А всъщност се постигат 
важни научни открития, ценни в све-
товен мащаб. Също така смятам, че е 
необходима по-целенасочена полити-
ка в подкрепа на учените в България, 
особено по отношение на финансира-
нето на изследванията.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Известно време работих в Карантин-
ното отделение на Зоологическа гра-
дина – София. Там се грижих за много 

различни видове животни – от екзо-
тични гълъби, сови и кани до морски 
свинчета, няколко вида лемури и бе-
бета сервали. По същото време на 
митницата бяха конфискували 1800 
папагала (розели и вълнисти папа-
галчета), които също бяха приютени в 
отделението. Така че там придобих це-
нен практически опит в директен кон-
такт и работа с животните. По-късно 
работих в Изпълнителната Агенция 
по Околна Среда, където се занимавах 
с мониторинг на горските екосисте-
ми. Този опит също беше незаменим и 
ми предостави много важни знания и 
контакти. 
Иначе, в свободното си време обичам 
да съм навън, сред природата. Много 
обичам да организирам кратки или 
по-дълги пътешествия из страната за 
малка групичка приятели – хващаме 
раниците и заминаваме. Обикновено 
приключенията са планински, което 
на пръв поглед се припокрива с рабо-
тата ми, но всъщност е доста различ-
но. Като цяло страшно много обичам 
да пътувам – често казвам, че ми се 
ходи абсолютно навсякъде. Най-голя-
мата ми мечта обаче е Австралия – ня-
кой ден ще стигна и до там. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Здравко Минчев. Жи-
вея в Пазарджик и основното 
ми занимание е преподава-
не на български и английски 

език в училище. Бакалавър съм по 
Българска филология и магистър по 
Английски език и методика.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Докторант съм към Катедрата по бъл-
гарски език във Филологическия фа-
култет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Още като студент, преди близо двайсет 
години, бях пленен от езикознанието и 
заедно с ходенето на лекции и упраж-
нения започнах да посещавам библио-
теката в Пловдив и да научавам повече 
от предлаганото в университета. Така 
разбрах, че учебниците и помагалата 

всъщност са само част от възможното 
знание и че някъде има един огромен 
ресурс, който дава още много гледни 
точки по въпросите, които разисква-
хме в часовете. Нещо повече – разбрах, 
че колкото и да е голям, този ресурс 
не е безкраен, не е неизчерпаем и чес-
то дори някои от възможните гледни 
точки подлежат на ревизия. Започ-
нах да търся начини да разбера кое от 

Здравко Минчев, Катедра 
по български език, 
Филологически факултет на 
ПУ
Интервюто взе Гергана Божова
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 прочетеното е окончателно доказано 
и кое може да се ревизира. Така неус-
етно открих, че се занимавам с анализ 
и описание на научни факти, т.е. че са-
мият аз правя наука. Участвах с докла-
ди на няколко студентски научни кон-
ференции и за моя изненада получих 
най-високата оценка за труда си. Това 
ме мотивира допълнително. Оказа се, 
че да правиш наука не е трудно и скуч-
но, а доста занимателно, но сериозно 
и отговорно забавление. :)

Разкажете ни повече за последния 
си проект, как се казва той и какви 
ползи ще има за науката и живота 
на обикновения човек?
От 2014 година работя върху дисер-
тация за имперсоналността в съвре-
менния български език. Изследвам 
безличните глаголи (като например 
вали, мръква, гади ми се, мързи ме) 
и някои други явления в езика, кои-
то споделят общи формални черти с 
безличните глаголи. Резултатите от 
работата ми ще дадат принос за по-до-
брото разбиране на особеностите на 
българския език, което може да бъде 
полезно в две насоки – преподаване 
на български език в училище (вкл. и 
на чужденци) и по точен превод от и 
на български език. Ползи ще има и 
за лексикографията – дисертацията 
ми ще съдържа изчерпателен речник 
на безличните глаголи в българския 
език.
С какво заглавие беше последната 

Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последният ми научен доклад, който 
току-що излезе от печат, е под загла-
вие „За някои философски аспекти на 
имперсоналността“ и беше публику-
ван в сборника на Международната 
научна конференция „Българистични 
четения – Сегед 2015“. В него съм раз-
гледал безличните глаголи и сродни-
те на тях езикови явления от няколко 
възможни ъгъла – от гледна точка на 
философията на езика, от гледна точ-
ка на когнитивната лингвистика и от 
гледна точка на предикатната логи-
ка. Така съм направил опит да изясня 
защо в българския и другите славян-
ски езици се срещат повече безлични 
езикови явления, отколкото, да речем, 
в английски и френски. Стигнал съм 
до заключението, че това е свързано 
най-напред с общото развитие на чо-
вешкия език в исторически план, а на 
второ място с особеностите на славян-
ския манталитет (и в частност на бъл-
гарския) манталитет. Накратко бълга-
рите са по-неуверени, имат по-голяма 
склонност да разчитат на съдбата и 
късмета, отколкото на собствените си 
знания и усилия, пасивни са спрямо 
обективната среда и това се отразява 
в начина, по който се изразяват езико-
во – ползват повече безлични глаго-
ли и езикови съчетания, т.е. такива, в 
които човекът, субектът не присъства. 
Всичко това говори не само за липса 
на увереност и активност у българи-
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на, но и за липса на отговорност за из-
казванията и постъпките му.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Общувам с доста представители на 
научната общност у нас и съм твърдо 
уверен, че науката тук има потенциал 
да просперира. Както всички остана-
ли области на живота в България оба-
че, и тя трябва да се отърси от много 
остарели, направо закостенели разби-
рания за отношенията в научната йе-
рархия, за организацията на научното 
изследване и на учебния процес, за 
начините на предоставяне и получа-
ване на квалификация сред научните 
кадри, за нормите и границите в науч-
ното общуване. Има много хора, кои-
то работят в научните институции, но 
не правят качествена наука, а по-ско-
ро пречат, защото са се „окопали“ на 
постовете си и гледат на другите като 
на конкуренти, които искат да им взе-
мат хляба. Слава богу, виждам и много 
млади и не съвсем млади учени, които 
са изцяло отдадени на работата си, и 
те са онези, които тласкат българска-
та наука напред.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Научният проект, с който се занимавам 
в момента, се движи от двама души – 
от моя научен ръководител доц. д.ф.н. 
Красимира Чакърова и от мен. С доц. 
Чакърова сме лични приятели още от 

времето, когато тя ми беше препода-
вател по българска морфология, и се 
разбираме отлично. Аз ѝ се доверявам 
изцяло за всички критики, които из-
разява по отношение на работата ми, 
а тя от своя страна също залага на мен 
много, защото ме познава достатъч-
но дълго, за да е наясно с това – какво 
мога и какво не мога. Помагаме си и в 
другите начинания, в които всеки от 
нас участва.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, много са. В Пловдивския универ-
ситет ежегодно се провежда междуна-
родна научна конференция за млади 
филолози. Тя се организира от Линг-
вистичния клуб „Проф. Борис Симео-
нов“, на който отново доц. Чакърова 
е ръководител, а аз съм почетен член. 
В клуба членуват най-изявените сту-
денти езиковеди от Филологическия 
факултет, а на конференцията се явя-
ват бакалаври, магистри и докторан-
ти от цяла източна Европа. Посрещаме 
по 50-60, в някои години до 80 души. И 
това е само в рамките на филологията. 
Имам много колеги, докторанти в дру-
ги факултети, някои от приятелите 
ми също решиха да повишат квалифи-
кацията си през последните години. 
Изобщо българите са модерни в раз-
бирането си за образование, но онези, 
които поставят рамките, т.е. хората на 
кормилото на държавата, най-често 
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 нямат никаква представа какво тряб-
ва да се свърши и воля да развържат 
ръцете способните и грамотните. За-
това и толкова кадърни млади бълга-
ри търсят по-добри условия в чужби-
на. И все пак, мнозина остават тук и се 
справят добре.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Пожелавам им кураж и искам да ги 
предупредя, че навсякъде по света ще 
им се налага да работят не по-малко, 
отколкото тук, в България. Никъде не 
ценят мързела и не плащат за стоене 
по кафенетата. Така че нека се впус-
кат смело напред и да не жалят сили, 
когато става дума за мечтите им – те 
са осъществими въпреки трудности-
те и тук, в родината, човек има опора 
дори да се препъне. В чужбина си сам 
и никой няма да ти подаде ръка, ако се 
провалиш. А от провали не е застрахо-
ван никой.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Споменах го вече по-горе – изобщо 
всичко в образованието трябва да бъде 
по-гъвкаво: времето за учене, начини-
те на преподаване и изпитване (особе-
но съм против тестовете), системите 
за правене на учебници, организация-
та на учебните занятия, каналите за 
общуване между преподаватели и сту-

денти, да се отпускат повече средства 
за научни експерименти, да се намали 
бюрокрацията, да се подменят много 
кадри, които буквално живеят в мина-
лия век, да се либерализират още фор-
мите за кандидатстване и получаване 
на научни степени (което не означава 
да се раздават титли незаслужено). 
Проблемите са много, но лека-поле-
ка решение се намира. Въпросът е, че 
на мен ми се ще всичко да се получи 
по-бързо и по-качествено.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Работил съм като репортер в местен 
вестник, бил съм също управител на 
фирма в чужбина. Всъщност науката е 
моето хоби, основното, което правя, е 
преподаването. Освен това обичам да 
готвя и често се събирам с приятели на 
домашни кулинарни вечери. Свиря на 
китара, пея и прекарвам свободното 
си време много весело. Имам съпруга 
и почти седемгодишна дъщеря – оби-
чаме да ходим често сред природата, 
в планината, на море, да пътуваме. 
Обичам хубавата класическа музика, 
имам няколко добри приятели ком-
позитори и диригенти и с тях много 
говорим за съвременна музика. Следя 
с интерес новостите в другите науки 
– астрофизиката, квантовата физика, 
археологията, компютърните науки.
Бихте ли се представили на нашите 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Ивайло Кънев Дедов, доцент 
към Институт по биоразно-
образие и екосистемни из-
следвания към Българска 

академия на науките, БАН.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
От сайта: „Институтът по биоразно-
образие и екосистемни изследвания 
при БАН (ИБЕИ) е създаден на 1 юли 
2010 г. след сливане на Института по 
зоология, Института по ботаника и 
Централната лаборатория по обща 
екология с решение на ОС на БАН от 
23.03.2010 г. В ИБЕИ се осъществяват 
значими научни изследвания от на-
ционален и наднационален мащаб в 
областта на теоретичните и прилож-
ните аспекти на екологията, биораз-
нообразието, опазването на околна-
та среда и устойчивото ползване на 
биологичните ресурси. Институтът 
разполага понастоящем и планира да 

подготвя висококвалифицирани ка-
дри в областта на ботаниката, мико-
логията, зоологията, екологията, хи-
дробиологията, паразитологията, 
консервационната биология, генети-
ката на околната среда, еволюцион-
ната биология и други сродни научни 
области, да осигурява научна инфор-
мация, да оказва методична помощ на 
държавните институции и структу-
рите на гражданското общество и да 

Ивайло Дедов, Институт 
по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания, 
БАН
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 представя страната в Европейското 
изследователско пространство в об-
ластите на неговата компетентност.“

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Любовта към животните и природата 
– 4-6 клас в училище.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Не съм участвал в последната сесия.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Това са група публикации по проект на 
Европейската комисия: “Establishing 
a European Red List of Bryophytes, 
Pteridophytes, Saproxylic Beetles, 
Terrestrial Molluscs and Vascular Plants”, 
които обосновават и регламентират 
защитата на видове безгръбначни жи-
вотни в европейски мащаб.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
При така водената политика – не или 
мизерно...

Как оценявате работата на екипа 
си?

Българските учени са ентусиасти, 
които си разбират от работата, но са 
принудени да работят и допълнител-
но. Резултат – преумора, напускане 
на вече обучени кадри, млади учени, 
които заминават за чужбина, демоти-
вация...

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Появяват се и като видят условията 
или се отказват, или заминават в чуж-
бина...

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Да се борят за мечтите си и за промяна 
на отношението на хората и най-вече 
на управляващите към науката в Бъл-
гария.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Манталитета и отношението на упра-
вляващите и финансирането.
Занимавали ли сте се с нещо извън на-
учната работа? Какви други интереси 
имате и как обичате да прекарвате 
свободното си време?
Литература, поезия, история, плани-
нарство, семейство...
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Имам удоволствието да Ви се 
представя – проф. дн. Йор-
данка Александрова Ива-
нова. Завършила съм Хар-

ковски Държавен Университет (1967, 
Украйна), Факултет по математика 
и механика със специализация Ме-
ханика. Същата година ме приеха на 
работа в Института по математика и 
механика, БАН. През 1976 г. защитих 
кандидатска дисертация (Харков), а 
през 1999 голяма докторска дисерта-
ция (София, Институт по математика 
и информатика, доктор на науките). 
Публикувала сам една монография J. 
Ivanova, F. Pastrone, Geometric method 
for stability of non-linear elastic thin 
shells, Kluwer Academic Publishers, 
Hardbound, ISBN 0-7923-7524-6, p. 244, 
(2002) и над 100 научни статии и до-
клади в наши и международни спи-
сания, както и в списания с импакт 
фактор. Била съм през 1994-2013 – 
член на НС на Института по механика, 
БАН, 1996–2010 – секретар и замест-
ник-председател на НС, 2004-2010 – 

ръководител на секция „Механика на 
твърдото деформируемо тяло, 2004-
2008 – член на комисията по матема-
тика към ВАК, 2016 – член на Акаде-
мичния съвет към ЕПУ. Научните ми 
интереси са в областта на приложе-
нието на математиката в механика-
та: глобална устойчивост на тънки 
нееластични черупки, композитни 
материали, динамика и отслояване 
на двуслойни конструкции. Чела съм 
лекции на семинарите на University 
of Torino, Torino, Italy (1990-2004), 
Institute of fundamental technological 
research, Warsaw, PAN, Poland (2003-
2005), Technical University of Darmstadt, 
Darmstadt, Germany, 2010 -. Пенсиони-
рана съм през 2013 г. в Института по 
механика, БАН.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Институтът по механика на БАН ин-
тензивно и успешно работи в облас-
тта на мехатрониката, механиката 
на твърдото деформируемо тяло, ме-
ханиката на течности и физико-хи-
мичната механика, математичното 

Йорданка Александрова 
Иванова, Институт по 
механика, БАН



НАУКА

www.nauka.bg/night

302Българска наука2017

С подкрепата на:

 моделиране и числените симулации 
и биомеханиката. Научният състав е 
разнообразен – математици, физици, 
строителни и машинни инженери, 
биолози, инженерни химици, което 
до голяма степен се предопределя от 
интердисциплинарността на науката 
механика. 
Понастоящем съм професор към Ев-
ропейски Политехнически Универси-
тет (Перник), който е част от Pegaso 
(Италия) и преподавам теоретична 
механика на студентите от Строител-
но инженерство. По принцип обуче-
нието в ЕПУ е конвенционално, но 
бидейки част от Pegaso (най-големия 
университет по дистанционно обуче-
ние в Италия) за някои от катедрите 
обучението се предвижда да бъде дис-
танционно. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Темата на дипломната ми работа 
(1967). Тя беше в областта на механи-
ката на твърдото деформируемо тяло, 
която остана моя любима тематика.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Не съм подавала проект за последната 
сесия на ФНИ, но участвам в колекти-
ва на един проект. Ползата в живота 
не е за обикновения човек, а за учас-

тниците в проекта – това е истинската 
ситуация в момента. Дали има полза 
за науката – това ще се оцени по броя 
на независимите цитати на публика-
циите по проекта.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
От 2011 г. ръководя проекти с Дар-
мщадския Университет (Германия), 
финансирани от DFG. Последната 
публикация е E. Kirilova1, T. Petrova, 
W. Becker, J.Ivanova, Influence of the 
geometry and the frequency range on 
the interface delamination in smart 
patch/layer structures under combined 
dynamic loading. ZAMM • Z. Angew. 
Math. Mech. 1–11 (2017) / DOI 10.1002/
zamm.201600273.
Така наречените „умни“ двуслойни 
конструкции са приложими практи-
чески навсякъде – като се почне от 
соларни батерии, рамки на прозорци, 
самолетни панели и т.н. и са обект на 
изследване и важна тематика в све-
товната литература. Тук е интере-
сен едномерният аналитичен метод, 
който дава възможност за детайлно 
изследване на обекта и бърза и ефек-
тивна прогноза за намиране на поло-
жението и развитието на дефекти по 
границата на два различни матери-
ала, подложени на комбинирано въз-
действие на електричен и динамичен 
товар при влияние на околната среда.
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Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Да, ако се вдигне драстично субсиди-
ята за наука (в момента е просто жал-
ка). Ако правителството не уважава 
своите учени, кой да ги уважава то-
гава? Смятам, че децата на България 
са талантливи и не бива да се пилее 
таланта им. Необходима е интензив-
на кооперация с другите европейски 
държави и мога да отбележа, че това 
вече се прави. Зависи от нас, нашата 
активност и лобиране.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Отлична и качествена работа на еки-
па. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Много малко. Причината е известна – 
слабо и обидно заплащане и като ре-
зултат – изтичане на мозъци.
Какво бихте казали на хората, които 
все още се колебаят дали да се зани-
мават с наука в България?
Не се колебайте да се занимавате с на-
ука – това е творчество. Дали в Бъл-
гария – трудно ми е да Ви дам съвет. 
Въпреки това в БАН има достатъчно 
успели институти със стабилни и ви-
соки научни постижения и европей-
ско финансиране. Опитайте!

Какво, според Вас, трябва коренно 

да се промени в България по отно-
шение на науката?
Финансирането на първо място! Да 
се създаде Регистър към БАН, в който 
всяка по-голяма фирма и предприятие 
да поставя въпроси относно срещани 
трудности (технологични, биологич-
ни, химични и пр.) със съответно фи-
нансиране, подлежащи на изследване 
от страна на учените от институтите 
на БАН. Част от предложеното финан-
сиране да стимулира млади учени и 
докторанти (разбира се и техните ръ-
ководители). Наред с задължителната 
и редовна медийна реклама на пости-
женията на учените в БАН е необходи-
мо създаването на училища към ин-
ститутите и допълнително обучение 
на интересуващите се ученици. Вече 
има такива примери – Института по 
математика и информатика.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Да, обичам да чета, да пътувам в не-
познати за мен градове и държави, 
а най-много обичам да пиша детски 
фантастични приказки. Обичам да 
философствам с внучката и внуците 
на различни теми и откровено казано 
съм удивена от техните знания и ра-
ционалност.
 



НАУКА

www.nauka.bg/night

304Българска наука2017

С подкрепата на:

 

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Катя Грозева Исса.

Коя научна институция 
представлявате и с какво 

се занимава тя?
Университет по архитектура, строи-
телство и геодезия, обучава студенти.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Запали ме любовта към българския 
език, знаех, че ще бъде моя професия 
и моя съдба далеч преди студентските 
години.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Нямам щастието, нито надеждата да 
участвам в проект на Фонд научни 
изследвания, защото той подкрепя 
предимно екипи, представители на 
дадена институция в съответно на-
правление. Моят университет развива 
инженерните науки, а аз се занимавам 

с езикознание; работата ми в Център 
„Приложна лингвистика” се възприе-
ма като „приложна” твърде буквално. 
Това, разбира се, няма как да спре мо-
ите научни търсения.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми статия (публикувана 
във Варна през юни, 2017) се казва 
„Български език на юг от Екватора. 
Лингвистични и културологични ас-
пекти”. Тя е част от мащабно проуч-

Катя Грозева Исса, 
Университет по архитектура, 
строителство и геодезия
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ване, въз основа на което пиша кни-
га в момента. Темата е изследване на 
алгоритъма на деформацията върху 
българския език на българската еми-
грация по света, степента на неговото 
забравяне, следствие от намалените 
му функции у българите, живеещи в 
чужбина, и грижата за неговото съх-
ранение на родените зад граница те-
хни/наши деца. Проучването е извър-
шено в Сидни, Австралия, през лятото 
на 2016 година.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката в световен мащаб ще про-
дължи да се развива. Ние, българите, 
имаме достатъчно потенциал да зая-
вим себе си в това развитие. За съжа-
ление, голяма част от младите учени 
търсят професионална реализация и 
признание за своя труд извън страна-
та. В момента няма как да спрем този 
процес, но трябва да запазим езика си 
– своя най-важен идентификационен 
признак като нация и най-добър па-
зител на народностната ни същност 
и памет. Бъдещето е настоящето за 
нашите наследници. Ако позволим те 
да творят (да се раждат) извън стра-
ната ни, няма как в бъдеще да очаква-
ме развита българска наука. Защото 
те ще престанат да си служат с езика 
ни, и дори да се подписват като бъл-
гари. У нас има генетически заложено 
достойнство. В момента сме го позаб-
равили, но езикът го помни. Езикът е 

този, който ще го предаде и в науката, 
и в живота на идните поколения.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Ръководител съм на Центъра по при-
ложна лингвистика в УАСГ и гаран-
тирам за високия професионализъм 
на всички членове от моя екип. Ние 
преподаваме български език на чуж-
дестранните студенти и английски, 
немски и френски – на българските 
студенти. Освен с основната си пре-
подавателска дейност, осигуряваща 
повишено ниво на комуникативната 
компетентност по съответния език и 
достъп до научни постижения в про-
фесионален план на бъдещите архи-
текти, инженери и геодезисти, се за-
нимаваме и с различни проблеми на 
езикознанието. За съжаление, през 
учебната 2016/2017 година Академи-
ческият съвет на УАСГ взе решение 
да превърне Департамента (бяхме 
департамент със статут на факултет) 
в център и да не допуска за в бъдеще 
членовете на Центъра да се хабили-
тират, защото трудовете им са в друго 
(не основно за УАСГ) научно направле-
ние.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
В областта на лингвистиката – да. Това 
са моите бивши студенти от СУ „Св. Кл. 
Охридски”, на които съм преподавала 
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 българска морфология и синтаксис. 
На работното ми място – не, защото 
нямат шанс за академично израства-
не.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Бих им казала да спрат да се вслуш-
ват в оправданията на безделниците, 
които твърдят, че с наука не се пече-
лят добри пари. Добри пари в Бълга-
рия не се печелят с нищо. Науката е 
стойностна тогава, когато се намери и 
практическа полза от нея. Шансовете 
за по-висок стандарт са същите, как-
то и във всяка друга професионална 
сфера. Стига да се работи от сърце и 
човек да си обича професията. А меж-
ду науката и другите професии има 
съществена разлика и в нея е голя-
мото предизвикателство: науката не 
е просто професия. Тя е начин на жи-
вот. Той не гарантира по-високи дохо-
ди, но гарантира по-лесно справяне с 
по-ниските и с другите житейски неу-
дачи, защото създава различен свето-
глед, който търси удовлетворение от 
себе си, и го търси отново в науката.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Да се осигурят условия за истински 
научен климат, а не „съблазнените” от 
науката да се чудят как да си позволят 
и с какво да си заплатят поредната 

конференция, семинар, изследване;
Да се премахнат от ръководни длъж-
ности полуграмотните самозванци в 
министерствата и дирекциите, кои-
то усвояват европейските фондове и 
финансират с тях безумни начинания, 
защото нямат представа какво всъщ-
ност предлагат техните създатели;
Да се направи опит за спиране на без-
възвратното „изтичане на мозъци”, 
които изнасят извън страната онова, 
на което ги е научило българското 
училище, докато беше на ниво;
Да се спре демонстративната гавра в 
днешното ни училище с българските 
учители, университетски преподава-
тели и учени, които работят на по ня-
колко места, за да могат допълнител-
ните им доходи от други дейности да 
им осигуряват заниманията с наука и 
грижата за семейство;
 Да се преразгледат приоритетите на 
българското образование, а не да се 
елементаризира, бюрократизира и 
подценява преподавателският труд;
Да се обича България. Ако хората, кои-
то управляват страната ни, наистина 
я обичат, не може да не стигнат до из-
вода, че само с науката тя може да има 
престиж.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Налагало се е да работя и други неща 
(продавачка), но в последните години 
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се справям все с дейности, които са 
плод на научните ми интереси (пре-
веждане, редакторски труд, препо-
даване в частни езикови школи). По-
следното се доближава до професията 
ми – университетски преподавател. 
Това е моето хоби. Никога (колкото и 
да живея още) няма да напиша нещо, 
с което повече да се гордея, отколкото 
с успехите на своите студенти. Искам 
те да постигнат повече от мене. Други 

интереси нямам. Е, понякога „бягам” в 
литературата и „изневерявам” на ези-
кознанието, но и там търся езика. Ези-
кът е голямото приключение. Добре 
че е същност на всеки от нас и не из-
исква специално време, защото сво-
бодно време аз нямам. Когато все пак 
намеря и минутка, правя това, което 
правя и когато съм заета – уча хората 
около себе си на български език…
  

https://nauka.bg/5-taini-za-bgnauka-v-deistvie/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Здравейте, казвам се Милен 
Богданов, преподавател съм 
по Органична и Физична орга-
нична химия във Факултет по 

химия и фармация към Софийски уни-
верситет „Св. Кимент Охридски”.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Мисля, че Алма Матер няма нужда от 
представяне, всеки би трябвало да по-
знава най-старото и най-престижно 
висше училище в България. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Колкото и тривиално да звучи, ми-
сля че има някаква предопределе-
ност в живота на всеки човек и рано 
или късно съдбата му го застига. За 
мен вратата към научния подход се 
открехна още в основното училище 
(5-8 ми клас). В 105-то СОУ имаше из-
ключителни преподаватели по Химия 
и съответно – много добри условия за 
провеждане на експерименти. В рам-
ките на извънкласни занимания про-

веждахме опити, търсехме обяснения 
на наблюдаваните явления, измис-
ляхме логически задачи и се готвехме 
за участия на олимпиади по Химия. 
Средното си образование завърших в 
ОТХПБ „Проф. д-р Асен Златаров“ (по-
знат като Химическия техникум в Гор-
на баня). Смея да твърдя, че нивото 

Милен Богданов, Факултет 
по химия и фармация към 
Софийски университет



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

309Българска наука2017

С подкрепата на:

на обучение, класата на преподавате-
лите и материалната база там бяха на 
изключително високо ниво. След като 
завърших специалност „Химични тех-
нологии” през 1994 г., пред мен няма-
ше дилема и след отбиване на военна 
служба (1996 г.) продължих обучение-
то си в специалност „Химия” в Хими-
ческия факултет на СУ (1996-2001 г.), 
като паралелно с това придобивах и 
индустриален опит в производство-
то на лекарствени препарати в НИХ-
ФИ (1996-2005 г.). От средата на 2-ри 

курс от следването си в СУ започнах и 
кръжочна работа в лабораторията на 
проф. дхн Мариана Паламарева, под 
чието ръководство изработих и защи-
тих дипломната си работа (2001 г.), 
както  и докторската си дисертация 
(2005 г). Тук искам да изкажа най-ис-
крената си благодарност към проф. 
Паламарева, под чието менторство се 
формирах като учен, способен да фор-
мулира хипотези и да търси подходи 
за доказването им, да планира и про-
вежда експеримент, да генерира, съ-
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 бира, обработва, анализира, обобщава 
експериментални резултати, да напи-
ше научна публикация в съответствие 
със световните стандарти, да бъде 
критичен и самокритичен и т.н. - уме-
ния, присъщи на хората, занимаващи 
се с научна дейност. От нея получих 
изключително полезни уроци без на-
трапване и с аристократичен финес, 
който за нея е присъщ и естествен. Из-
ключително полезно знание не само 
от научна гледна точка, а и по прин-
цип придобих също и благодарение на 
ползотворната ни съвместна работа 
и общуване с проф. Иво Иванов (ФФ, 
МУ-София) и проф. Вили Кантленер, 

Германия. 
В обобщение: срещите през годините 
с успели в науката и надмогнали би-
тието личности затвърдиха у мен раз-
бирането, че научната работа е нещо, 
на което си заслужава да посветиш 
живота си.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Имам проект, но не това е важното. 
По-важното е, че 90% от другите кан-
дидатстващи нямат проект, както и че 
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голяма част от тях не са имали през 
последните 5-6 години! Използвам ва-
шия форум, за да изразя негативното 
си отношение към проектното финан-
сиране във формата, в който то съ-
ществува към момента. На практика 
понастоящем се финансират намере-
ния, а не резултати. Намеренията, от 
своя страна, се измерват през призма-
та на научения капацитет, който пък 
се отразява от количеството и качест-
вото на вече генерирани научни пуб-
ликации. Това е един порочен кръг, 
виенско колело за избрани, чиито на-
учни намерения се остойностяват по 
скала от 1 до 100. А какво да кажем за 
тези, чиито проекти са оценени с 90.5 
точки, а финансирането е до 91? И тук 
не искам да бъда разбран неправилно, 
това не е БГ патент, това е световната 
система за финансиране, която не под-
помага, а наказва по-голямата част от 
хората, които желаят да се занимават 
с наука. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Efficient purification of halide-based 
ionic liquids by means of improved 
apparatus for continuous liquid-liquid 
extraction, Separation and Purification 
Technology, 2017, DOI: 10.1016/j.
seppur.2017.07.039.
Това е една статия, която описва раз-
работването на апаратура за теч-
но-течна екстракция в непрекъснат 

режим и нейната употреба за пре-
чистване на йонни течности  (ЙТ) от 
нереагирали изходни вещества. В ста-
тията сме показали, че използването 
на създадената от нас апаратура води 
до значително съкращаване на време-
ната на екстракция  и консумацията 
на екстрахиращ органичен разтвори-
тел в сравнение с конвенционалната 
процедура на стандартна течно-теч-
на екстракция, с което се понижава и 
консумацията на енергия по реализи-
рането на този процес.
А защо е важно да се пречистват йон-
ните течности и какво представляват 
те? Това е доста дълга тема, но на-
кратко, това са вещества, изградени 
от йони и с температури на топене, 
достигащи до под -1400С, т.е. имаме 
йонни съединения, като готварската 
сол (Т.т. 803оС), но с разликата, че ЙТ 
са течни при стандартни условия, без 
да се изпаряват. Друго уникално свой-
ство е, че те могат да бъдат „настрой-
вани” за определена работа посред-
ством вариране на изграждащите ги 
йони. По тази причина йонните теч-
ности се наричат още „дизайнерски 
разтворители”. За да може обаче да се 
прави осмислен избор на йоните, е ва-
жно да се познават физикохимичните 
характеристики на ЙТ и  по тази при-
чина редица научни колективи се за-
нимават с охарактеризиране на ЙТ и 
създаването на методи за предвижда-
не на техните свойства. И за да може 
да се получават значими резултати, е 
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 от изключителна важност изследва-
ните ЙТ да са с висока чистота.  
Има ли бъдеще науката в България и 
как го виждате Вие?
В България наука се прави трудно, 
като освен хроничния недостиг на 
финансови средства все повече се за-
белязва и липсата на хора, които имат 
желание да се занимават с научна дей-
ност. Не искам да кажа, че ги няма, а 
по-скоро, че кадърните завършващи 
студенти предпочитат да търсят реа-
лизация в частния сектор или извън 
рамките на страната. Това явление е 
лесно обяснимо, тъй като се води дъл-
гогодишна целенасочена политика на 
геноцид по отношение на науката в 
България, като освен финансовия ас-
пект е важно да се спомене и за изклю-
чително ниското позициониране на 
професията научен работник в йерар-
хичната стълбица на обществено при-
знание. С други думи казано, докато 
един докторант получава стипендия, 
по-ниска от минималната заплата за 
страната, а един продавач-консултант 
на каквото и да било стартира с двой-
на на тази заплата, аз лично не виж-
дам бъдеще за науката в България. 
Естествено, има и редица успешни 
научни колективи, но това е плод на 
лични усилия и контакти и въпреки 
държавните институции.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Екипът ни работи на много високо 

ниво за рамките на България, а от-
несено към европейските стандарти 
имам основание да считам, че сме над 
средното ниво. Важно е да се отбеле-
жи обаче, че системата на финансира-
не в България не позволява устойчиво 
развитие на екипа и устойчивост на 
дейностите, което неминуемо ще до-
веде до спад в производителността на 
групата ни с времето. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
За щастие винаги има млади хора, за-
пленени от красотата на химията, кое-
то до голяма степен се дължи на на-
личието на дългогодишни традиции 
в обучението по химия на всяко едно 
ниво, както и на останалите в Бълга-
рия ентусиазирани преподаватели и 
научни работници.  

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Наскоро един швейцарски професор 
ми сподели, че ако някой иска да на-
прави успешна кариера в науката, то 
задължително трябва да е защитил 
докторат или реализирал пост-док-
торантска специализация в Америка. 
Т.е., мили млади хора, ако се колебаете 
дали България е вашето място, спрете 
да се колебаете и отлитайте за Амери-
ка. Друго не мога да кажа.
Какво, според Вас, трябва коренно 
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да се промени в България по отно-
шение на науката?
Казвам го с болка, но България е из-
ключително благоприятно място за 
правене на наука, тъй като все още мо-
гат да се намерят добри научни кадри 
за ниско заплащане. Говоря за десето-
кратно по-ниско заплащане за една и 
съща висококвалифицирана работа. 
Например, една научна публикация се 
остойностява на около 100 000 евро 
в Германия, докато в България тя се 
генерира за около 10 000 евро. В този 
смисъл, промяната в България би до-
шла след реализирането на реална 
целенасочена политика от страна на 
Държавата, позволяваща устойчивост. 
Друг аспект е бизнесът. В момента ко-
муникацията между научните лабора-
тории и бизнеса е далеч от нивата на 
развитие в другите европейски дър-
жави. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
През годините съм имал много и раз-
лични хобита – игра на бридж, плани-
нарстване, фотография, музика и др. 
– които позволиха да се срещна с раз-
лични и интересни хора и ме развиха 
всестранно. В момента използвам сво-
бодното си време за четене и писане 
на научни публикации. Всъщност, с 
времето успях да превърна работата 
си в хоби, което ме прави изключител-
но щастлив и завършен. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Здравейте, казвам се Недялка 
Аценова. Завършила съм Мо-
лекулярна биология в Пло-
вдивския университет и ра-

ботя като старши експерт биолог 
(микробиолог).
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя в Институт по почвознание, 
агротехнологии и защита на растени-

Недялка Аценова, 
Институт по почвознание, 
агротехнологии и защита 
на растенията "Никола 
Пушкаров”, секция 
"Микробиология на почвата”
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ята „Никола Пушкаров” в секция „Ми-
кробиология на почвата”. Секцията се 
занимава с изследване на микроорга-
низмите в почвата чрез микробиоло-
гични и биохимични методи.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Баща ми ме запали по науката – гово-
реше ми за Стивън Хокинг, показваше 
ми звездите и планетите през телес-
коп. В началните класове исках да ста-
на астроном или палеонтолог, но чак 
в 12 клас преоткрих молекулярната 
биология и оттогава страстта ми към 
биологията не ме е напуснала. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Има бъдеще, въпреки трудностите в 
момента, които се налага да преодоля-
ваме. Успехите на нашите олимпийци 
по биология ми дават надежда.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Те са добри хора и специалисти, които 
работят здраво и наистина си обичат 
работата.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Има и такива – освен мен, само в моя 
екип има още двама. 

Какво бихте казали на хората, кои-

то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Опитайте, може и да ви хареса. :)

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Освен вечния въпрос – финансиране-
то, трябва и цялостното отношение 
да се промени, че науката не е скучна 
или суха, а колкото повече знаеш за 
нея, толкова повече ти се иска да на-
учаваш.
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Пиша научно-популярни статии към 
сайта НаукаOFFNews и карам курсо-
ве към различни он-лайн платформи 
като EdX, Coursera и Open2Study. Ин-
тересувам се от физика, астрономия, 
херпетология (имам костенурка на 
име Изабела), Древен Египет и Рим. В 
свободното си време обичам да чета, 
да се разхождам с приятели, да гледам 
филми и да се ровя в интернет.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Регина Койчева, 
филолог съм. От 16 години 
изучавам старобългарската 
химнография (средновеков-

на песенна поезия), а от две години 
се занимавам и с теория на литерату-
рата. Под ръководството на проф. д-р 
Георги Попов разработих и защитих 
през 2005 година малък докторат вър-

ху ролята на строфите-модели (т.нар. 
ирмоси) във великопостния цикъл 
канони на Константин Преславски (IX 
век). Една от главните теми в изсле-
дователската ми работа е старобъл-
гарската погребална химнография. 
Повече за научната ми дейност може 
да се прочете тук: http://ilit.bas.bg/bg/
koicheva-regina.html

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Главен асистент съм в Института за 
литература при БАН, там направих и 
защитих доктората си и там работя и 
досега като научен сътрудник. Инсти-
тутът за литература изучава не само 
българската литература от възник-
ването ѝ през IX век до наши дни, но 
и всички значими литературни яв-
ления в световен мащаб. Издават се 
художествени произведения, научни 
книги, създават се сайтове с литера-
турно-архивен и литературоведски 
характер, провеждат се конференции 
по актуални проблеми на хуманита-
ристиката и мн. др.  

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?

Регина Койчева, Института 
за литература при БАН
Интервюто взе Ива Тодорова
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Още като студентка по българска фи-
лология в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” прецених, че 
имам нагласата да бъда изследовател 
и не се поколебах да кандидатствам 
докторантура, чието начало беше 
през февруари 2001 г. в Института за 
литература.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Отначало бих искала да уточня, че все-
ки човек с нещо е необикновен и че 
най-ценното в живота е онова, което 
вдъхновява, дава радост и смисъл или 
ни помага да си обясним проблемите, 
а литературата и литературознание-
то имат тъкмо такава сила.
Институтът за литература при БАН 
има няколко одобрени проекта от 
ФНИ през сесията от 2016 г., но тъй 
като аз участвам в друг проект, който 
продължава от предишна сесия, а за 
него ще разкаже друг участник в ин-
тервюто, предпочитам да мина към 
следващия въпрос. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Една от последните ми публикации 
е статията „Херменевтични бележки 
за библейските псалми”, публикува-
на през 2016 г. в полското списание 

“Slavia Meridionalis”. Може да бъде 
прочетена тук: https://ispan.waw.pl/
journals/index.php/sm/article/view/
sm.2016.003
Псалмите са много древни поетиче-
ски текстове, които колкото впечат-
ляват всеки, който ги чете или слуша, 
толкова и озадачават с пророческия 
си, често енигматичен смисъл. С цел 
да дам своя принос, доколкото ми е по 
силите, в разбирането на два трудни 
за тълкуване стиха от книгата “Псал-
тир” написах тази статия, която пър-
воначално бе представена като до-
клад на конференцията “Библейският 
текст от Средновековието до Новото 
време (Функции. Рецепция. Интерпре-
тации)” (София, НБКМ, 10 октомври 
2014). Анализът съпоставя масорет-
ския текст, Септуагинта, старобългар-
ския (заедно с църковнославянската 
версия) и новобългарския синодален 
превод на псалмите. Прочитът се ос-
новава на лингвистични, литературо-
ведски (и в частност стиховедски), 
както и богословски наблюдения. В 
единия от анализираните стихове 
(Пс. 4:2) смисловата проблематичност 
е интерпретирана като резултат от 
имплицитното присъствие на харак-
терен хебраизъм в коментираните 
преводи. В другия случай (Пс. 5:9) ми-
сълта е силно елиптична поради отда-
деното предпочитание на забележи-
телния звукопис на стиха в еврейския 
оригинал.
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 Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Никой човек не може да знае какво 
бъдеще ни очаква, но какво по-хубаво 
от това ученият да посвети труда си 
на своята родина, да работи за своята 
страна! У нас има научни институции 
на висота и с традиции, в които човек 
може да работи спокойно и да се раз-
вива въпреки по-ниското заплащане. 
Конкретно в моята област, а и изобщо 
в различните профили на българис-
тиката (лингвистика, литературозна-
ние, история и т.н.) е естествено, че 
България винаги ще остане водещата 
страна в световен мащаб.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Институтът за литература при БАН е 
великолепен институт, в който с удо-
волствие бих работила през целия си 
живот. Екипът се състои от интели-
гентни хора, отношенията са красиви, 
винаги можеш да бъдеш разбран.

Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
Да, периодично при нас идват сим-
патични млади хора, които стават 
докторанти, защитават успешно и се 
включват в нашия колектив като на-
учни сътрудници. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?

Ако чувствате, че науката е Вашето 
призвание и че искате да живеете в 
своята родина, не бива да се колебаете 
да станете учени именно в България. 
Щастлив е човек само тогава, когато 
е именно на своето място. Всеки ком-
промис с вътрешната нагласа на ли-
чността в името на пари, престиж или 
друго впоследствие скъпо се заплаща. 
Изберете тъкмо онова, което най-мно-
го Ви харесва, защото само когато е 
вдъхновен от темата на изследването 
си, ученият може да постигне наисти-
на значими резултати.  

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Днес науката в България до голяма 
степен се крепи на безкористността и 
идеализма на учените. Свидетел съм 
на случаи, в които държавата отказ-
ва финансиране и научните сътруд-
ници дават собствените си заплати, 
за да покрият разходи по проектите 
си. Това е недопустимо. Необходимо е 
държавата да промени отношението 
си към науката, културата и образова-
нието. Може ли да има нация без нау-
ка и култура? Не. 
Смятам, че насочеността на полити-
ките преди всичко към практическо-
то приложение принизява науката. 
Най-ценна е фундаменталната наука. 
В нея има истинско откривателство, а 
само то може да доведе до нова дума 
в интелектуалния свят. Днес живеем в 
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ситуация, в която се финансират про-
екти преди всичко с приложна и по-
пуляризаторска стойност и учените 
са принудени да извършват наистина 
ценните си изследвания най-често в 
извънработно време. Парадоксът е, 
че резултатите тъкмо от тези нощни, 
скрити, нефинансирани изследвания 
ще останат в бъдещето. Но така е било 
почти винаги в историята на човечест-
вото. Ако тези, от които зависи финан-
сирането на науката в България днес, 
осъзнаят абсурдната ситуация и проя-
вят малко патриотизъм, условията, в 
които се труди българският изследо-
вател, може да се подобрят. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-

вате свободното си време?
Свирила съм на цигулка, преди някол-
ко години започнах да свиря на кита-
ра, пяла съм и продължавам да пея в 
различни хорове, много ме интересу-
ват оперните певчески техники; тре-
нирала съм плуване, сега също обичам 
да плувам, както и да ходя на Витоша; 
планирам един ден, когато имам пове-
че време, да науча добре старогръцки 
и френски език, а също така и да напи-
ша роман или друг тип художествена 
литература. Тъй като сега по цял ден 
чета и пиша, предпочитам да си почи-
вам с друг тип дейности – да се движа 
под открито небе, да се срещам с при-
ятели. Харесвам културните събития 
от всякакъв тип: опера, оперета, кон-
церти, театър, кино, изложби.  
  

https://nauka.bg/6-faktora-koito-podurzat-bgnauka/
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Модернизацията на съвре-
менното българско об-
разование дава шанс на 
българските ученици да 

бъдат обучавани като европейци, а на 
българските учители – да усъвършен-
стват своите компетентности и да 
бъдат на европейско равнище. Създа-
ва се предпоставка за сравнимост на 
образователните системи в европей-

ските страни и се дава възможност за 
мобилност на младите хора в Европа. 
Ученето е процес, който продължа-
ва през целия живот или както казва 
народът: ,,Човек се учи, докато е жив“. 
Тази народна мъдрост е особено акту-
ална за учителската професия.
Решихме да ви срещнем с доц. д-р Роси-
ца Давидова, дългогодишен преподава-
тел в ШУ „Епископ Константин Пре-

Росица Давидова, ШУ 
"Епископ Константин 
Преславски"
Интервюто взе Красимира Желева
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славски“, където се подготвят високо 
квалифицирани кадри от преподава-
тели.

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Росица Димитрова Дави-
дова и съм доцент във Факултета по 
природни науки на Шуменски универ-
ситет „Епископ Константин Преслав-
ски”, специалност Зоология.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
От 1996 г. съм преподавател в Шумен-
ския университет – утвърдено висше 
училище, единственият широкопро-

филен държавен университет в Се-
вероизточния регион за планиране. 
Неговите специалности обхващат 
универсума на висшето образование, 
състоящ се от хуманитарни, природ-
ни, математически, педагогически и 
технически науки. В Шуменски уни-
верситет се осъществява обучение в 
образователно-квалификационните 
степени професионален бакалавър, 
бакалавър и магистър, както и за при-
добиване на образователно-научната 
степен доктор, реализира се научно-
изследователска и художественотвор-
ческа дейност на съвременно ниво. 
Чрез Департамента за информация, 
квалификация и продължаващо обра-
зование са създадени необходимите 
условия за учене през целия живот.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Мисля, че първо се появи любовта ми 
към преподавателската професия, още 
от ученическите години. Че науката е 
нещото, с което искам да се занима-
вам, разбрах по-късно, когато започ-
нах интензивно работа по проучване 
на черупчестите амеби – голяма група 
едноклетъчни организми, срещащи 
се почти навсякъде – сладководните 
блата, реки и езера, мъховете, горска-
та настилка и почвите, крайморските 
пясъчни плажове, и за първи път ви-
дях под микроскоп разнообразните и 
очарователни черупчици, които те об-
разуват.
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 Разкажете на читателите в каква 
насока работите и коя е последната 
Ви публикация?
Работя в областта на зоологията и 
по-конкретно на фаунистиката и еко-
логията на различни групи безгръб-
начни животни. Научните ми интереси 
са насочени основно върху проучва-
не на морфологичните и биологични 
особености, разпространение и еко-
логия на черупчестите амеби, както 
и върху изучаване на ектопаразитни 
членестоноги. Последната ми работа е 

свързана с проучване на структурата 
и динамиката на съобществата на ака-
ри, обитаващи гнезда на полубеловра-
та мухоловка. Занимавам се също така 
и с изследвания в областта на дидак-
тиката на висшето и средното образо-
вание, което е свързано с преподава-
телската ми дейност в университета. 
Научните ми публикации са насочени 
към изучаване на проблеми на мето-
диката на обучение в средното учили-
ще и повишаване квалификацията на 
педагогическите кадри, на качеството 
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на обучение и подготовката на сту-
дентите биолози за професионална 
педагогическа реализация. 
 
Какви предизвикателства срещате 
по отношение на работата с млади 
хора и при преподаването което е 
трудна задача в наши дни?
Младите хора са взискателна аудито-
рия, която не може да бъде „лъгана”, с 
която трябва да бъдеш винаги обек-
тивен. Поради това, да спечеля дове-
рието на студентите е едно истинско 
предизвикателство. 
Предизвикателствата пред препода-
вателската професия са много (както 
пред всяка професия, разбира се) и 
едва ли бих могла да изброя всички 
– да помогна на студентите да запа-
зят интереса си към науката биоло-
гия и зоологията в частност, на фона 
на другите възможности, които им се 
предоставят, да мотивирам у младите 
хора непрекъснат стремеж към самоу-
съвършенстване, към инициативност 
и изобретателност, да ги стимулирам 
сами да търсят и обогатяват знанията 
си. В последните години най-голямо-
то предизвикателство в работата ми 
със студентите – бъдещи учители, е 
да разкрия красотата на учителската 
професия и да „запаля” онази искри-
ца, абсолютно необходима за тяхната 
успешна професионална реализация в 
българското училище. 
Какво искате да предадете на Вашите 
студенти? Има ли нещо, което държи-

те да се превърне в тяхно кредо?
Старая се да им предам всичко, което 
знам. Искам да им предам тази любов 
към зоологията и към преподаването, 
която изпитвам самата аз, увереност-
та, че могат да бъдат успешни с про-
фесията, която са си избрали, и тук, в 
България.
Има ли много млади хора, които ис-
кат да се занимават с наука във Ва-
шата област?
Не смятам, че са много, но има. В по-
следните години се наблюдава засил-
ване на интереса към науката и по спе-
циално към зоологията. Повече млади 
хора защитават дисертации в различ-
ни нейни области. Надявам се те да ос-
танат и да се реализират в България. 
Пред младите хора, занимаващи се 
с наука, има възможности, свързани 
преди всичко с финансиране по раз-
лични международни проекти, което 
позволява да се правят наистина ка-
чествени и ценностни проучвания.
За съжаление, не може да се каже съ-
щото за хората, насочили се към учи-
телската професия. Интересът към 
нея все повече намалява, като при-
чините за това са много – нисък ав-
торитет на учителите в обществото, 
липса на ясни стандарти за кариерно 
развитие и мотивация за качествено 
изпълнение на задълженията, ниско 
заплащане на учителския труд и др. 
Преподавателският състав в средно-
то училище застарява, а младите хора, 
ориентиращи се към тази професия, 
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 са малко.
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
За да се занимаваш успешно с наука, 
трябва да си напълно убеден, че го ис-
каш, трябва това да е твоя страст. Ако 
някой иска да се занимава с наука, ни-
кой не може да го спре и обратно – на-
сила наука не се прави. 
Да се занимаваш с наука в България 
не е лесно, но си струва. Бих казала 
на младите хора да не се колебаят, да 
опитат. Удовлетворението, когато по-
стигнеш това, към което си се стре-
мил, когато получиш очаквания нау-
чен резултат, е наистина голямо.
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Преди всичко трябва да се върне дове-
рието и да се промени отношението на 
обществото и държавата към науката. 

В България работят изключително 
добри, световно признати изследова-
тели, които обаче постигат резултати 
благодарение само на своята отдаде-
ност и любов към науката, без това да 
е подплатено с достатъчни финансови 
стимули. Това е и една от причини-
те голяма част от младите хора да не 
виждат перспектива за своето разви-
тие в науката. 

Какво бихте пожелали на всички, 
студенти вече постъпили в универ-
ситета и на тези, на които им пред-
стои да прекрачат прага на тази ин-
ституция?
Бих им пожелала да бъдат активни и 
ангажирани хора, да не се спират пред 
трудностите. Успехите, в която и да е 
област, не идват веднага, те са плод на 
продължителен труд, на постоянство 
и отговорност.

https://nauka.bg/nai-golemi-problem-na-naukata-ne-sa-parite/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели? 

Казвам се Стефка Венкова и 
съм музиколог. Занимавам 
се с изследване на българ-
ската църковна музика, като 

интересите ми са насочени по-специ-
ално към културните взаимодействия 
между европейския Изток и Запад в 

нея. Първата ми монография е посве-
тена на музиката на Католическата 
църква от източен обред у нас. Много 
ме вълнува и въпросът за забравата, 
незаслужено застигнала значими бъл-
гарски църковни музиканти от края 
на ХIХ и първата половина на ХХ век. 
Затова втората ми книга е посветена 
на живота, творческата дейност и на-

Стефка Венкова, Институт за 
изследване на изкуствата
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 следство на Апостол Николаев-Струм-
ски, първи диригент на катедралния 
храм „Св. Александър Невски“ и автор 
на „Литургия за смесен хор“. В момен-
та пиша за големия български музика-
лен деец Николай Николаев, наричан 
в своето време „Патриарх на българ-
ската музика“, за когото в последните 
десетилетия малко се говори. За мен 
църковната музика е ценна не само 
историческа памет. Тя е жива и звучи 
в българските храмове и концертни 
зали днес. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя като доцент в Институт за из-
следване на изкуствата към Българ-
ската академия на науките. Щастли-
ва съм, че съм изследовател в сектор 
„Музика“, защото имам шанс да работя 
сред високо ерудирани колеги от раз-
лични области на музикалната нау-
ка. Но това е и отговорност, защото 
се чувствам продължител на делото 
на плеяда талантливи музикални из-
следователи. В нашия институт са съ-
брани учени от различни области на 
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изкуствата – музика, изобразителни 
изкуства, театър, кино, архитектура – 
което формира научна общност с въз-
можности за цялостни и комплексни 
изследвания. Утвърдени специалисти 
в своята област, много от моите колеги 
са експерти на национално и световно 
равнище, преподават в различни уни-
верситети, имат творчески изяви. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
С музика се занимавам от дете и меч-
тата ми винаги е била да бъда музи-
кант. Независимо от трудностите. А 
към музикологията се насочих в сту-
дентските си години в Академията за 
музикално и танцово изкуство в Пло-
вдив. Моята преподавателка по пиано, 
проф. Албена Димова, ми предложи да 
напиша статия за френския компо-
зитор Оливие Месиен. В резултат на 
това посветих двете си дипломни ра-
боти на неговото творчество, получих 
академични награди за научно твор-
чество, а и за пръв път се докоснах до 
религиозната музика на ХХ век. Но 
без решителната подкрепа на проф. д. 
изк. Елена Тончева – световно призна-
та музикална медиевистка и изклю-
чителен човек, която за съжаление 
напусна този свят през 2011 г., и проф. 
д. изк. Кристина Япова, моята научна 
ръководителка, пътят ми като учен 
нямаше да е възможен.

Имате ли одобрен проект в послед-

ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
В последните години нашият инсти-
тут спечели финансиране за някол-
ко големи проекта към Фонд научни 
изследвания. Моето участие в тях не 
беше възможно поради майчинство, 
но се надявам да имам възможност в 
бъдеще.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Статията ми „West-European, Balkan 
and Bulgarian Religious Songs: Influences 
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 and Interactions“ е публикувана в ака-
демичното издание на нашия инсти-
тут „Българско музикознание“. В този 
брой са събрани докладите от ХI меж-
дународен конгрес за източноевро-
пейски изследвания и проведената в 
неговите рамки VI международна кон-
ференция на Регионалната асоциация 
за изследване на музиката на Балка-
ните при Международното музико-
логично общество, която се състоя в 
София през 2015 г. Това бе вълнуваща 
среща на музиколози от нашата част 
на Европа, обединени от идеята за из-
следване на източноевропейските му-
зикални традиции. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Надявам се, че има! Равнището, на 
което работят българските учени е 
много високо и доказателствата за 
това са много. Обаче българското об-
щество няма информация за успехите 
на българските учени. И според мен 
това е така, не защото то не се инте-
ресува или няма нужда от наука, както 
често се представя. Темата, особено в 
медийното пространство, се неглижи-
ра, не е „престижна“… За съжаление и 
българската държава сякаш няма ця-
лостна визия за научното развитие. 
Как оценявате работата на екипа си?
За мен е чест да съм част от екипа 
на Института за изследване на изку-
ствата. Една съзидателна, кипяща от 
идеи и енергия интелектуална среда, 

в която с моите колеги можем да ре-
ализираме различни проекти. Бих ак-
центирала и върху творческата свобо-
да, която имаме и която според мен е 
много важна. 
Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
Да, в нашия институт последните го-
дини се обучават много докторанти. 
Надявам се тази тенденция да се запа-
зи и в бъдеще.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Днес всеки млад човек може да изби-
ра между различни възможности за 
професионална реализация – и у нас, 
и в чужбина. Но ако чувства в себе си 
мотивацията да задълбочи знанието 
си за България и да има свой принос 
в него, то неговото място е именно 
тук, в родината. Струва ми се важно да 
кажа, че зад многото часове работа на 
учения стоят вълнуващо откривател-
ско вдъхновение и творческа свобода, 
които носят удовлетворение, много 
по-голямо от това, което парите могат 
да донесат.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Въпросът е сложен и не бих могла да 
го изчерпя в няколко изречения. За 
науката у нас съществуват митоло-
геми, които по една или друга причи-
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на се насаждат в българското обще-
ство. Това, от което се нуждаем, освен 
подобряване на социалния статус, е 
усещането за перспектива, за възмож-
ност да се предаде и продължи тради-
цията. Важно е да се подчертае, че по-
стиженията на българската наука са 
от полза за цялото общество – както 
в материален, така и в духовен аспект. 
За което рядко се говори, а това на-
кърнява обществения имидж на бъл-
гарския учен.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-

реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Да, имала съм възможността да се реа-
лизирам в различни области на музи-
кантската професия. Повече от десет 
години съм работила като препода-
вател по История на музиката и Му-
зикална педагогика в Нов български 
университет, като учител по музика 
в Немската гимназия, била съм коре-
петитор. От двадесет години дирижи-
рам църковен хор. Много обичам да 
ходя на концерти, да танцувам, да съм 
сред природата.
  

https://nauka.bg/kurs-na-bgnauka-za-avtori/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Траянка Григоро-
ва и съм редовен докторант 
към ИИНЧ БАН. По образова-
ние съм клиничен психолог 

и съм практикуващ психотерапевт. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
ИИНЧ е институт, който е ориентиран 
към провеждане на психологични и 
демографски изследвания, целящи 
разкриване на закономерностите и 
факторите за развитие и възпроиз-
водство на българското население, а 
също за психологично развитие и ре-
ализация на отделния човек. Приори-
тети в научноизследователската дей-
ност на ИИНЧ са:
Структурни промени в населението 
вследствие на понижената ражда-
емост, остаряването, вътрешната и 
външната миграция, дестабилизи-
рането на семейната институция, за-
болеваемостта и други демографски 
предизвикателства;
Промени в демографското поведение 
на населението в България: Теории, 

методологии и емпирични анализи в 
условията на икономическа и демо-
графска криза;
Интеграционни процеси и национал-
ната идентичност във връзка с гло-
бализацията, етническото и религи-
озното многообразие и повишената 
мобилност на населението;
Личностният потенциал за развитие, 
учение и адаптация през целия живот 

Траянка Григорова, Институт 
за изследване на населението 
и човека, БАН
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и създаване на практически подходи 
за подобряване на качеството на жи-
вот.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
След завършване на моето образова-
ние, в продължение на близо 7 годи-
ни работех като клиничен психолог в 
различни клинични звена и институ-
ции, имам опит в работа с пациенти от 
пълния спектър на психопатологията 
с възрастни и деца. В този период се 
зароди моя интерес към пациенти със 
психосоматични заболявания и ме-
ханизмите, които човек използва, за 
да се справи и избяга от психичната 
болка и болезнените и негативни чув-
ства и преживявания. Така през 2015 
г. реших да се явя на кандидат- докто-
рантски конкурс в ИИНЧ и да изслед-
вам интересните за мен области от 
човешкото функциониране, не само 
през призмата на консултативната и 
терапевтична работата с конкретен 
субект, но и от една по-глобална, науч-
на гледна точка.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация е свърза-
на с представянето на доклад в рам-
ките на Втория конгрес по клинична 
психология с международно участие, 
който се състоя в София в края на 
2016г. Публикацията ми е със загла-

вие: „Алекситимия – липсата на думи 
за чувствата”. В него правя опит да 
представя етапите на формиране и 
развитие на конструкта алекситимия. 
Този конструкт е изграден от три ос-
новни фактора. Първият се отнася до 
способността на човек да идентифи-
цира и дискриминира собствените си 
чувства и емоции, както една от дру-
га, така и от тесните усещания, при-
дружаващи емоционалния араузъл. 
Вторият е свързан с възможността за 
изпитваните чувства да бъдат форму-
лирани ясно и разбираемо за другите. 
Третият компонент, с който се асоции-
ра алекситимия, е външно-ориенти-
раното мислене. Много изследовате-
ли свързват алекситимия с проявата 
на различни заболявания, в това чис-
ло и психични разстройства, а моят 
интерес е фокусиран предимно върху 
клинични популации от пациенти със 
свръх тегло и затлъстяване.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Докато има хора, достатъчно любо-
питни и търсещи – науката има бъ-
деще. Моята гледна точка е свързана 
със следването на собственото ми же-
лание да си отговоря на много и раз-
лични въпроси, свързани с човешкото 
функциониране, а един от пътищата 
за достигане до отговорите е „праве-
не” на наука.

Как оценявате работата на екипа 
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 си?
Аз съм докторант и екипът ми е моят 
научен ръководител доц. Максимка 
Рашева, в чието лице виждам човек с 
опит, от когото мога да почерпя зна-
ния, и наставник, който ми дава свобо-
да да следвам своите области на инте-
реси.

Какво бихте казали на хората, които 
все още се колебаят дали да се зани-
мават с наука в България?
Смятам, че това е въпрос на лична пре-
ценка и не бих се поставила в позиция 
да напътствам някого, но ако човек 
иска нещо и го иска много, то път към 
постигането му винаги има, а щом има 
желание има и смисъл. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Конкретни промени в областта на нау-
ката според мен, биха били естествено 
следствия от промяната на мислене, 
приоритети и ценности на обществото 

ни като цяло. Всичко друго е промяна 
на парче. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
За мен клиничната и терапевтична 
работа продължава да е основна. Все 
повече се интересувам от обществени-
те процеси и това как аз, като член на 
това общество, мога да допринеса за 
промяна към по-добро, на база своята 
експертиза и опит. Това беше и причи-
ната да учредя фондация с нестопан-
ска цел в полза на обществото, която 
се стреми да работи с цел промоция 
на психично здраве на хората от общ-
ността, семействата и качеството на 
техните взаимоотношения и сплоте-
ност, както и да подпомага процесите 
на включеност на маргинализирани 
членове на обществото. В свободното 
си време обичам да чета, любител съм 
на театър, джаз, йога и не на последно 
място зимни и водни спортове.

https://nauka.bg/spetsializiran-broj-nikolaj-k-vitanov/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Асистент и докторант Хелиана 
Дундарова, секция "Екология 
на съобществата и консерва-
ционна биология" на ИБЕИ-

БАН. Научният ми интерес е към при-
лепите и по-специално към видове 
двойници горски прилепи (морфоло-
гично еднакви, но генетично различ-
ни видове) на Балканския полуостров. 
Работя върху дисертационния си труд 
съвместно с колеги от Природона-
учния музей в Берлин, където се из-
вършва част от анализа на ДНК про-
бите.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
ИБЕИ-БАН, институтът е създаден 
през 2010 година, след сливането на 
Института по зоология, Института по 
ботаника и Централната лаборатория 
по обща екология. Той представлява 
най-голямото научно звено в Бълга-
рия, изследващо различните аспекти 
от биологичното, екологичното и ге-
нетичното разнообразие на растения-

та и животните.
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Всъщност, винаги съм знаела, че искам 

Хелиана Дундарова, 
"Екология на съобществата 
и консервационна биология", 
ИБЕИ-БАН
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 да стана зоолог. Цялото ми детство е 
свързано с прекарване на ваканциите 
и празниците на село. Там отглежда-
хме различни животни и с братовче-
дите ми лудувахме из гората. Спом-
ням си, че имахме много зайци, около 
които прекарвах по цели дни и изби-
рах коя самица с кой самец да се кръс-
тоса, след което чаках нетърпеливо да 
видя с каква окраска ще са зайчетата. 
Години по-късно в училище в час по 
биология законите на Мендел ми из-
глеждаха адски логични и си спомнях 
детските си експерименти със зайци-
те. Като студент в Биологическия фа-
култет все още се колебаех кой точно 
да е обектът на моя научен интерес. 
Въпреки това, голямата ми мечтата 
беше да завърша магистърската си 
степен в чужбина. Мечтаният универ-
ситет беше Карловия университет в 
Прага, т.к. е най-старият в Централна 
Европа, а Природонаучният факултет 
е с най-големи традиции в зоология-
та. След като ме приеха, ми предложи-
ха да се занимавам с прилепи и по-спе-
циално с филогеография (изучаваща 
пространственото структуриране на 
една или няколко генетични линии) 
на Египетския плодояден прилеп. 
След толкова много години открих, 
че обектът на научния ми интерес са 
прилепите, а покрай тях се запалих и 
по пещерите. Интересно е, че в пове-
чето случаи ученият избира обекта, 
който иска да изследва, а в моя обек-
тът – прилепите, избра мен. 

 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Заглавието на последната публика-
ция, в която съм съавтор, е свързано 
със застрашен вид прилеп, който оби-
тава ограничен ареал около езерото 
Севан в Армения. Този вид е двойник и 
спада към групата на т.нар. Мустакати 
нощници, които са обекта на дисерта-
ционния ми труд. Дълги години беше 
неясна таксономичната позиция на 
повечето Мустакати нощници, но с на-
влизането на молекулярните методи 
в зоологията тя започна да се изясня-
ва. Преимущество в прилагането на 
тези методи е, че на базата на анализи 
на ДНК се проследява еволюционната 
история на тези видове. С други думи, 
ако ДНК на тези видове е книга, четей-
ки я ние разбираме откъде е започна-
ла тяхната история и как се е развила 
през годините. 
 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Искрено вярвам, че науката в Бълга-
рия има светло бъдеще. За да стане 
това реалност, първо трябва да пре-
минем през този тежък период на 
недооценяване на българския учен 
от държавата. Бъдещето на учения в 
страната трябва да е на базата на фи-
нансиране на научния проект, а не на 
самофинансиране от така или иначе 
малката заплата на учения.
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Как оценявате работата на екипа 
си?
Все още съм млад учен и нямам екип. 
По време на моята магистратура и 
докторантура имах удоволствието да 
бъда част от утвърдени научни екипи 
в Германия и Чехия. Надявам се за в 
бъдеще да сформирам екип и да при-
ложа на практика придобития опит и 
знания. 
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

Има, макар че в последните години се 
наблюдава тенденция към намалява-
не на техния брой. Все пак прилепи-
те са интересни с тяхната биология и 
екология, което запленява не само бъ-
дещи учени, но и доброволци, които 
влагат цялото си сърце в каузата.
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Искам да кажа, че България има нужда 
от млади и ентусиазирани хора, защо-
то без тях науката няма бъдеще. Бих 
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 ги посъветвала да не се отказват от 
мечтите си, дори и в момента да се на-
мират в чужбина. Само да не забравят, 
че наученото там трябва да се предаде 
и тук, защото само така ще се запазим 
огъня на знанието.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Трябва да се промени политиката от-
носно науката в страната и да се стан-
дартизира с Европейската. Учените 
получават заплати, които са под пра-

га на минималната работна заплата 
у нас, което ги обезсърчава. Необхо-
димо е да се разработят адекватни 
критерии за оценка на научно-изсле-
дователската дейност и да има пове-
че възможности за финансиране на 
проекти. Също така е важно да се по-
пуляризира научната дейност, за да се 
привлекат повече докторанти и мла-
ди учени.
 

Снемане на морфометрични данни от 
прилеп
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Взимане на ДНК проби

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
За моя огромна радост работа ми е и 
моето хоби. Никога не скучаеш в офи-
са, защото имаш достатъчно терена 
работа през годината. За разлика от 
другите професии, тази на учения те 
отвежда на интересни, понякога екзо-

тични и трудно достъпни места у нас 
и по света. 
Като цяло имам интерес към пещери-
те и населяващите ги организми, как-
то и откриване на неоткритото. 
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Христина Христова, макар да завърш-
ва Професионална гимназия по облек-
ло и хранене със специалност Модели-
ер-конструктор на дамско облекло, се 
насочва към физиката и завършва ба-
калавърска специалност Физика към 
катедра Астрономия, метеорология и 
геофизика, магистратура Физика към 
катедра Теоретична физика, и докто-
рантура към катедра Теоретична фи-
зика. Понастоящем е асистент към ла-
боратория по Атомна спектроскопия, 
Институт по физика на твърдото тяло, 
БАН.

Вие сте записала да учите физика. 
Защо Ви заинтригува тази специал-
ност?
Тази история е малко дълга. Още в 
детските си години (3-4. клас) се за-
глеждах по звездите – може би като 
всяко дете. Но този интерес се запази 
до последните ми години в техникума 
(гимназията). И така реших да след-
вам Астрономия. През далечната 1998 
година такава специалност нямаше 
в България. Единственото, което се 
предлагаше, бяха специализиращи 
курсове след втората година във Фи-
зически факултет към Софийски уни-
верситет. И се престраших да канди-
датствам физика – все някак, мислех 
си, ще избутам две скучни години фи-
зика и математика. Но в последствие 
се оказа, че това бяха едни изключи-
телни две години, които преоткриха 
физиката за мен. Има огромна разлика 
в това как се преподава физика в уни-
верситетите и в училищата и мисля, 
че ако тази разлика се стопи, ще има 

Христина Христова, 
Лаборатория по Атомна 
спектроскопия, Институт по 
физика на твърдото тяло, 
БАН
Интервюто взе Яна Ненчева
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повече деца запалени по физиката, 
съответно и повече желаещи да про-
дължат образованието си в сферата 
на природните и инженерните науки. 
Силно убедена съм, че последното ще 
бъде само от полза за страната ни.

Във Физическия факултет има дни 
на отворените врати. Посещават ли 
се от много ученици? Какви са впе-
чатленията Ви?
Когато за първи път чух за тези дни 
бях вече в първи курс. Бях очарована 
от събитието, въпреки че идеята му 
беше да привлече вниманието на уче-

ниците. Доста народ се събира покрай 
дните на отворените врати и с годи-
ните това събитие събира все повече 
публика. И въпреки това ми се струва, 
че не сме достатъчно популярни, ако 
се съди по броя студенти, записващи 
1ви курс физика.

Кога осъзнахте, че именно това е ва-
шето занимание? Призвание може 
би? Ако не беше това, с какво смята-
те, че щяхте да се занимавате?
Както вече разказах, записах Физи-
ка заради астрономията. Но в край-
на сметка не станах астроном. След 
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 първата ми година като студент във 
Физически факултет установих, че 
всички дисциплини са ми безкрайно 
интересни. Но все още си държах на 
астрономията и в трети курс избрах 
да специализирам именно в катедра 
Астрономия, метеорология и геофизи-
ка. И тук последваха първите ми разо-
чарования – оказа се, че всичко, което 
ме е впечатлявало в астрономията е 
или трудно достъпно (по това време 
за бакалаврите нямаше наблюдател-
ни часове с телескопи – сега, докол-
кото ми е известно, има решение на 
този проблем) или въобще не е тема 
на астрономията. Така се пренасочих 
към теоретичната физика и новата 
ми любов: най-общо казано кванто-
вата механика. И тук пътят не беше от 
най-леките, което, според един-двама 
от преподавателите ми и поне още два 
пъти по толкова от приятелите ми, се 
дължи на факта, че въобще не съм за 
тази област от физиката. Признавам, 
че най-вероятно космосът не е крив, 
но не съм съгласна, че ракетата ми 
трябва да се приземи. За мен това е 
временно явление и работя по въпро-
са, за да го поправя. Пречките винаги 
са преодолими, стига човек да вложи 
достатъчно усилия и сърце.
От друга страна, винаги е добре да има 
и план Б. Ако с физиката не ми беше 
провървяло, сигурно щях да се зани-
мавам с някакъв вид растениевъд-
ство. За мен земята и грижите за нея 
са отговорност, която не бива да пре-

небрегваме.

Растениевъдство? Мислила ли Сте 
да се занимавате с екология?
Обичам природата – да наблюдавам 
и изучавам живите същества в ес-
тествената им среда, да се опитвам 
да обхвана цялата сложна картина, в 
която участници са и те, и ние. Но да 
си призная, не съм мислила за еколо-
гията като професионално поприще – 
свързвам екологията по-скоро с нещо 
като начин на живот, много близко до 
философията. Но в професионалната 
ми биография имам и такъв опит – за 
няколко години бях специалист фи-
зик в секция за моделиране на еколо-
гични системи (МКЕС към Институт 
по системно инженерство и роботика, 
БАН – за съжаление вече не съществу-
ва като самостоятелно звено) и дори 
съм съавтор в няколко публикации за 
прогнозиране на замърсяване с озон. 
За да не се объркват читателите ви, 
става въпрос за повишена концен-
трация на озон във въздуха близо до 
повърхността на земята – въздухът, 
който пряко ни заобикаля. Високо в 
атмосферата, в т.нар. стратосферен 
слой, озонът ни защитава от ултрави-
олетовите лъчи, но когато се образува 
озон долу при нас (т. нар. тропосферен 
озон) той вреди изключително много 
на растенията и усложнява живота на 
хората с астма.
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А как решихте да запишете докто-
рантура? Какво Ви мотивира?
Преди да запиша докторантура тряб-
ваше да си отговоря на два много ва-
жни въпроса – в каква област искам да 
се развивам оттук насетне и кой искам 
да ми е научен ръководител. За всеки, 
който се е решил на тази крачка, е ва-
жно да знае, че успешните докторан-
тури обикновено се дължат на екип-
на работа. Трябва да се оглеждате за 
ръководител с опит, т.е. с успешно за-
щитили дипломанти. Допълнителен 
плюс е, ако този човек е сформирал 
група от студенти и млади учени. За 
мен отговорът и на двата въпроса се 
въртеше около избора ми на ръково-
дител – проф. Николай В. Витанов, под 
чийто надзор написах две дипломни 
работи (за бакалавър и за магистър). 
Оставаше ми да се надявам той да се 
съгласи. Имах късмет. 

Много от получилите бакалавърска 
степен се насочват към чужбина. 
Обмисляла ли сте да учите сходна 

специалност, но извън България?
Категорично не. За мен в България 
има достатъчно добри специалисти. 
Но от друга страна не отричам по-
лезния опит, който човек придобива 
в университетите извън България. 
Добре е човек да излезе за няколко-
месечна специализация или пост-док 
(пожелавам го на всеки) – най-малко-
то, за да си “свери часовника”. 

Какво смятате за науката в България?
Ето тук съм като котката на Шрьодин-
гер – едновременно в две състояния. 
Възхищавам се на правещите наука 
в България – те са смели и борбени. 
Но едновременно с това съм и гнев-
на. Причините за гнева ми са основно 
две. Едната е липсата на комуникация 
– помежду си и с хората извън науката 
като цяло. Понякога се страхувам, че 
се касае даже за липса на желание за 
комуникация. Това е пагубно за дър-
жавата ни в далечна перспектива, но 
първо ще унищожи научната общност. 
Втората причина е много деликатна 
– финансовата страна на нещата. Ко-
гато в нашите среди парите са един-
ствената цел, тогава се ражда и псев-
донауката. А това от своя страна води 
до “обезкървяване” на системата. Два-
та проблема имат и обща пресечна 
точка – изкуствената “реанимация”, с 
която поддържаме науката в Бълга-
рия. На същия принцип работи и ико-
номиката ни – за съжаление не се знае 
докога...
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 Относно комуникацията, Вие сте 
част от екипа на „Докторантски 
чай”, разкажете малко повече за 
тази инициатива.
В началото „Докторантски чай“ беше 
замислен като седмична сбирка на 
докторанти от
Физически Факултет (СУ), на която те 
да могат да представят работата по 
докторантурата си и да се запознаят с 
колегите си от други катедри. Подоб-
ни инициативи са познати отдавна – 
различните кръжоци и събирания по 
тематики в училищата, читалищата 
и университетите. Но „Докторантски 
чай“ се отличава със своето разноо-
бразие от тематики.
За мен като докторант това е идеал-
ният начин да съчетавам полезното 
с приятното. Веднъж седмично раз-
полагам с един час, в който тренирам 
уменията си да се изказвам, да съби-
рам смелост да задавам въпроси и да 
откривам, че никой не ме е „изял“ след 
това, да обработвам на момента пред-
ставена информация от напълно не-
позната за мен област и да се опитвам 
да правя аналогии с нещо познато, да 
се уча да представям работата си в 
достъпен за всяка публика вид, да се 
запознавам с хора и идеи, и разбира се 
– просто да изпия една чаша чай. Това 
е един час едновременно и на релакс, 
и на развиване на умения, които не 
можем да придобием в ежедневието.

Каква е тематиката на докторанту-
рата Ви?
Обичам да отговарям на този въпрос, 
защото аз съм теоретик и работата 
ми е на хартия, но всичко по което ра-
ботя, ако се потвърди в лабораторни 
условия, може да се приложи в реални 
устройства и да се използва в апара-
тура. Моята работа е свързана с при-
лагане на модели, които описват вза-
имодействия на атоми и молекули с 
лазерни полета в оптични устройства 
– например структури от оптични 
влакна или така наречените нелиней-
ни кристали.

Нелинейни кристали? Какво е пред-
ставляват те?
Това са кристали, които в зависимост 
от интензитета на светлината реа-
гират по различен начин. Най-добре 
тази особеност се наблюдава при мно-
го силни интензитети, каквито имаме 
при лазерите. За по-голяма яснота ще 
дам пример с генериране на честота. 
Ако осветите такива кристали с лазер, 
от другата страна на кристала ще по-
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лучите освен лъч с честотата на лазе-
ра, но и още един с, грубо казано, друг 
цвят.

h t t p : / / w w w . v i n c e n t k e m l i n .
website/?page_id=140

А с какво по-точно се занимавате в 
момента?
Предстои ми защита на образовател-
на и научна степен “Доктор”. Надявам 
се преди това да успеем да публикува-
ме още една статия. Работата ми в БАН 
засега е чисто техническа – все още се 
адаптирам към живота в лаборатори-
ята. Надявам се един ден да участвам 
по-активно в експериментите и един 
ден като ме питат „Какво правиш?“ 
да отговарям: „Охлаждам атоми“. Как 
звучи само! Разработвам и една-две 
идеи, които възникнаха покрай писа-
нето на дисертацията и при разговори 
с колеги.

Какви са бъдещите Ви творчески 
планове след завършването?
Има още доста работа по споменатите 
преди малко идеи и дано да се полу-

чат приложими ефекти. И ще направя 
всичко по силите си резултатите да 
бъдат експериментално проверени 
в Института по физика на твърдото 
тяло, където работя. 

Какво Ви дава работата? Как Ви 
вдъхновява?
Най-трудният от всички въпроси. Ко-
гато съм си изпипала всичко полу-
чавам удоволствието от добре свър-
шената работа. В останалите случаи 
– цел, посока за развитие. Работата 
трябва да ме стимулира да се разви-
вам в някакъв смисъл. Може би затова 
си избрах такава професия – винаги 
има какво да научиш. 

Как си почивате след дългия рабо-
тен ден?
Когато времето позволява, ще ме на-
мерите на детските площадки, а в 
по-студените вечери наблягам на “Не 
се сърди човече”, но това е обичайно 
за всеки с малко дете вкъщи.

Интервюто взе Яна Ненчева
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Александър Дими-
тров Иванов, на 30 години, 
от Бургас. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Следвам докторантура по информати-
ка в Бургаски Свободен Университет, в 
Центъра по Информатика и Техниче-
ски науки. Дисертацията ми е на тема 
„Устойчивост на невронни мрежи от 
дробен ред“. Традиционно нашият 
център е много активен в студентски-
те мероприятия – проекти, конкурси, 
кръжоци и др. и съм щастлив, че като 
докторант мога да вземам участие в 
тези дейности.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Не бих могъл да идентифицирам кон-
кретен момент, когато съм взел това 
решение и мисля, че такъв е случаят 
с повечето хора. Рядко заниманията с 
наука са мотивирани само от комерси-
ални причини и рядко академичният 
уклон е осъзнато решение, което се 

Александър Димитров 
Иванов, Бургаски Свободен 
Университет
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взима в зрели години. По-често става 
въпрос за вродена любознателност, 
която мотивира човек да се интере-
сува от света и да трупа знания и във 
възрастта, когато науката може да се 
превърне в професия, цялата житей-
ска логика на будния човек е напра-
вила това решение подходящо, дори 
и неизбежно. Така беше и при мен, 
разбира се, точният момент, в който 
реших да си задействам плановете, 
го определи конкретен повод – посе-
щението ми в ЦЕРН през 2014 година. 
Посещението беше учебно и кратко, 
но беше достатъчно да ме вдъхнови, 
защото можах да видя практическото 
измерение на научната дейност – не-
вероятна инфраструктура, работни 
места, мултинационален колектив и 
съответно да видя конкретни перс-
пективи за развитие.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Не, досега не съм кандидатствал по 

подобни проекти.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Едва наскоро започна втората година 
от следването ми и досега фокусът ми 
беше повече върху четенето на статии 
и вземането на изпити. През пролетта 
взех участие в подготовката на ста-
тия на научния ми ръководител – доц. 
д-р И. Стамова. В тази статия беше из-
следвана устойчивостта на диферен-
циални уравнения, формулирани чрез 
производна от дробен ред. Конкрет-
ните уравнения от статията описват 
двупосочни асоциативни памети, кои-
то са вид невронни мрежи. Моят при-
нос беше насочен към компютърно-
то моделиране на решенията на тези 
диференциални уравнения и беше 
прекрасна възможност да навляза в 
дълбочината на този вид анализ, за 
което трябва да благодаря на научния 
си ръководител. С втория си научен 
ръководител – доц. Д-р П. Георгиева 
обсъждаме възможни приложения 
на невронни мрежи, които могат да 
представляват интерес в практиката 
и в момента проучвам няколко идеи, 
за които няма да разкривам детайли.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Винаги са ми звучали странно гео-
графските определения, когато става 
въпрос за наука. За мен науката за-
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виси от индивидуална нагласа и лич-
ни качества и също така винаги съм 
възприемал научната общност като 
мултинационална и надполитична. 
За щастие, съвременна България не е 
изолирана от света и мисля, че всеки 
български учен има достатъчно шан-
сове да намери информация, проек-
ти, работни места, съмишленици, фи-
нансиране и всичко друго, което му е 

необходимо по пътя. В общественото 
пространство често фокусът на дис-
кусията е върху системното недофи-
нансиране, по-специално от страна 
на държавата. Съгласен съм, че има 
такъв проблем, но мисля, че акцен-
тът на тези дискусии по-скоро трябва 
да е мотивирането на младите хора 
да се занимават с научна дейност и 
не мога да се съглася, че проблемът с 
мотивацията има само финансови из-
мерения. Според мен вредни факто-
ри са, че българското общество като 
цяло подценява важността на науката, 
липсва заинтересованост от страна на 
медиите към научни теми, методите 
на преподаване в болшинството обра-
зователни институции не развиват и 
не стимулират интерес към знанието, 
а също и немалко клишета от наро-
допсихологията и злободневието. Ми-
сля, че споменатите проблеми имат 
ограничаващ ефект върху мащаба и 
качеството на научната дейност в Бъл-
гария и докато не бъдат адресирани и 
решени, науката у нас ще бъде по-ско-
ро индивидуална дейност с ограниче-
ни успехи. 

Как оценявате работата на екипа си?
Работя индивидуално.

Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
По време на следването ми имам шан-
са да се срещам с млади хора с интере-
си в моята област и съм впечатлен от 
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броя и качествата им. Прави впечат-
ление обаче несигурността им както 
в собствените им способности за на-
учна дейност, така и в предпоставки-
те за развитие, които им предоставя 
средата, което е симптом именно на 
споменатия по-горе проблем с моти-
вацията.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-

нимават с наука в България?
Човек винаги може да си намери оп-
равдание да се откаже от мечтите 
си. Мечтите могат да ни подложат на 
страхотни изпитания и е изкушаващо 
човек да ги пази в опаковка, за черни 
дни, вместо да се опита да ги опитоми. 
Но животът на човек, който се страху-
ва от мечтите си, е беден. За да се зани-
маваш с наука, трябва да си мечтател, 
а не поредния житейски счетоводи-
тел. Всички големи успехи са тръгна-
ли от мечти и аз лично не се сещам за 
дейност, която да може да отведе чо-
век по-далеч от научната. Целият ни 
свят се движи от науката – бизнесът, 
икономиката, медицината, начинът 
и качеството на живот. В основата на 
всичко това са знания и технологии, 
така че в моите очи, който покори на-
уката, покорява света. Така че, без оп-
равдания, смело напред! 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Вече споменах кои според мен са ос-
новните проблеми. Обобщени с една 
фраза – липса на мотивация. Лично ме 
дразнят два феномена в българското 
общество – свръхполитизирането на 
обществения дебат и свръхфокусът 
върху финансовите измерения на об-
ществените процеси. Тези две неща 
отклоняват вниманието от по-същест-
вени, макар и не толкова очевидни 
проблеми. За да могат да се постигат 
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 успехи в която и да е област, е необхо-
дим на първо място специфичен начин 
на мислене, подходяща нагласа. Моето 
усещане е, че като цяло атмосферата 
в българското общество действа де-
мотивиращо, особено върху младите, 
които са уязвима група. Целият нега-
тивизъм в медийното пространство, 
клишета за „окаяното състояние“ на 
всичко в държавата, оскъдицата на 
позитивни примери и на категорични 
авторитети, масовата незаинтересо-
ваност, имат пагубен ефект върху на-
гласите и мотивацията за занимания 
с наука. Всички останали проблеми са 
само симптоми на липсата на моти-
вирани хора, но за съжаление не знам 
как би могло да се спре тази инерция 
на обществото. Предполагам, най-до-
брият подход е обвързан с даването 
на личен пример.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Аз съм деен човек и мразя рутината. 
От доста години се занимавам непро-
фесионално с латино танци, което 
бих казал, че ми обогатява живота не 
по-малко от науката. Обичам приро-
дата и като бургазлия съм пристрас-
тен към морето, където си прекарвам 
по-голямата част от времето. Спорту-
вам, макар и не толкова интензивно 
както преди години. Обичам и да пъ-
тувам, което за съжаление е занима-

ние, ограничено от финансови ресур-
си. Също наскоро поднових мое детско 
хоби – да пиша кратки разкази.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?`

Казвам се Александър Леонар-
до Стоянов. Роден съм в Со-
фия през 1987 г. Завършил 
съм Националната гимназия 

за древни езици и култури, след кое-
то се дипломирах последователно от 
Софийския университет (бакалавър) 
и Лайденския университет (магистър 

и доктор). Аз съм създател и главен 
редактор на електронното списание 
„Военна История“, съосновател на 
„Клуб Военна История“ и съосновател 
и редактор на журнала „De Re Militari“. 
Автор съм на четири публикувани 
книги, както и на двадесет статии в 
различни научни и научнопопулярни 
издания.
 
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Доколкото списание „Военна Исто-
рия“ е място, в което свои статии пуб-
ликуват преподаватели от няколко 
университета в България, бих могъл 
да определя цялостната платформа 
– списанието, сайта и страницата в 
социалните мрежи, като научнопопу-
лярна институция. Целта й е да попу-
ляризира световната военна история 
и разбира се, да отдава заслуженото 
на славното минало на българските 
войски.
 

Александър Стоянов, 
създател и главен редактор 
на списание „Военна 
История“, съосновател на 
„Клуб Военна История“
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 Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Занимавам се с активна научна дей-
ност от влизането си в университе-
та през 2006 г., като катализатор е 
трайният ми интерес към военната 
история, който датира от времето, 
когато се научих сам да чета в първи 
клас. Много хора казват, че страстта 
към битките е характерна за малките 
момчета и отминава с времето, но ето 
че вече близо 23 години нещата само 
стават по-сериозни.
 
Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд „Научни изслед-
вания“, как се казва той и какви 
ползи ще има за науката и живота 
на обикновения човек?
Към момента не съм разработвал та-
къв проект. Фокусът остава върху 
списание „Военна История“, което се 
разпространява напълно безплатно 
и цели да даде по-широк достъп на 
хората до информация, която прио-
ритетно присъства само в научни из-
следвания на доста недостъпен език.
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната статия, която написах, бе 
посветена на връзката между иконо-
миката и войната в Османската импе-
рия – „Войната като бизнес в Осман-
ската империя 1300-1700 г.“ Целта на 
статията е да демонстрира тясната 

зависимост между частната икономи-
ческа инициатива и провеждането на 
военни кампании в Османската импе-
рия. Тази инициатива е свързана как-
то с управляващата династия, така и с 
водещите военно-политически елити 
и локални първенци и търговци.
 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката винаги има бъдеще и то е в 
упорита работа, по-малък стремеж 
към печалба и повече мисъл в дълго-
срочна перспектива. Важно е също да 
присъства идеята, че всяко поколе-
ние учени трябва да се наследява от 
по-можещи и по-талантливи умове, а 
не от послушни и кротки асистенти. 
За да се развива науката у нас, препо-
давателите не бива да се страхуват да 
бъдат засенчени от своите помощни-
ци, а напротив – енергията на по-мла-
дите би следвало да ги мотивира.
 
Как оценявате работата на екипа 
си?
Работата на нашия екип е винаги все-
отдайна и често противоречи на лич-
ния комфорт и спокойствие на отдел-
ните съставни елементи на нашата 
редакция – аз, нейният ръководител, 
Петьо Георгиев, който отговаря за ди-
зайна и оформлението, и Десислава 
Михайлова, която редактира тексто-
вете.
 
Има ли млади хора, които искат да 
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се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
За щастие има и работата ми в елек-
тронното пространство ми дава шанс 
да комуникирам с доста такива лич-
ности, на които се опитвам да помог-
на, доколкото мога.
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Науката е призвание, което трябва 
да усетите вътре в себе си и на което 
трябва да сте готови да се посветите 
с цената на много жертви. Не е лесно, 
понякога е неблагодарно, но удовлет-
ворение-то в крайна сметка е незаме-
нимо. Както всеки талант, дарбата да 
правиш наука е дар и ако не го използ-
ваме, предаваме не само себе си, но и 
всички хора по света.
 
Какво според Вас трябва коренно да 
се промени в България по отноше-
ние на науката?
Необходимите промени са фундамен-
тални и разнопосочни, но първото 
нещо, което трябва да се промени, е 
мисленето на самите учени.
 
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Всъщност си изкарвам хляба извън 
своята научна кариера, така че посто-
янно се занимавам с неща извън своя-

та област. В свободното си време оби-
чам да отделям време на семейството 
си, да чета, да слушам разнообразна 
музика и разбира се, да приемам све-
жи дози визуално и сценично изку-
ство.

Фотограф: Жоро Манолов
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Аспарух Камбуров, 
на 36 години. През 1999 г. за-
върших Строителен техни-
кум „Христо Ботев“ – София, 

със специалност геодезия, картогра-
фия и фотограметрия. От 2006 г. съм 
магистър-инженер по „Маркшайдер-
ство и геодезия“ от Минно-геолож-
ки университет „Св. Иван Рилски“, а 
от 2012 г. – доктор по „Обща, висша и 

Аспарух Камбуров, катедра 
„Маркшайдерство и 
геодезия“ към Минно-
геоложки университет „Св. 
Иван Рилски“
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приложна геодезия“. Занимавам се с 
преподавателска, консултантска, сер-
визна и изследователска дейност в 
сферата на геодезическите техноло-
гии. В началото на месец март тази 
година се завърнах от участие в съв-
местен българо-турски геодезически 
проект на о. Ливингстън, Антарктика, 
свързан с лазерно 3D сканиране на 
сградите на Българската антарктиче-
ска станция „Св. Климент Охридски“, и 
на няколко ледника в района.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя като главен асистент в кате-
дра „Маркшайдерство и геодезия“ 
към Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски“. Тази институция 
подготвя пълен спектър от кадри 
свързани с геолого-проучвателните 
и минно-добивните дейности на под-
земните богатства – метални руди, 
неметални минерали, течни и твър-
ди горива и пр. Дейността на нашата 
катедра е изграждане на специали-
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сти, компетентни в изготвянето на 3D 
модели на открити и закрити рудни-
ци, извършване на специализирани 
измервания за определяне на месеч-
ни добиви, създаване на географски 
информационни системи (ГИС) за 
управление на инженерни проекти в 
минно-добивния отрасъл, CAD проек-
тиране, картографиране с безпилот-
ни летателни системи (дрони), GPS/
GNSS измервания с висока точност и 
др. Важността на нашия университет 
е призната на национално и междуна-
родно равнище, като през 2016 г. рек-
торът на МГУ „Св. Иван Рилски, проф. 
д-р Любен Тотев, беше избран за пред-
седател на Съвета на ректорите на 
висшите училища в Република Бълга-
рия.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Като деца със сестра ми имахме ви-
наги достъп до много книги, основно 
в добре снабдените домашни библи-
отеки на бабите и дядовците ни, и в 
нашата собствена. Имаше един тежък 
петтомник – „Кратка българска енци-
клопедия“, който съм разлиствал сто-
тици пъти: любимите ми томове бяха 
2 (ГЕРА–КВАЛ) и 3 (КВАНТ–ОПЕРЕ). В 
него бяха събрани статии за антич-
ни, средновековни и съвременни уче-
ни, графики с техните изобретения, 
цветни географски карти, класифика-
ционни инфограми на животинския 
и растителен свят, и какво ли още не. 
Въпреки сериозната политическа ок-
раска на някои статии (изданието е 
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от 1963 г.), то бе твърде полезно във 
времената преди създаването на ин-
тернет, и е може би началото на моите 
интереси към науките.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Да, участвам като консултант по GPS/
GNSS методи в съвместен двугоди-
шен проект на Националния институт 
по геофизика, геодезия и география 
(НИГГГ) и Физическия факултет на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, на име „Създаване на ин-
формационна база за изследване на 
сеизмичността и структурата на о. 
Ливингстън и околностите, чрез про-
веждане на комплексни проучвания в 
района на Българската антарктическа 
база“. В рамките на този проект през 
сезон 2015/2016 на о. Ливингстън ра-
ботиха геофизикът Гергана Георгиева 
и физикът Васил Гурев. Двамата ин-
сталираха автоматична регистрираща 
сеизмична станция и нова перманент-
на GNSS точка, на която вече втора по-
редна година (през сезон 2016/2017 
– и с мое участие там на терен) се из-
вършват многоцелеви високоточни 
спътникови навигационни измерва-
ния. Тези изследвания ще допринесат 
за детайлизиране на сеизмичната ак-
тивност на острова, за изследване на 
йоносферните влияния върху GNSS 

сигналите в полярните райони и др. 
Част от GNSS измерванията служат за 
георефериране на лазерните 3D мо-
дели – резултат от проекта, за който 
стана дума по-нагоре. Една от крайни-
те цели на лазерното 3D моделиране 
е виртуална разходка в сградите и па-
раклиса на нашата база – нещо, което 
ще позволи на обикновения човек да 
разгледа това отдалечено място от 
дома си, чрез обикновен уеб-браузер.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация е със за-
главие „Две поколения GNSS техно-
логии в нефтопроучвателни проекти 
из Северна Африка“, брой 5-6 (2016) 
на сп. „Геодезия, картография, земеус-
тройство“. Тя отразява двугодишния 
ми опит като геодезист из пустинята 
Сахара, както и този на мои по-въз-
растни колеги. Представени са две по-
коления GNSS технологии, използвани 
в сеизмични проучвания за търсене 
на нефт и газ в Северна Африка. Исто-
рията започва със системата TRANSIT, 
доплеровите измервания и приложе-
нието им в Либия през 80-те години 
на XX в. Описанието на второто поко-
ление GNSS е илюстрирано с проекти 
в Тунис и Либия от началото на XXI в. 
Включено е и сравнение между двете 
основни поколения сеизмични проуч-
вателни технологии – 2D и 3D. 
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 Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Според мен сериозна фундаментална 
и приложна наука се прави със сери-
озни пари. Нашите учени патентоват 
страхотни изобретения, често създа-
вани на ръба на възможностите им за 
оцеляване – вижте заплатите в инсти-
тутите на БАН и другаде. Това според 
мен няма да се промени през идното 
десетилетие, което ще се отрази и на 
научните резултати. Има външно фи-
нансиране, напр. по програмите на Хо-
ризонт 2020, но там печелят твърде 
малко родни изследователи и проек-
ти. Важно е обществото да възприеме 
като фундаментална ценност образо-
ванието и науките, и да постави като 
национален приоритет тяхното раз-
витие, за което напоследък работят 
редица организации и сдружения, 
сред които можем да отличим „Бри-
тански съвет“ в лицето на Любов Кос-
това и нейния екип, и др. В среда на 
обществено и политическо признание 
на науките като ключов инструмент 
за цялостно развитие на нацията – и 
то не само на думи – нещата биха били 
твърде различни.

Как оценявате работата на екипа 
си?
В рамките на наскоро приключила-
та 25-та юбилейна Българска Антар-
ктическа експедиция, с геодезист от 
Истанбулския технически универси-
тет прекарахме 30 дни, изпълнени в 

измервания из хълмовете, заливите и 
ледниците на о. Ливингстън. За този 
период успяхме да изградим екипни 
взаимоотношения дотам, че към края 
на периода се разбирахме дори без 
дума или поглед. Оценявам тази ни 
работа високо, но тепърва предстои 
обработка на данните, така че оповес-
тяването на ключовите ни резултати 
предстои.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Не толкова много. Геодезическите 
дисциплини са като цяло с инженер-
но-приложен характер. Хубавото е, че 
завършващите млади специалисти 
обикновено веднага намират работа, 
защото търсенето е високо. Когато 
обаче животът ги завърти, малцина от 
тях се сещат за научните възможнос-
ти, свързани с геодезията. Бих желал 
това да се промени, и за целта рабо-
тим за популяризация на геодезията и 
геотехнологиите сред широка аудито-
рия, включително в събития с участи-
ето на деца и юноши.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Науката дава много, но у нас е с ниско 
обществено признание, особено сред 
младите. Плюс това, сериозната на-
ука изисква сериозни резултати. За-
това първо, огледайте и преценете 
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възможностите на научната област, в 
която сте, или бихте избрали, в Бълга-
рия. Ако не ви удовлетворяват – не се 
колебайте да заминете и да правите 
сериозна наука навън: там условията 
са други, а учените са сред най-уважа-
ваните личности в обществото. Кога-
то вече понатрупате опит и контакти, 
помислете дали бихте могли да се 
върнете и да се опитате да промените 
нещо към по-добро.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Допреди няколко години се занима-
вах по-активно с фотография, пътувах 
много, и пишех пътеписи – някои от 

тях наградени (поглеждам картината 
на стената зад мен). Сега тези неща ос-
танаха наистина на заден план, защо-
то имам двугодишен син – Огнян, кой-
то пое част от свободното ми време. 
На мода сега са дървените, а съвсем 
скоро – и електрическите влакчета. 
Слушам на слушалки в офиса траш и 
блек метъл, нойз и индъстриал, джаз, 
класика, дръм и бас, хип-хоп... Обичам 
да гледам хубави филми (фен съм на 
жанрове от „Хищникът“, през „Монти 
Пайтън“, до „Английският пациент“), 
да поиграя нова версия на някоя кул-
това компютърна игра. Често влизам в 
chess.com за блиц партия шах, а когато 
съм в спортната си фаза – плуване вся-
ка сутрин (разбира се, когато вечерта 
е приключила нормално).

https://nauka.bg/medicinski-specializiran-broi/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Здравейте!
Казвам се Виктория Неде-
ва-Атанасова. Завършила съм 
докторантура по „Психология 

на труда и инженерна психология”. 
Понастоящем съм главен асистент в 
Департамент „Психология” към Ин-
ститут за изследване на населението 
и човека – Българска академия на на-
уките. От 2010г. работя и като коорди-
натор в Кариерния център към Цен-
тър за обучение – БАН. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя в Институт за изследване на 
населението и човека – БАН, Департа-
мент „Психология”.
Институтът е ориентиран към про-
веждане на демографски и психоло-
гични изследвания, целящи разкрива-
не на закономерностите и факторите 
за развитие и възпроизводство на бъл-
гарското население, а също за психо-
логично развитие и реализация на от-
делния човек.
Приоритети в научноизследовател-

ската дейност на Департамент „Психо-
логия” към ИИНЧ-БАН са:
анализ на интеграционни процеси и 
националната идентичност във връз-
ка с глобализацията, етническото и 
религиозното многообразие и пови-
шената мобилност на населението
изследване на личностния потенциал 
за развитие, учение и адаптация през 
целия живот и създаване на практи-

Виктория Недева-Атанасова, 
Институт за изследване на 
населението и човека, БАН
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чески подходи за подобряване на ка-
чеството на живот
Координатор съм в Кариерния център 
към Център за обучение – БАН, чиито 
основни цели са следните:
подпомагане на ефективния трансфер 
на експертни знания на докторанти в 
бизнес практиката
съдействие в решаването на актуални 
проблеми на бизнес практиката чрез 
поставянето им в основата на научни 
изследвания на докторанти
стимулиране на усъвършенстването 
на докторанти като висококвалифи-
цирани, конкурентоспособни и ин-
формирани млади експерти

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Моя близка приятелка беше докто-
рантка в БАН, чрез нея се запознах 
по-подробно с докторантурата, като 
начална стъпка за развитие в облас-
тта на науката. След като завърших 
магистратура по „Трудова и органи-
зационна психология” и „Клинична 
психология”, се подготвих и явих на 
кандидат-докторантски изпит. Към 
януари 2003г. бях зачислена на док-
торантура в Институт по психология 
– БАН. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?

Не, не съм кандидатствала.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация (в съав-
торство) е със заглавие: „Насоки за 
добри практики в дейността на кари-
ерни центрове към ВУЗ”. Публикувана 
е в Сборник доклади от Международ-
на научна конференция „Лидерство и 
организационно развитие”, 19-21 юни 
2015г., Китен. Статията е резултат от 
работата по проект за създаване на 
Кариерен център към ВУЗ. Споделени 
са добри практики, посредством пред-
ставянето на акценти от програмата 
за развитие на дейността на посоче-
ния Кариерен център, която е бази-
рана на проучване на актуалните по-
требности на бизнеса в България и на 
международен обмен на опит. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Разбира се, че има. Трябва да има. За 
тази цел е необходимо адекватно фи-
нансиране, с цел осигуряване на съвре-
менна материална база и специализи-
рано оборудване, без които създаване 
на наука (особено в някои научни об-
ласти) е невъзможно. А от страната на 
учените – усърдие, нестихващ ентуси-
азъм и любопитство, стремеж и жела-
ние за нови знания и постижения.   

Как оценявате работата на екипа 
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 си?
Колегите, с които работя в екип 
най-често, обичат това, с което се за-
нимават, умеят да създават приятел-
ска атмосфера на толерантност и до-
бронамереност.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Специалност „Психология” във ВУЗ 
е все по-популярен и желан избор на 
кандидат-студентите. В Департамент 
„Психология” към ИИНЧ-БАН ежегод-
но кандидатстват и биват зачислени 
за докторанти както току-що завър-
шили студенти, така и експерти от 
практиката, които желаят допълни-
телна квалификация. Стратегията на 
Института е насочена към осигурява-
не на възможности за кариерно и на-
учно развитие на най-талантливите 
си докторанти и следователно, в него 
работят много млади учени.  

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Чудесна идея. Докато не опитат и не се 
потопят в научната атмосфера, няма 
как да разберат дали това е подходящо 
поприще и място за професионално 
развитие за самите тях. В съвремен-
ната динамика на наука, технологии, 
ученето (професията) не може да бъде 
разглеждано като статична база дан-
ни от знания и умения. Напротив, то 

се превръща в процес на постоянно 
усъвършенстване, който съпровожда 
човека през целия му живот, като ва-
рира както съдържанието на новите 
знания, така и мястото, където се при-
добиват и прилагат.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Клиширано звучи – „заплащането”. То 
е недостатъчно и в много други сфе-
ри на икономиката. Вероятно трябва 
да се промени стереотипният образ за 
учения, да се интегрира в него и иде-
ята за млад, амбициозен човек, любо-
знателен, насочен към света, открит 
към новото. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Извън научната работа се занимавам с 
превод от/на испански език на офици-
ална документация, специализирана и 
художествена литература. Свободното 
си време посвещавам с удоволствие на 
разходки и по-далечни пътешествия. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Аз съм доцент д-р Владимир 
Бозуков, 55 год., семеен, с 
дете. Роден съм в гр. Гоце Дел-
чев, но съм отраснал, учил и 

работил в София. Висшето си образо-
вание получих в Биологическия фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски”. 
През 1987 г. постъпих в Института по 
ботаника с ботаническа градина към 
БАН, който през 2010 г. стана част от 

Владимир Бозуков, Институт 
по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания 
към БАН
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 Институт по биоразнообразие и еко-
системни изследвания (ИБЕИ) към 
БАН. В момента съм ръководител на 
секция „Палеоботаника и поленов 
анализ” в Отдел „Растително и гъбно 
разнообразие и ресурси” към ИБЕИ.
Изследователската ми дейност е свър-
зана с растителни макрофосили, които 
са запазени в седименти с палеогенска 
и неогенска възраст. В милиони годи-
ни това ще рече между 65 и 1.7 млн. г. 
Имам издадени 54 публикации и 175 
цитата.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя в Институт по биоразноо-
бразие и екосистемни изследвания 
към Българска академия на науките 
(ИБЕИ-БАН). 
„Институтът е национален център за 
изучаване и опазване на биологич-
ното разнообразие и екосистемите в 
България. Той осигурява високо рав-
нище на научни изследвания и ком-
петентност по обществено значими 
въпроси в областта на теоретичните 
и приложни аспекти на биоразноо-
бразието, екологията, опазването на 
околната среда и устойчивото полз-
ване на биологичните ресурси. Под-
готвя висококвалифицирани кадри 
в областта на ботаниката, миколо-
гията, зоологията, паразитологията, 
хидробиологията, екологията, мута-
генезата от околната среда, консерва-
ционната биология, еволюционната 
биология и др. Също така институтът 
осигурява научна информация и мет-
одична помощ с цел подпомагане на 
държавните институции при взема-
не на управленчески решения; оказва 
експертна помощ на структурите на 
гражданското общество; представя 
страната в Европейското изследова-
телско пространство в областите на 
неговата компетентност.” (Годишен 
отчет на ИБЕИ-БАН за 2016 г. http://
www.iber.bas.bg/?q=bg)
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Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Вероятно научнопопулярните филми 
по телевизията, която в моето дет-
ство имаше само един канал и през 
седмицата предаванията бяха само 
следобед. Книгите на Джералд Даръл 
и Бернхард Гжимек (и други подобни) 
също имат дял. Но основното е кон-
тактът с природата през училищните 
ваканции, прекарвани винаги извън 
София.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Участник съм в проект към сесията на 
ФНИ за двустранно сътрудничество 
България – Словакия на тема „Дина-
мика на растителността и климата в 
Източен и Централен Паратетис през 
среден и късен миоцен”. Става въпрос 
за научни изследвания с фундамента-
лен характер и трудно би се определи-
ла ползата за живота на обикновения 
човек. Но ако този човек има жела-
ние за познание как са се променяли 
растителността и климатът в Източ-
на Европа през милионите години на 
неогена, определено това желание ще 
бъде задоволено. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.

„Олигоценска фосилна дървесина 
от Родопите, България”. Iamandei, S., 
Iamandei, E., Bozukov, V., Tsenov, B. 2016. 
Oligocene fossil woods from Rhodopes, 
Bulgaria. – Acta Palaeontologica 
Romaniae, 12 (2): 47-65. 
За съжаление последният български 
специалист по фосилна дървесина е 
починал в началото на 60-те години 
на миналия век и затова прибягваме 
до „услугите” на чуждестранни коле-
ги. В статията се представят резулта-
ти от изследване на петрифицирана 
(вкаменена) дървесина от местност-
та „Вкаменената гора”, намираща се 
в Нановишката депресия на Източни 
Родопи. Чрез това изследване се до-
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 казва, че в седименти с възраст около 
30 млн. години, които са образувани 
от вулкански изригвания, са устано-
вени по растителни останки някол-
ко дървесни вида. Това са прародни-
ни на днешни вечнозелени дъбове, 
магнолии, блатни кипариси, секвои, 
хикории. Оттук индиректно можем да 
твърдим, че през палеогена на тери-
торията на България е царял субтро-
пичен климат. Едно от приложенията 
на резултатите от палеоботаничните 
изследвания е точно това – на осно-
вата на фосилния видов състав и съ-
ответстващия такъв на рецентните 
аналози на фосилните видове, да се 
определят параметрите на палеокли-
мата. Според широко използвания в 
науката принцип на актуализма, пале-
оклиматът е бил такъв, при какъвто 
са разпространени днес рецентните 
аналози на фосилните видове, защото 
те изискват същите жизнени условия 
както фосилните.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Ако за приложната наука в Бълга-
рия виждам някакво бъдеще, защото 
тя все пак ще се финансира или поне 
съфинансира от приложността си, то 
за фундаменталната наука предпола-
гам, че ѝ остават 15-20 години – дока-
то се пенсионират сегашните доценти 
и професори. При днешното финанси-
ране на науката в България няма да 
има кой да ги замести. „Замести” не е 

точната дума. Може би наследи, защо-
то става въпрос за процес на предава-
не на знания, а не за назначаване на 
съответната длъжност. Ако продължи 
и занапред сегашното финансиране 
на науката в България, ние все повече 
ще се отдалечаваме от Европа, защото 
все повече научни направления ще из-
чезват от лицето на българската нау-
ка за разлика от европейската...

Как оценявате работата на екипа си?
За съжаление от екипа ми останах 
само аз. Когато постъпих в института 
в края на 80-те, в моето направление 
работеха един професор, двама доцен-
ти, един гл. асистент и техник. Послед-
ният асистент в секцията ни (както и 
тези преди него) предпочете условия-
та за реализация във висше училище 
и ни напусна. С други думи, не издър-
жа на недоимъка в БАН и така останах 
сам, след като останалите колеги се 
пенсионираха. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Засега не. Както посочих по-горе, фун-
даменталният характер на палеобо-
таниката не предвещава финансова 
стабилност на млад човек в България. 
Поне досега е така и резултатите са 
плачевни...
Работата със скален материал 
предполага необходимостта от физи-
ческа сила, литературата по опреде-
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ляне на фосилните видове е предимно 
на чужд език, данните се обработват 
на различни компютърни програми. 
Въпросът е кой млад мъж с такива 
способности би започнал работа за за-
плата близка до минималната в Бъл-
гария? Реторичен въпрос...

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Да бъдат сигурни в човека до тях, с 
когото ще делят и хубавото и лошото, 
защото няма да е леко. Но и това не е 
гаранция за щастливо отдаване на на-
уката, защото тяхното дете (деца) ще 
расте заобиколено от по-задоволени в 
материално отношение връстници и е 
много трудно да се обяснява, защо те 
имат това и онова, а то горкото няма. 
Това го знам от личен опит. И въпро-
сът, дали е правилен изборът ти да 
правиш наука и същевременно да ли-
шаваш детето си, не ти дава да спиш...

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Естествено финансирането и контро-
лът върху него. Това, което е издиг-
нало то руините на Втората световна 
война Германия и Япония, е развитие-
то на науката и технологиите. Това, 
което нареди Китай сред световните 
сили, е изключителното финансиране 
на науката там. В азиатския югоизток 
има и други страни за пример. Бълга-

рия няма как да излезе от задния двор 
на Европа, ако не инвестира в наука и 
високи технологии. Ще остане дести-
нация за алкохолен туризъм, каквато 
е сега и източник на евтина работна 
ръка, ако остане работна ръка в Бъл-
гария въобще... Това, което трябва да 
се промени, е отношението на дър-
жавните институции към образова-
нието и науката. Не се ли създадат ра-
ботници и работни места за продукти 
с висока принадена стойност, за което 
е нужно точно това образование и точ-
но тази наука, България е обречена. 
Точно това образование и тази наука 
преобразиха следосвобожденска Бъл-
гария в държавата, от която в Европа 
имаха респект в края на 30-те години 
на миналия век. Това е станало въз-
можно, защото народът ни с послед-
ните си пари пращал децата си да учат 
на запад и връщайки се, те прилагали 
наученото. Нека днешната ни държа-
ва да вземе пример от това.

Занимавали ли сте се с нещо извън на-
учната работа? Какви други интереси 
имате и как обичате да прекарвате 
свободното си време?
При всяка възможност чета или гле-
дам научнопопулярни статии и фил-
ми. Не спира да ме удивлява човеш-
ката любознателност и желанието да 
се проникне в нещо непознато. Това е, 
което води човечеството напред и на-
горе, стремежът към познание. Изчез-
не ли той, ще изчезне и прогресът.
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 Поправката на повредени вещи и рес-
таврацията на стари мебели винаги са 
ме привличали. Възможността да да-
деш втори шанс на някакъв предмет 
да носи полза или просто естетическа 
наслада винаги е предизвикателство 
за мен. А понякога се случва и да се по-
пълни и семейният бюджет, което не е 
без значение...
  

https://nauka.bg/night
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Предпочитам да запазя ано-
нимност. Може би така ще 
бъде по-интересно за чита-
телите.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
В момента съм част от Ludwig Cancer 
Research. Това е интернационална ин-

ституция, обединяваща учени, бази-
рани в изследователски центрове в 
няколко държави, в тяхната борба с 
рака.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Нямам ярък единствен спомен, който 
да предскаже или подскаже професи-
онален уклон от невръстно детство 
или объркващ пубертет. Въпреки 

Български учен от Ludwig 
Cancer Research
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 това, със сигурност любовта на моята 
майка към книгите, нейните интерес-
ни истории за разнообразния и пъс-
тър свят, особено този на животните и 
растенията, са ми показали правилна-
та посока. Винаги има толкова много 
да бъде видяно, прочетено, разбрано, 
усетено, тествано, научено – светът е 
пъстър вихър от информация, мина-
ващ през призмата на нашето разби-
ране. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Мога да обобщя настоящия си про-
ект. Той е свързан с разработването 
и тестването на технология за ранна 
диагностика на рак, използвайки теч-
на биопсия. Чрез епигенетичните мо-
дификации на ДНК като метилация и 
хидроксиметилаця на цитозини (съ-
ществуват още формилметилиран и 
карбоксилметилиран цитозин, които 
са с много по-малко процентно учас-
тие) може да се установи тъканната 
принадлежност на свободната ДНК в 
кръвта, която се получава при заги-

ването на телесни клетки. Така могат 
да бъдат разграничени ДНК от здрави 
и ракови клетки, включително да се 
разбере какъв е типът рак. Сходни тех-
нологии, основани на течна биопсия, 
съществуват за тестване за Даун синд-
ром при бременност, тъй като около 
5-13 % от свободната ДНК в кръвта на 
майка произхожда от плода.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната статия, където е включе-
но името ми, е плод на моето скромно 
участие с биоинформатичен анализ. 
Това е изследване на взаимодействи-
ята между клетки на вродения иму-
нитет, като макрофаги и микроглия, с 
глиобластомни клетки. Глиобластома 
е рак породен от мутации в неврони, 
олигодендроцити, астроцити и нерв-
ни стволови клетки, като не съществу-
ва адекватно лечение понастоящем и 
средната продължителност на живота 
на пациенти с комбинирано лечение е 
по-малко от година и половина.
Един от основните проблеми за лече-
нието на рак е хетерогенността на ра-
ковите клетки. Различните драйвър 
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мутации в клетките на първичния ту-
мор ще се предадат във всичките дъ-
щерни клетки, при което ще има раз-
лични клонове от клетки в туморната 
маса. При всяко делене на тези клетки 
ще се натрупват пасенджър мутации, 
които ще допринасят за разликите 
между клетките в клона. Разлики-
те между клоновете ще са отговорни 
дали терапията ще бъде успешна по 
начало, докато разликите в акумули-

ралите се мутации между клетките в 
тези клонове ще обясни защо ефикас-
ността на лечението може да нама-
лее с времето. Друг основен проблем, 
освен хетерогенността на клетките, 
изграждащи туморите, е, че раковите 
клетки могат да променят поляриза-
цията на клетките на вродения иму-
нитет, които вместо да се опитват да 
унищожат тумора (често раковите 
клетки имат маркери за разпознаване 
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 и унищожаване като фосфадитилсе-
рин по външната си обвивка), започ-
ват да го укрепват и да подпомагат не-
говата инвазия.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
За да има качествена наука, която да 
подобрява живота на хората, трябва 
да се погледне първо към образова-
нието и ценностите на едно общество. 
Важно е образованието и знанието да 
бъдат разбирани като богатство, като 
необходимост и като вдъхновител на 
промяната. Целта на едно образова-
ние е тестването на собствени идеи, 
базирани на достоверна информация 
и доказването на тяхната значимост. 
В този си вид знанието дава свобода: 
способността да разсъждаваш и да от-
казваш да вярваш на всяка добре (или 
не толкова добре) формулирана теза 
заради авторитети или незнание. 
Силно се надявам българите да искат 
повече, отколкото получават и да зна-
ят, докъде се простират техните права 

и отговорности.
Познавам прекрасни хора, които въ-
преки трудностите се занимават с ка-
чествена наука в България и не биха я 
напуснали, защото вярват в нея и съ-
народниците си. Най-важното е човек 
да знае да отстоява своите принципи 
и да вижда смисъл в своя труд, затова 
докато има такива хора, ще има наука 
в България.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Лабораторията, в която работя, е 
сформирана преди няколко месеца. 
Въпреки малкия брой на хората се на-
предва с бързи темпове и членовете 
на екипа отговарят за няколко проек-
та едновременно.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Интересът към биологичните и меди-
цинските науки е висок, защото има 
много належащи проблеми, свърза-
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ни директно и индиректно с тези об-
ширни сфери, които се простират все 
повече и повече към други клонове и 
подразделения на науките. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Науката е ключов фактор за икономи-
ческия прогрес на една страна, а про-
блемът с нейното държавно финанси-
ране в България, за нещастие, е много 
сериозен. Въпреки това младите хора 
могат да намерят достойни екипи, с 
които да работят по интересни и ва-
жни научни проблеми. Съществуват 
разнообразни международни сти-
пендии, проекти и конкурси, в които 
тези млади хора могат да участват и 
да получат финансиране за своите из-
следвания. Също така различни семи-
нари, кратки курсове, дистанционни 
обучения (включително голям брой 
безплатни интернет курсове), конфе-
ренции и програми за образователен 
обмен биха обогатили академичната 
им култура, както и биха им помогна-
ли да изградят важни професионални 
връзки. Последното е много важно, 
защото научната общност в световен 
мащаб няма граници – тя е многоо-

бразна, но споделя общи цели и идеи.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Според мен е важно увеличаването на 
броя научни проблеми, произлизащи 
от индустрията – по този начин ще се 
подобри качеството на производство-
то, както и ще се увеличат потенци-
алните източници за финансиране за 
научни екипи. За начало трябва да се 
подобри комуникацията между биз-
неса и науката.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Интересувам се от изкуство в негово-
то разнообразие. Обичам да рисувам 
и да пиша, но не отделям достатъчно 
време за тези занимания. Нямам мно-
го свободно време и обикновено го из-
ползвам, за да изпробвам нещо ново, 
свързано с работата ми или да чета. 
Обичам да тествам идеи.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Калина Николова-Гане-
ва, доктор по биология, специалност 
Имунология. Бакалавърската си сте-
пен по Молекулярна биология, а също 
и Магистърската – по Биохимия,  по-
лучих в Софийския Университет „Св. 
Климент Охридски“. В момента съм на 
длъжност главен асистент към Отдел 
имунология в Института по Микроби-
ология към БАН.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Научната институция, която предста-
влявам, е Институт по микробиология 
„Стефан Ангелов“ към БАН. Той е водещ 
в областта на приложната микробио-
логия, както и в областта на генети-
ката, биохимията и ултраструктурата 
на микроорганизмите. Лаборатория-
та по експериментална имунология, в 
която работя, е част от Отдел имуноло-
гия към института. Основната научна 
дейност на лабораторията е свързана 
с нови in vitro подходи за специфич-
но потискане на патологични имун-
ни клетки в автоимунни и алергични 

заболявания, както и използването 
на хуманизирани миши модели на чо-
вешки заболявания (алергии, авто-
имунни заболявания – системен лупус 
еритематозус, ревматоиден артрит, 
множествена склероза, диабет).

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?

Калина Николова-Ганева, 
Институт по микробиология 
„Стефан Ангелов“ към БАН
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В интерес на истината никога не съм 
предполагала, че ще се занимавам ак-
тивно с научна дейност. След като за-
щитих дипломната си работа, получих 
предложение да продължа да работя и 
да направя дисертация по тема, която 
беше продължение на дипломната ми 
работа. Проектът се оказа извънредно 
интересен, аз бях много ентусиазира-
на от работата и резултатите по него 
и предполагам, че точно тогава у мен 
се породи трайно желание да се зани-
мавам с научна дейност. В Института 
по микробиология работя от десет го-
дини.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
В момента има одобрен проект от на-
учната сесия в помощ на млади учени 
със заглавие „Епигенетично модули-
ране на развитието на системен лупус 
еритематозус при миши пристанов 
модел на заболяването”. Епигенетич-
ните модификации представляват на-
следствени изменения в генната екс-
пресия, които не водят до промени в 
генетичния код. Редица научни разра-
ботки посочват фолиевата киселина 
като важен модулатор на генната екс-
пресия. Системният лупус е комплекс-
но автоимунно заболяване. Използва-
нето на  мишия модел за модулиране 
развитието на лупуса по епигенети-

чен път е от значение за прилагането 
на бъдещи терапии за коригиране на 
генетични дефекти на молекулярно 
ниво.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Заглавието на последната ми пуб-
ликация е “Targeted silencing of DNA 
- specific B cells combined with partial 
plasma cell depletion displays additive 
effects on delaying disease onset in lupus-
prone mice“. В статията е представено 
научно изследване за нов подход за 
лечение на автоимунното заболяване 
– системен лупус върху миши модел.

Има ли бъдеще науката в България и 
как го виждате Вие?
Разбира се, аз смятам, че науката в 
България има бъдеще. Силно вярвам 
в научния потенциал на учените у нас. 
Според мен бъдещето на науката в 
България е тясно свързано с колабо-
рации с други страни от европейския 
съюз и извън него.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Бих оценила работата на колегите, 
с които работя, с най-висока оценка. 
Всички те са професионалисти в об-
ластта си, със сериозен научен опит, 
натрупан както от научна работа в 
България, така и от специализации в 
чужбина.
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 Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
Мога с радост да потвърдя, че има дос-
та млади хора, които намират научна-
та работа в областта на автоимуните-
та за интересна и биха се занимавали 
сериозно с научна дейност. Една част 
се реализираха успешно в чужбина, а 
други вече са част от нашия екип.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Бих ги посъветвала да не се отказ-
ват от мечтите си, да вярват повече в 
себе си. Науката има нужда от колко-
то се може повече млади хора, които 
са запазили научния си ентусиазъм и 
вдъхновение, с които биха допринес-
ли за развитието на науката в Бълга-
рия.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Основната промяна, която би довела 

до увеличаване броя на младите уче-
ни в България, е във финансирането. 
В момента ниското заплащане е глав-
ната причина много млади хора да 
се откажат да се занимават с наука. 
Също така смятам, че има недостатъч-
на информираност в обществото по 
отношение на научните изследвания 
– защо се провеждат, какви са резулта-
тите, с какво науката допринася в жи-
вота на хората. Ако тази информация 
е пo-достъпна това би променило от-
ношението на обществото към хора-
та, занимаващи се с наука, както и към 
науката като цяло.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Свободното време прекарвам най-ве-
че със семейството си. Обичам да ходя 
на планина, да карам колело или да 
чета книги.

https://nauka.bg/spetsializiran-broj-meditsina-2017/
http://kupinauka.com/product/1409/balgarska-nauka-i-meditsina-nevrologia-pdf.html
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1. Бихте ли се представили на 
нашите читатели?
 Казвам се Миглена Иванова. Работя 
като главен асистент в секция „Ан-
тропология на народните изкуства и 
визуалните форми“ на Института за 
етнология и фолклористика с Етног-
рафски музей при БАН.

2. Коя научна институция предста-
влявате и с какво се занимава тя?
Институтът за етнология и фолкло-
ристика с Етнографски музей при БАН 
(ИЕФЕМ) e създаден през 2010 г. след 
обединението на Етнографския ин-
ститут с музей и Института за фолк-
лор при БАН. Утвърден е като водеща 
институция в областта на етнологи-
ята, фолклористиката и културната 
антропология. Обучава докторанти 
и осъществява музейна, изследова-
телска, експертна и научно-прилож-
на дейност. ИЕФЕМ има редица успе-
хи в провеждането на национални и 
международни конференции, в из-
даването на сборници, монографии 
и реферирани периодични издания, 

в организирането на изложби, как-
то и в осъществяването на различни 
проекти, включително и с престижно 
чуждестранно финансиране. Част от 
Института са също Националният ет-
нографски музей, два специализира-
ни архива и три библиотеки.

Миглена Иванова, 
Институт за етнология 
и фолклористика с 
Етнографски музей при БАН

https://nauka.bg/spetsializiran-broj-meditsina-2017/
http://kupinauka.com/product/1409/balgarska-nauka-i-meditsina-nevrologia-pdf.html
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 3. Кое Ви запали да се занимавате с 
науката и кога се случи това?
Бях студентка в първи курс в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Колеги, които 
бяха и близки мои приятели, ме пока-
ниха на една от сбирките на кръжока 
по фолклор, ръководен от вече покой-
ния проф. Тодор Ив. Живков. Именно 
той запали за занимания с наука и 
мен, както и много други колеги.

4. Имате ли одобрен проект в по-
следната сесия на Фонд „Научни из-
следвания“, как се казва той и какви 
ползи ще има за науката и живота 
на обикновения човек?
Има два проекта, одобрени в послед-
ната сесия на Фонда от 2016 г., в които 
участвам: 
- Опазване на културното наслед-
ство - анализи, документи, практики – 
проект с базова организация ИЕФЕМ-
БАН и научен ръководител проф. 
д.изк. Мила Сантова
Анализът на културното наследство в 
неговата цялост е една от най-актуал-
ните проблематики днес. Амбицията 
на екипа е да допринесе за развитието 
на научна рефлексия по тези въпроси, 
като разгледа българската ситуация 
в светлината на цялостното опазване 
на наследството и перспективата на 
устойчивото развитие. В центъра на 
изследователското внимание са меж-
дународните и националните доку-
менти за опазването на културното 
наследство и практиките на тяхното 

приложение, дебатите, свързани с това 
приложение, и особено актуализация-
та на някои постановки, така че те да 
отговорят на предизвикателствата на 
съвременната ситуация, характеризи-
раща се например с повишени изиск-
вания по отношение на видимостта на 
наследството; за въвличане на самите 
носители в опазването на културното 
наследство; за извличането на нова 
стойност от наследството и превръ-
щането му във фактор за развитие; за 
отчитането на влиянието на неблаго-
приятните фактори и промени върху 
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процеса на опазване на културното 
наследство и т.н. 
Очаква се успешната реализация на 
проекта да допринесе за по-цялостно-
то осмисляне на културното наслед-
ство, на неговото място и на начините 
на функционирането му в съвремен-
ността. 

- Местно производство, облекло и 
езиково богатство (Принос към исто-
рическата лингвистика и антрополо-
гията на облеклото) – проект с базова 
организация Софийски университет 
"Св. Климент Охридски" и научен ръ-

ководител проф. д-р Маргарет Дими-
трова, в който ИЕФЕМ-БАН е парт-
ньорска организация.
Проекът предвижда електронно из-
дание (факсимилно и наборно с на-
учен апарат), както и анализ на свод 
от слабо познати архивни документи 
от 1888 и 1889 г., съхранявани в На-
учния архив на БАН и отнасящи се до 
облеклото от края на ХІХ в. Данните 
в тези ръкописни документи и илюс-
тративните фотографии са ценно сви-
детелство за начина, по който дрехата 
и говоренето за нея се свързват с кон-
кретни локални, личностни и групо-
ви идентичности. Основната идея на 
проекта е през призмата на облеклото 
да се очертаят както трайността, така 
и променливостта на представите за 
идентичност. 
Значителният обем на изворовия 
свод и сложността му като ръкопи-
сен масив, състоящ се предимно от 
административни описания на хиля-
ди, произведени най-вече в домашни 
условия, разновидности на облекло, 
както и нуждата от съпоставки с дру-
ги извори водят до необходимостта от 
цифровизация на архивните докумен-
ти. Предвижда се те не само да се из-
дадат като извори в електронен вид, 
но и носената от тях информация да 
се преструктурира и анализира по оп-
ределени критерии, за да се достигне 
до ново знание в различни посоки. За 
целта избрани лексикални единици, 
които представляват интерес от ет-
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 ноложка, историческа, културоложка 
и езиковедска гледна точка, ще бъдат 
снабдени с метаданни, за да може да 
се търси по определени параметри и 
да се генерират нови корпуси от ин-
формация. Така ще се улесни и уско-
ри комплексното проучване на свода, 
което иначе заради своята трудоем-
кост, многопластовост и комплицира-
ност не би могло да доведе бързо до 
мащабни, интердисциплинарни по 
своята природа, прецизни обобщения 
и сравнения.
В резултат на това проучване ще се 
достигне до нови знания както за тех-
нологиите на изработване и функци-

ите на облеклото от края на XIX век, 
така и за по-доброто изследване на 
натрупаното езиково богатство в тази 
сфера, като се произведат речници на 
специалните термини, снабдени с бо-
гата енциклопедична информация. 
Ще се очертаят важни аспекти на ис-
торията, културата и езика, сред кои-
то използването на традиционното 
облекло като  символ, а също така и 
постепенното формиране в този пери-
од на административен езиков стил 
и речеви практики сред българските 
държавни служители на регионално и 
на най-високо държавно ниво.
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5. Моля да ни разкажете повече за 
последната си публикация. 
Заглавието на последната ми пуб-
ликация, която излезе в Германия, е 
малко дълго: The Dark Legacy of the 
South. Traumatic Memory, Silence and 
Recollection of the 1946–47 Famine 
Among the Gagauzs and Bulgarians from 
Bessarabia. Засега съм получила само 
електронно копие на публикацията; 
очаквам в скоро време да получа и це-
лия брой на списанието, в което е пуб-
ликувана.
Статията е резултат от многогодиш-
ната ми теренна работа в Бесарабия и 
анализира начина, по който днес бъл-
гарите и гагаузите от Бесарабия пом-

нят и осмислят големия глад (т.нар. 
голодовка), на който те или техните 
предци са били подложени през 1946-
1947 г., непосредствено след Втората 
световна война. Нечовешките страда-
ния по време на глада, смъртта на мно-
го от местните хора, както и разпадът 
на цялостния предишен начин на жи-
вот и последвалата колективизация 
на земята са оставили траен и болез-
нен спомен у следващите поколения.

6. Има ли бъдеще науката в Бълга-
рия и как го виждате Вие?
Има и за тази цел трябва да се осигу-
рят както приемственост, така и усло-
вия за изява на най-креативните идеи.
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7. Как оценявате работата на екипа 
си?
Работя в рамките на няколко екипа. 
Смятам, че това, което правя, е важно; 
иначе не бих се занимавала с него. 
Особено ценя работата си по интер-
дисциплинарни теми, които изискват 
и интердисциплинарни екипи – тя ми 
дава възможност едновременно да за-
дълбоча познанията си като тесен спе-
циалист в определена област, да раз-
ширя познанията си, като придобия 
познания от сходни или дори доста 
различни области, и да контактувам 
с широк кръг от колеги. В резултат на 
това имам възможност значително да 
разширя собствените си хоризонти.

8. Има ли млади хора, които искат 
да се занимават с наука във Вашата 
област?
Има, но стават все по-малко и все по-
вече се налага да се полагат специал-
ни грижи за привличането им.

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали да 
се занимават с наука в България?
Че трябва да се занимават с наука, но 
заедно с това трябва да се борят и за 
подобаващо обществено признание 
на своя труд.

10. Какво, според Вас, трябва корен-
но да се промени в България по от-
ношение на науката?

Необходимо е да се преоцени значе-
нието на научните изследвания, визи-
ята за развитието им, както и начинът 
на тяхното организиране и финанси-
ране. Проектният принцип е чудесен, 
но трябва да се мисли и работи задъл-
бочено по линия на дългосрочното 
планиране и осигуряване на прием-
ствеността. Не всичко в науката може 
да стане за 2, 3 или дори 5 години, кол-
кото обикновено трае един проект. 
Освен това ефектът от резултатите, 
постигнати по най-перспективните 
и най-добре осъществените проекти, 
трае поне няколко години, а понякога 
и десетилетие след края на проекта. 
Когато разчитаме само на проектния 
принцип за финансиране, рискува-
ме да не оползотворим тези резулта-
ти. Доказалите се научни колективи 
трябва да получат и последващ шанс 
за развитие, а не да се окажат пред 
разпад веднага след края на проекта.

11. Занимавали ли сте се с нещо из-
вън научната работа? Какви други 
интереси имате и как обичате да 
прекарвате свободното си време?
Занимавала съм се също така с препо-
давателска и преводаческа дейност. 
Любимото ми хоби е фотографията, 
което нерядко ми помага и в научната 
ми дейност. Най-релаксиращи за мен 
обаче са разходките сред природата и 
практикуването на фотография в пла-
нинска среда.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели? 

Казвам се Милена Райчева и 
съм археолог. Завършила съм 
Софийския университет, къ-
дето през 2013 г. защитих и 

докторат на тема „Императорският 
култ в провинция Тракия“. От 2015 г. 
съм главен асистент в Секция за ан-
тична археология в Националния архе-
ологически институт с музей към БАН. 
Занимавам се предимно с римска архе-
ология като интересите ми са свърза-
ни с антична религия, изкуство, архи-
тектура, епиграфика.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя в НАИМ-БАН. Това е най-голя-
мата научно-изследователска инсти-
туция, занимаваща се с археология не 
само у нас, но и на Балканите. Институ-
тът е структуриран на базата на някол-
ко профилирани научни звена, в които 
работят специалисти от различни об-
ласти на археологията. Основната му 
дейност е да координира археологиче-
ските проучвания на територията на 
страната, както и да извършва голяма 
част от тях. Освен това институтът раз-
вива продуктивна издателска дейност 
на национално и международно ниво, 
като публикува редица периодични 
издания и монографии. Националният 
археологически музей, от своя страна, 

Милена Райчева, Национален 
археологически институт с 
музей, БАН
Интервюто взе Стефана Петкова
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 притежава особено богата колекция, 
която съдържа някои от най-значимите 
паметници от цяла България.

Кое Ви запали да се занимавате с нау-
ката и кога се случи това?
Родена съм и съм израснала в Пловдив 
– това имаше решаващо значение. От 
малко дете ми правеха впечатление ан-
тичните останки в града. Интересувах 
се от тези паметници – възхищавах се 
на Античния театър, на изтърканите 
стъпала и гладките седалки, на белия 
мрамор и древните букви по него. Ис-

ках да знам повече за тях – от кое вре-
ме са, кой ги е оставил. Още щом раз-
брах, че всъщност има наука, която се 
занимава с тези неща, знаех че искам 
да бъда археолог – а това беше в ранна 
възраст, може би бях на 6-7 години. Ос-
ъзнавам, че подобна детска мечта имат 
много хора, но при мен тя впоследствие 
се превърна в професия. 

Имате ли одобрен проект в последна-
та сесия на фонд „Научни изследва-
ни”я, как се казва той и какви ползи 
ще има за науката и живота на обик-
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новения човек?
Досега не съм кандидатствала по фонд 
„Научни изследвания”. Може би ще опи-
там в следващи години.

С какво заглавие беше последната Ви 
публикация? Разкажете ни повече за 
нея.
Последната ми публикация е в съавтор-
ство с Даниел Делчев, приятел и колега, 
докторант в Хале. Заглавието на статия-
та е „The Lesicheri pillar and the transfer of 
funerary architecture trends from Bithynia 
to Roman Thrace”. Тя се занимава с един 
позабравен, но много впечатляващ па-
метник – римски надгробен стълб (по-
пулярно наричан „обелиск“), който се 
издига край с. Лесичери, Община Павли-
кени. В публикацията предлагаме нова 
датировка на паметника като изслед-
ваме източните влияния в него и въз-
можния му произход от римската про-
винция Витиния (Северозападна Мала 
Азия). Статията е в сборника от Първа 
международна конференция „Римска и 
късноантична Тракия”, която НАИМ ор-
ганизира през 2016 г. Публикуваме я на 
английски език и се надяваме, че така 
ще популяризираме този интересен па-
метник и пред международна публика.

Има ли бъдеще науката в България и 
как го виждате Вие?
Науката има бъдеще в целия свят, за да 
може той да продължи да съществува. 
България не прави изключение, защото 
всички сме свързани в глобален смисъл. 

Няма как да спре да се развива науката 
в България или където и да било по све-
та, защото това е въпрос на оцеляване 
за човечеството.
Конкретно погледнато, ако желаем нау-
ката в България да се развива по-качест-
вено, има много неща, които могат да се 
променят или подобрят, и на държавни-
ческо, и на личностно ниво. Във връзка 
с първото, необходима е структурна ре-
форма на научните институции, така 
че да се осигурят повече работни места 
и перспектива за развитие на младите 
учени – те са онези, на които разчита-
ме да повишат нивото на българската 
наука. Разбира се, крайно време е също 
така тези институции да започнат да 
получават подходящо финансиране, за 
да могат българските учени да поддър-
жат нормален жизнен стандарт, а не да 
потъват в битовизми и грижи за оцеля-
ването си. Далеч съм от мисълта обаче, 
че процесът е едноспосочен и някой не-
прекъснато е длъжен на учените в Бъл-
гария. Има какво да се желае и в сами-
те институции, що се отнася до личния 
принос на всеки един от нас. Има много 
начини, поне според мен, по които един 
учен би могъл да подобри както своето 
представяне, така и това на институ-
цията си: да бъде активен, да публикува, 
да участва в конференции, да се старае 
да бъде в крак със световните тенден-
ции, да поддържа контакти с колеги в 
чужбина и пр. За съжаление не всички 
български учени виждат своята роля в 
обществото по подобен начин.
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Как оценявате работата на екипа 
си?
Ние, археолозите, нямаме един строго 
установен екип от специалисти, както 
често се получава при точните науки. 
Ние пътуваме почти непрекъснато, 
работим на много места в страната, с 
различни екипи, т.е. в различна ком-
бинация от колеги. В повечето случаи 
екипът се състои от приятели. В този 
смисъл, работата на един сплотен 
екип обикновено е добра, независимо 
от трудностите на нашата професия 
– физически труд при всякакви мете-
орологични условия, обемна докумен-
тация на терен, подготовка за публи-
кация, притискащи срокове. Когато 
има неразбирателства в екипа, това се 
отразява и на научните резултати.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Има, разбира се. Археологията става 
все по-привлекателна, не само зара-
ди популярни филми, а и защото все 
по-често ѝ се дава медийно внимание. 
Когато аз кандидатствах за тази спе-
циалност, вече започваше да се гово-
ри за нея – повече, отколкото се е го-
ворело преди, но  не толкова много, 
колкото се говори сега. Самите архе-
ологически проучвания (и съответ-
но открития) днес са повече на брой, 
най-вече заради различни инфра-
структурни проекти, а и обществото е 

по-запознато с нашата дейност. 
В хода на следването си мнозина та-
лантливи мои колеги се отказаха от 
археологията. Поради липса на перс-
пектива и реализация, те избраха да 
се преориентират към нещо по-малко 
романтично, с което биха могли да из-
държат семействата си. Те все още за-
пазват интереса си към археологията 
и живо се вълнуват от нея. Възможно 
е българската наука да е изгубила ня-
колко добри потенциални археолози в 
тяхно лице.
По мои впечатления, сега желаещи-
те да се занимават с археология са 
по-голям брой, отколкото преди, като 
по-малко от тях се отказват в студент-
ските си години и повечето се дипло-
мират успешно. За добро или за лошо, 
вече съществуват и повече учебни 
заведения, където може да се изуча-
ва тази специалност. Но острият про-
блем с реализацията остава – в крайна 
сметка малцина дипломирани архе-
олози успяват да намерят постоянна 
работа по специалността, защото бро-
ят на възможните работни места не е 
нараснал особено. Много от младите 
колеги са само временно заети, с граж-
дански договори.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Занимавайте се с наука само, ако на-
истина чувствате, че тя ви прави 
щастливи. Науката вероятно няма да 
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ви обогати материално, но ще ви до-
несе друг вид удовлетворение, което 
парите невинаги могат да ви осигу-
рят. Бихте могли да оставите следа с 
дейността си, да бъдете полезни, да 
направите свое откритие. Науката е 
трудният път.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Трябва спешно да се направи нещо, 
което да спре бягството на специали-
сти навън. За целта е крайно необхо-
димо да се осигури адекватно запла-
щане на труда на учените в България. 
Стартовите заплати в научните ин-
ституции едва покриват стойността 
на един месечен наем в голям град. 
Почти нищо не може да мотивира 
един млад човек да остане в държава-
та ни и въобще в рамките на научното 
поприще, освен безкрайна любов към 
науката. 

Друг наболял проблем е затвореност-
та на българската наука – както към 
света, така и към обществото в самата 
ни държава. Разбира се, не бива да се 
поставят всички научни институции 
под общ знаменател, но на фона на ця-
лостната картина в Европа, ние имаме 
далеч по-малко партньорства с чужби-
на, мобилност, публикации и проекти 
с международно значение, отколкото 
позволява потенциалът ни. Колкото 
до ситуацията вътре в държавата ни 

– у нас като цяло почти не се говори 
за наука. От една страна самите на-
учни институции не полагат особени 
усилия за своята популяризация, а 
от друга – обществото не е достатъч-
но често информирано за научната 
дейност в България и не вижда пряк 
ефект от нея. У средностатистическия 
българин не е възпитан интерес към 
науката и съответно липсва нужният 
респект към учените. Колко често чу-
вате новина за постижения на българ-
ската наука? А такива има.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Понякога ми се е налагало, както 
на повечето ми колеги, да печеля до-
пълнително. Обикновено се занима-
вам с преводи или езикова редакция 
на научни текстове. Общо взето, това 
също може да се възприеме като науч-
на дейност, затова не може да се каже, 
че съм се занимавала с нещо коренно 
различно. От време на време съм ек-
скурзовод на доброволни начала.
В свободното си време пътувам, за 
предпочитане до неархеологически 
дестинации. Много обичам да ходя 
пеша, да слушам музика, да чета худо-
жествена литература, да експеримен-
тирам със сладкарски рецепти в кух-
нята.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Миряна Янакиева. 
Родена съм в София. Завър-
ших Френската гимназия 
„Ламартин“ и българска фи-

лология с втора специалност френска 
филология в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Имам докторска степен по тео-
рия на литературата.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя в Института за литература при 
БАН, където съм доцент. Завеждам 
секцията по теория на литературата. 
Институтът е най-големият център 
за литературни изследвания в Бъл-
гария. В него се подготвят и издават 
многотомни енциклопедични изда-
ния, формиращи основното знание за 
съответните научни области. Изслед-
ват се постиженията на българските 
творци (ІХ-ХХІ в.), с което да съдейст-
ва за българската и европейската ни 
идентичност. Сред най-важните цели 
на неговата дейност са: изследване 
на литературата в културно-исто-

рически, теоретичен и сравнителен 
аспект; издирване, съхраняване, сис-
тематизиране и обработване наслед-
ството на българската литература; 
създаване на бази данни и електронни 
издания; развиване на съвременния 
концептуален и терминологичен апа-
рат на българското хуманитарно ми-
слене; изследване на особеностите на 

Интервю с Миряна Янакиева, 
Институт за литература, БАН
Интервюто взе Надежда Калоферова
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художествената творба, на художест-
вените и естетическите направления, 
на творческото писане, на значението 
в художествения текст; утвърждаване 
на общочовешките ценности чрез из-
следване на литературата; изследва-
не на българската литературна наука 
и критика от ХІХ и ХХ в. в техния евро-
пейски контекст.

Кое Ви подтикна да се занимавате с 
научна работа в сферата на литера-
турата и кога се случи това?
Трудно ми е да определя кога се офор-
ми в мен окончателният избор да об-
вържа професионалния си живот с из-
следването на литературата, тъй като 
ми се струва, че тази идея ме съпро-
вожда, откакто се помня. Причини-
те за това са много, но в този момент 
бих откроила, поради особената им 
важност за мен самата, следните две: 
литературата, може би повече от вся-
ка друга човешка дейност, свързана с 
езика, ни дава възможност да осъзна-
ем до каква степен езикът е не само 
инструмент за опознаване, но и за не-
престанно досътворяване на човешка-
та реалност; в литературното позна-
ние въпросите са много по-важни от 
отговорите и то е област, в която може 
да намери удовлетворение всеки, за 
когото не практическият, а духовният 
смисъл на човешките занимания е на 
първо място.
 
Мислите ли, че сте родена с миси-

ята да допринесете за развитието 
на тази наука? Каква смятате, че е 
най-голямата Ви заслуга?
За нищо на света не бих си дала сама 
подобна оценка. Бих си позволила да 
кажа единствено, че усещам в себе си 
нагласа и предразположение към ли-
тературното мислене, че то е за мен 
област на неизчерпаем интерес и, ако 
имам някаква заслуга, тя е в упори-
тостта, с която не се отказвам да тър-
ся и откривам смисъл в заниманията с 
литературна наука.

Занимавате ли се с творческо писа-
не?
Всяко писане е творческо.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Заглавието на най-новата ми публи-
кация е „Там, където думите са оскър-
бление… (Музиката в света на Пенчо 
Славейков)“. Статията излезе в сбор-
ник, посветен на 150-годишнината 
от рождението на Пенчо Славейков. 
Тази годишнина беше включена в кул-
турния календар на Юнеско за 2016 
г., а Институтът за литература беше 
главният инициатор и организатор 
на поредица сериозни и качествени 
културни събития в нейна чест. Сред 
тях беше и международната научна 
конференция, чиито доклади са в ос-
новата на споменатия сборник. Моята 
статия, както ясно личи от нейното 
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 заглавие, изследва различните форми 
на присъствие на музикалната тема 
в поетическото творчество на Пенчо 
Славейков.

Има ли бъдеще литературата в Бъл-
гария и как го виждате Вие?
Отговарям еднозначно: да, има бъ-
деще. Никога не съм била склонна да 
приемам буквално различните закли-
нания за смъртта на литературата. 
Колкото и да не се вярва на мнозина, в 
момента в България се пише и издава 
и много, и качествена съвременна ли-
тература в различни жанрове.

Предполагам, че сте запозната с ли-
тературния скандал в България от 
последните няколко месеца. Бихте 
ли споделили становището си?
Аз съм от тези, които смятат т. нар. 
литературни скандали за неизмен-
на и продуктивна част от нормалния 
литературен живот. Такива е имало 
и ще има във всички времена. Не ме 
изкушава вземането на страна, аб-
страхирам се от личностния момент 
и ме интересува предимно въпросът 
доколко един или друг литературен 
скандал позволява през него да се ви-
дят и осмислят определени културни 
и обществени процеси. Личното ми 
убеждение, че ни е нужна още извест-
на времева дистанция от споменатия 
най-нов литературен скандал у нас, за 
да си изработим възможно най-без-
пристрастна оценка за неговото зна-

чение.
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука в областта на 
литературата в България? Какво 
бихте ги посъветвали?
Има. Доказателство за това са изклю-
чително интересните и качествени 
докторати, които докторанти на Ин-
ститута за литература защитиха в 
изминалите 2-3 години. От техните 
автори зная, че желаят и след защи-
тата да се посветят на попрището на 
литературните изследвания. Предвид 
твърде ниското или направо отсъст-
ващо обществено признание на този 
вид интелектуален труд в днешна 
България, това тяхно желание е сигу-
рен знак, че не са се свършили млади-
те хора, за които има по-важни неща 
от бързия социален и материален ус-
пех.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката и в частност на 
литературата? Достатъчно добра ли 
е образователната ни система?
Ще започна с това, че според мен няма 
и не може да има достатъчно добра об-
разователна система. Образованието 
е дълбоко консервативна сфера и е об-
речено винаги да изостава от общест-
вените процеси и нужди. Това, което 
бих се радвала да видя, че се променя 
тук и сега, е общественото съзнание 
относно ценността на интелектуални-
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те усилия и труд, но не храня големи 
надежди това да се случи скоро.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Другата ми голяма любов е музиката. 
Но и тя е силно свързана с професио-

налните ми интереси, тъй като от дос-
та години се занимавам с изследване 
на отношенията между литературата 
и музиката, в частност с въпроса за 
музиката като тема на литературата.

Интервюто взе Надежда Калоферова
  

https://nauka.bg/google-i-bg-nauka-v-pomoshh-na-uchenite-i-uchitelite-v-blgariya/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

1942  
Митко И. Димитров, роден на 21. сеп-
тември в Козаревец, България
1969  Магистър, Софийски универси-
тет, Химически факултет 
1977  Доктор по биология 
1997  Професор 
2008  Доктор на науките
2015  Член-кореспондент на БАНИ

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
a/ Българска Академия на Науките 
(БАН) (1967 – 2010 г.): занимава се с 
хуманитарни и точни науки.
б/ Българска Академия на Науките и 
Изкуствата (БАНИ, BASA) (След 2015 
г): занимава се с хуманитарни науки, 
точни науки и отделя специално вни-
мание на проблемите на изкуството.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Вътрешна потребност, превърнала се 
в отколешна мечта още от ранната ми 

младост.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на фонд „Научни изслед-
вания“, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
До 2010 г. съм ръководил 4 проек-
та към фонд „Научни изследвания“ и 
един проект, субсидиран от НАТО. Въ-
просните проекти третират пробле-
ми, свързани с научното ми откритие 
„Диморфизъм на пластоцианина“.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.

Митко И. Димитров, Член-
кореспондент на БАНИ
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Kachalova, G.S., Shosheva, A.C., Bourenko, 
G.P., Donvhev, A.A., Dimitrov, M.I., Bartunik, 
H.D. (2012) “Structural comparison of the 
poplar plastocyanin isoforms PCa and PCb 
sheds new light on the role of the copper 
site geometry in interactions with redox 
partners in oxigenic photosynthesis”, J. 
Inorg. Biochem., 115, 174-181.
Тази статия е едно от най-добрите по-
стижения на българската биологична 
наука. Определени са пространстве-
ните структури на пластоцианинови-
те изоформи PCa и PCb – материални-
те носители на природния феномен 
„диморфизъм на пластоцианина“, 
който е със статут на природен закон. 
Научните резултати са реализирани в 
Института Макс Планк в Хамбург (Гер-
мания). 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Пределно ясно е, че държава без нау-
чен потенциал е обречена да загине. 
Така че фатално важната нужда от На-
ука ще налага на всички управленски 
институции да не я игнорират. Наука, 
обаче, се прави не с пари, а с много 
пари. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Бяха ерудирани, ентусиазирани и 
умни. За съжаление, след пенсионира-
нето ми екипът ми се разпадна.

Има ли млади хора, които искат да се 

занимават с наука във Вашата област?
Работил съм предимно с млади хора.

Какво бихте казали на хората, които 
все още се колебаят дали да се зани-
мават с наука в България?
Да не се колебаят, а да тръгнат ведна-
га по трудния, но и вълнуващ път на 
науката, търсейки колаборация с име-
нити научни групи по света.

Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката?
Нужни са мощни финансови субсидии. 
Трябва критериите за развитие на ка-
дрите, базиращи се на количеството 
статии, да се заменят с един-един-
ствен критерий – постигането на ви-
сококачествен научен резултат, с ранг 
на нaучно откритие.

Занимавали ли сте се с нещо извън на-
учната работа? Какви други интереси 
имате и как обичате да прекарвате 
свободното си време?
В младите си години обичах да спор-
тувам. Всички събития по света и у 
нас са ми интересни. Надявам се скоро 
да си намеря химична лаборатория, 
за да преживея отново незаменимите 
тръпки на всеки експеримент.  
 



НАУКА

www.nauka.bg/night

392Българска наука2017

С подкрепата на:

 

Интервюто взе Яна Ненчева

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Първо, здравейте. Най-напред 
искам да изкажа благодар-
ност за възможността да дам 
това интервю. :)

Казвам се Михаела Младенова, моле-
кулярен биолог съм и се занимавам 
най-общо казано с ДНК диагностика 
при наследствени болести.
Коя научна институция представлява-
те и с какво се занимава тя? 

Докторант съм към катедра „Меди-
цинска Химия и Биохимия“ към Ме-
дицински университет – Медицински 
факултет, София.
Независимо от това, както вече споме-
нах, работя в сферата на ДНК диагно-
стика на наследствени заболявания, 
също така се занимавам и с анализ и 
кариотипиране на хромозомни абера-
ции – цитогенетичен анализ.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Смятам, че хората, които се занимават 
с наука или по някакъв начин са част 
от тази сфера, са били предопределе-
ни. Вярвам, че е закодирано да се за-
нимават с това. 
Уверена съм, че тези хора са специал-
ни (като под думата специални нямам 
предвид „специални“), те са мечтате-
ли, живеещи в един много по-добър 
свят, изпълнен с хъс за новото и заре-
дени с любознателност. Те са  родени, 
за да бъдат такива.

С какво заглавие беше последната 

Михаела Младенова, катедра 
"Медицинска Химия и 
Биохимия“, МУ София
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Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Участвам в момента като съавтор в 
една статия, която има за цел на дос-
тъпен език да разясни на хората как-
во е генетика. Изяснява се нейната 
необходимост при някои заболявания 
или индивидуални терапии и/или ин-
дивидуален отговор към дадени ле-
карства. Говорим за това какво след-
ва, когато открием генетична дефект. 
Възможна ли е терапия и възможни 
рискове за поколението.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?

Разбира се, че има бъдеще и не само 
това, но и мисля, че тя ще бъде бъде-
щето . Виждам го по следния начин 
– лекари и научни работници трябва 
да работят рамо до рамо в помощ на 
хората.

Как оценявате работата на екипа 
си?
По-голямата част от екипа ни е от мла-
ди хора, които сме на една и съща въз-
раст. Освен че се спряваме блестящо 
във всичко, благодарение естествено 
и на нашите ментори, ние сме и едно 
голямо семейство. Успешно съчетава-
ме сериозната работа със забавление-
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 то и това е страхотно. Всеки ден е едно 
приключение, а не работа.
Има ли млади хора, които искат да 

се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Въпросът трябва да е: „Има ли дос-
татъчно осигурени места за младите 
хора, които искат да се занимават с 
наука?!?“ 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Бих им казала да послушат сърцето 
си, то знае най-добре :)!
Какво, според Вас, трябва коренно 

да се промени в България по отно-
шение на науката?
Смятам, че работата в научната сфе-
ра не е никак по-маловажна от лекар-
ската. И най-вече искам да започнат 
да ме разграничават от лаборантите 
(нищо против тях), или когато кажа 
молекулярен биолог, да не ме мислят 
за микробиолог . Може би трябва да 
се говори повече за науката и нейната 
дейност.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Обичам непрекъснато да пробвам 
нови неща. Обожавам да рисувам, ес-
тествено не професионално, но се 
старая да се доближава. Също така 
разходките сред природата много ме 
зареждат. Фотографията също. Оби-
чам да чета книги на различна тема-
тика. Дали ще са от моята сфера, тъй 
като трябва непрекъснато да съм на-
ясно с най-новите събития, или ще са 
художествена литература, няма значе-
ние. Обичам да спортувам и общо взе-
то гледам да има динамика и разноо-
бразие в живота ми.
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Интервюто взе Ива Тодорова

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Михаил Тодоров, 
професор съм по математи-
ческо моделиране във Факул-
тета по приложна математи-

ка и информатика към Техническия 
университет – София.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Тъй като вече отговорих на първата 
част от въпроса, ще се спра на втората. 
ТУ се занимава с обучение на студенти 
по инженерни направления, най-общо 
казано. Застъпени са и трите степени 
на обучение: бакалаври, магистри, 
доктори.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Тези неща само с палене не стават. 
Предпоставките са много: ген, семей-
на среда, обществена среда, реална 
оценка на амбиции и възможности. 
Ако трябва да градирам нещата, ще за-
почна с учителите, които са ми препо-

давали в началния, прогимназиалния 
и гимназиалния курс, както и някои 
мои съученици, които ме амбицираха 
още в 6-и – 7-ми клас да чета научна 
литература, за която тогава още не 
бях дорасъл, и по-важното – да се мъча 
да я разбера. Интересите ми бяха ка-
нализирани строго. В магистърската 

Михаил Тодоров, Факултет 
по приложна математика и 
информатика, ТУ – София
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 степен на обучение във Факултета по 
математика и информатика към Со-
фийския университет попаднах (и си 
допаднахме) на много стойностен на-
учен ръководител, който на по-късен 
етап ми стана научен ръководител и 
на кандидатската дисертация (по но-
вому образователна и научна степен 
„доктор”). Впоследствие имахме пло-
дотворно научно сътрудничество в 
продължение на много години.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Да, имам. И в последната, и в предпо-
следната. Не мисля, че трябва дослов-
но да му цитирам заглавието, но е по 

приложна математика, изучаване на 
свойствата и динамиката на нелиней-
ни процеси от специален тип. Няма 
да навлизам в подробности, защото в 
колектива сме една дузина хора, раз-
делени на тематични изследовател-
ски групи. Какъв ще е ефектът върху 
обикновения човек ми е трудно да га-
дая, нито кога ще се усети, но изслед-
ванията и евентуалните резултати и 
изводи от тях се намират на граница-
та между приложната и фундаментал-
ната наука.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Работя на няколко фронта с колеги от 
различни институти и държави. По-
следните ми публикации всъщност 
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са няколко. Редактор съм и на науч-
на литература. В последните години 
основно се занимавам с динамиката 
на вълнови и еволюционни процеси 
от специален тип и с математически 
методи и алгоритми за нейното изу-
чаване. Това са тип обратни задачи: 
имаме реален или поне реалистичен 
проблем, но не знаем как да го решим 
с формални математически средства. 
В стандартната образователна мате-
матическа литература обикновено е 
обратно, т.е. подходът е да се изучават 
прави задачи.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Бъдещето на науката в България е 
функция на бъдещето на България. 
Ако има устойчиви перспективи и 

планове за развитие на страната, то 
българската наука ще си намери мяс-
тото. В последните години ситуация-
та е твърде неясна и това ме кара да 
се въздържа от прогнози. Не говоря за 
себе си. Става дума за обществото.

Как оценявате работата на екипа си?
Екипът е съставен от професионали-
сти. Имаме разделение на труда. Пе-
риодически обменяме информация. 
Пишем статии, изнасяме научни съ-
общения и организираме семинари и 
конференции.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
За всеки влак си има пътници. Естест-
вено че има, но тук не става дума само 
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 за желание или хоби, а за мотивация. 
Ето това е трудното. Най-добре е да ги 
има и двете.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
В едно общество с изградена ценност-
на система излишни хора няма, нито 
хубави или лоши професии. Препоръ-
ката е кратка: занимавайте се с това, 
с което ще бъдете полезни на себе си. 
Ако го постигнете, то бъдете сигурни, 
че ще бъдете полезни и на обществото 
и вашата професия е най-хубавата, не-
зависимо от естеството ѝ.
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Просто трябва да заеме нишата, коя-
то ѝ се полага. Преди това обществе-
но-икономическите взаимоотноше-
ния трябва да се нормализират и да 
тръгнат устойчиво напред и нагоре. 
Иначе науката си е наука. Важно е кой 
я прави и защо.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Да, аз не съм робот, нито аватар и съм 
като всеки нормален човек. Нямам 
свободно време, защото отдавна съм 
престанал да ходя на работа по задъл-
жение. Това не ми пречи да работя по-
стоянно и да почивам „активно”.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Гавраил Гавраилов, 
родом от Пловдив. Завършил 
съм бакалавърска степен по 
политология и магистърска 

по приложна психология в Пловдив-
ския университет. Пиша книги за ал-
тернативен туризъм в България. Оби-
чам да пътувам и да общувам на живо 
с хора в различни части на страната. 
 
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
В момента съм редовен докторант по 
социология в Пловдивския универ-
ситет, катедра „Приложна и инсти-
туционална социология“. Ние имаме 
различни специалности за обучение 
на бакалаври, магистри и докторанти. 
Провеждаме редица научни и прилож-
ни проучвания, партнираме си с раз-
лични организации.
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
В интерес на истината, това се случи 
донякъде случайно, докато пътувах 
в региона на Белинташ, където се за-

познах с бъдещия ми научен ръково-
дител. През ноември 2015 г. подгот-
вяхме последната ни книга: „Села и 
туризъм – посоки за пътешествия в 
България“. Тогава срещнах гл.ас. д-р 
Тихомир Митев и след няколко чудес-
но прекарани часа в Родопите ми се 

Гавраил Гавраилов, Приложна 
и институционална 
социология - ПУ
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 стори, че вероятно ще се сприятелим. 
Така се и получи и след месец вече се 
подготвях за докторантските изпити 
по социология.
 
Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Все още не съм кандидатствал с про-
ект по този фонд. Имам идеи, свърза-
ни със социалното предприемачество 
в обезлюдяващи се региони на стра-
ната, предимно планински и полупла-
нински (Родопите, Странджа, Северо-
запада).
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация беше 
свързана с мое участие на годишна-
та конференция за селските региони, 
организирана от БАН и Софийски уни-
верситет. Темата на доклада ми беше 
„Социално предприемачество на село 
в България“. Опитах се да аргументи-
рам различния модел на мислене и 
подход при изграждане на икономиче-
ската дейност на село от така нарече-
ните социални предприемачи. Свър-
зах техните действия с ефекта върху 
местните общности. Дадох десетина 
примера от различни части на страна-
та, както и анализирах опита си от мое 
участие в една арт резиденция в село 

Татарево, където практически се за-
нимавахме със създаване на музейна 
сбирка в селското читалище. 
 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
По принцип като личност съм настро-
ен оптимистично и вярвам в бъде-
щето на добрите идеи и начинания. 
Бъдещето винаги е функция на на-
стоящето и до голяма степен зависи 
от положени усилия, за да може да му 
се влияе. Всеки път започва с първата 
стъпка, затова трябва да си вярваме 
и да работим смело. Виждам бъдеще-
то на науката в България на пазарен 
принцип, където предприемаческият 
дух в мисленето задава пътя и разви-
тието на нашите идеи. 
 
Как оценявате работата на екипа 
си?
С моите колеги имаме добри взаимо-
действия, които се крепят на взаимно 
доверие. Опитваме се да бъдем ефек-
тивни и интересни за нашите студен-
ти. Надявам се, че се справяме добре.
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Все още има такива младежи, които са 
будни, заинтересовани, интелигент-
ни, търсещи развитие и реализация 
в социологията. Това е изключително 
обнадеждаващо.
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Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Няма да им е никак лесно, понякога 
дори ще се чувстват дискомфортно. 
Но не всичко на този свят е свързано с 
пари, а щастието няма стойност. Тряб-
ва да си малко луд, за да се занимаваш 
с наука в България, но това все пак по-
мага.
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Преди всичко, трябва да се промени 
подходът на работа. Ако една идея е 
добра, то все някога пазарът ще я оце-
ни и развие. Сега много добри идеи 
залежават поради липса на финанси-
ране. Нужно е малко повече активност 
в търсене на правилните предприема-
чи, които да развиват добрите научни 
идеи и проекти. В момента няма доста-
тъчно ефективно партньорство меж-
ду бизнеса и науката, а образованието 
във висшите училища е консерватив-
но и не отговаря на потребностите на 

обществото. Паралелният свят на ака-
демизма трябва да почне да гравити-
ра около реалния пазар. Така проме-
ните ще се случат по-безболезнено, а 
без тях науката в България просто ще 
продължи да загива бавно.
 
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
С наука се занимавам официално от 
една година, преди това съм правил 
изследвания по интересни за мен 
теми, които са били насочени към па-
зарните очаквания и са били продик-
тувани преди всичко от това как паза-
рът ще ги възприеме. Все още ползвам 
този подход и в научната ми работа, 
където търся цялостната полезност 
на едно начинание. В свободното си 
време обичам да бъда сред природата, 
да ловя риба, да пътешествам, да оп-
исвам впечатленията си. Падам си по 
хубава храна и качествено вино, които 
обичам да опитвам някъде на село. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Доц. Диана Златанова – зоо-
лог, занимаващ се с гръбнач-
ни животни, основно бозай-
ници.

 
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Биологически факултет на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски, 
катедра Зоология и антропология“.
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
От ранна детска възраст, както се ос-
ъзнах като живо същество (може би 
на 3-4-годишна възраст) обичам жи-
вотните и винаги съм знаела, че това 
е моето призвание и че с това ще се 
занимавам цял живот. От тази възраст 
ме изпълва безкрайно и незатихва-
що любопитство за това как живеят и 
оцеляват тези животни, какви са взаи-
моотношенията им с околната среда и 
с другите видове. Най-живите ми спо-
мени в детството са свързани с въпро-

сите, които си задавах – например: „За 
къде са се забързали мравките и защо 
толкова бързат?“, „Кое кара жабите да 
скачат, дали нямат някакви пружини 
в тях, които ги карат да подскачат?“ 
Дори помня, че на 4-годишна възраст 
исках да разрежа една жаба, за да на-
меря механизма, който я кара да ска-
ча. Но най-голям тласък в развитието 
на научния ми интерес към животни-

Диана Златанова, Катедра 
"Зоология и антропология на 
човека", БФ, СУ
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те създадоха книгите на английския 
естествоизпитател Джералд Даръл с 
неговите безкрайни и изключително 
забавни описания на различни видо-
ве. Тези видове до голяма степен се 
превърнаха в основата на първия ми 
научен интерес към зоологията и в 
частност към териологията – науката 
за бозайниците.
 
Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Кандидатствахме, но малко не ни 
стигна да ни одобрят – конкуренция-

та беше голяма. Проектът се казваше 
„Генетична структура на популацията 
на дивата котка (Felis silvestris Schr.) в 
България – филогенетично и консер-
вационно значение“. Основната полза 
за науката е, че почти нищо не се знае 
за родствените връзки на дивата кот-
ка у нас с другите популации, както и 
как може да се използва генетичният 
анализ за определяне на числеността 
и плътността на вида в природата. 
Особено последното, като имаме пред-
вид, че хищните бозайници като дива-
та котка имат скрит начин на живот, 
а този вид остава много малко следи 
от присъствието си и така е много тру-
ден за изучаване. Това е и вид от Евро-
пейска значимост, за който се изисква 
докладване на Европейската комисия 
на всеки 5 години, а всъщност почти 
не се проучва у нас. Този проект беше 
разработен с интердисциплинарна 
насоченост – едновременно от зооло-
зи и генетици, с включване и на трима 
докторанти, които да трупат опит със 
сериозни проекти и солидна научна 
работа зад тях.
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ни приета статия, съв-
местно с докторантка от нашата ка-
тедра (Елица Попова, на която аз 
съм консултант) се казва „Diversity 
and temporal relationships between 
mammals at feeding stations in Western 
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 Rhodope Mountains, Bulgaria“ (Разно-
образие и междувидови взаимоот-
ношения във времеви аспект между 
бозайници на места за подхранване 
в Западните Родопи, България). Тази 
статия анализира данни от един срав-
нително нов (от няколко години) по-
леви метод у нас, наречен метод на 
фотокапаните. Фотокапаните пред-
ставляват обективни регистриращи 
устройства подобни на фотоапарати, 
които имат сензор за движение и то-
плинен сензор и се включват да сни-
мат или записват видео при движение 
на топъл движещ се обект. В повечето 
случаи това са животни, но има и ре-
гистрации на хора – туристи, горски 
служители, дори и при различни про-
учвания имаме заснети бракониери 

(хора, които са излезли за незаконен 
лов или дърводобив) или иманяри. В 
това проучване, ние се опитахме да си 
отговорим на няколко въпроса: Какви 
и колко животни посещават места за 
подхранване, на които се поставя ца-
ревица? Как тяхната поява се застъп-
ва по отношение на часа на поява? 
Има ли видове, които проявяват тър-
пимост едни към други и могат да се 
хранят едновременно на тези места, 
дори и да са хищници, като мечките 
(които обаче са и всеядни) и тяхна по-
тенциална плячка, като дивата свиня? 
И много други въпроси…  
 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Да, има. Всеки ден срещам ентусиази-
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рани студенти, любопитни и жадни за 
знания. Науката в България е жива, но 
поради социалните промени много от 
създадените в миналото школи, вече 
не съществуват. Това, което липсва у 
нас в момента е работата в екип в една 
силна школа. Това е бъдещето за нас.
Едно от най-важните предизвикател-
ства, което  съм приела за себе си, е 
създаването на такава школа по тери-
ология в нашата катедра. Това се реа-
лизира в момента, чрез: 
• събирането на такива млади амби-

циозни хора и предаването на зна-
нията, събрани с годините;

• провокирането на тези млади хора 

да търсят своята ниша, следвайки 
интересите си към дадена система-
тична група;

• подтикването на тези млади хора 
да си помагат с другите като тях в 
решаване на проблемите и да се на-
учат да работят в екип;

• ученето едни от други – да не тър-
сят непременно себеизява, а да се 
борят за научни резултати, от кои-
то цялата група (не един човек) ще 
бъде горда и щастлива;

Как оценявате работата на екипа 
си?
В момента работя с 4-ма докторанти и 
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 допълнително консултирам още два-
ма. Невероятно интелигентни, работ-
ливи и целенасочени млади хора, кои-
то ми вдъхват увереност за светлото 
бъдеще на науката в нашата сфера 
на зоологията. Горда съм с тях! Съще-
временно колегите в катедрата около 
мен също работят много с млади хора 
и това потвърждава моето собствено 
наблюдение.
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, определено. Не са много, но са ка-
чествени, а това е важното. През по-

следните 5 години има голям интерес 
към зоологията и за момент имахме 
повече от 15 докторанта в катедра-
та, като 11 от тях работят с гръбнач-
ни животни – бозайници или влечуги. 
Всички работят по важни и интересни 
теми, които не са разработени у нас, 
като някои дори работят по теми не-
разработени в европейски или свето-
вен мащаб.
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Не се колебайте! Науката е прозорец, 
през който ако погледнете под пра-
вилен ъгъл, можете да видите целия 
свят в неговата пъстрота, многообра-
зие и взаимоотношения. Наистина, 
това не е място, където ще станете бо-
гати на пари – никъде в света учени-
те не са богати на пари. Но ще бъдете 
богати на знания и ако подходите пра-
вилно, можете да създадете знания 
и умения, които да променят вижда-
нето на тези, които не се занимават с 
наука. И в края на вашия жизнен път 
ще знаете, че не сте си загубили вре-
мето в празни дела, че вашият живот 
е бил значим и може би – е променил 
живота на някое същество около вас 
за по-добро.
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Много често към учените в България 
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се пристъпва с насмешка – като към 
изкуфели хора или неудачници. Хора-
та, които си позволяват такова отно-
шение към учените забравят, че всич-
ко около тях от мобилния телефон и 
телевизията, до начини на опазването 
на въздуха, който дишаме или водата, 
която пием, се дължи на учените. Че 
науката е тази, която движи прогреса 
и благоденствието на човека като вид. 
В западните страни учените обикно-
вено са на почит и се радват на добро 
финансиране на техните проекти, при 
нас – често те биват поставени наред с 
чистачките и обслужващия персонал, 
като не се обръща внимание на пости-
женията и важните открития, които 
са направени. 
Уважението към учените в България 
трябва да бъде възстановено и трябва 
да им се осигури по-нормално финан-
сиране. Цяло чудо е, че с толкова мал-
ко финансиране у нас, в сравнение на-
пример със средствата, които се дават 
за политически кампании, е постигна-
то толкова много в българската наука.   
 
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Преди работата ми в Биологическия 
факултет на СУ Св. Климент Охрид-
ски, около 19 години работих в Зооло-
гическа градина – София – като гледач 
на животни, като отговорник сектор 
Хищници; отговорник колекция на 

зоопарка и като завеждащ Екологи-
чен-научно образователен център. 
Така се изпълни едно от детските ми 
желания да работя в зоопарк. И до 
днес зоопаркът ми е слабост. 
Свободното си време (което е много 
малко, главно по отпуски) прекарвам 
в четене на книги (основно научна 
фантастика) или посещение на екзо-
тични места за наблюдения на живот-
ни – за плуване с шнорхел и гмуркане 
с акваланг в Червено море или пък в 
Средиземно море за наблюдение и зас-
немане на риби, посещение на остро-
ви в Северно море за наблюдения на 
птици и тюлени. Последното ми пъту-
ване само преди две седмици, беше за 
посещение на най-стария национален 
парк в Африка – парка Крюгер в Южна 
Африка, за наблюдение на всякакви 
животни – бозайници, птици, влечуги. 
Това е най-чудесната почивка в света, 
а човек се връща зареден с енергия от 
невероятното разнообразие от видо-
ве, които нашата планета Земя при-
тежава. Препоръчвам на всеки такова 
изживяване.
   



НАУКА

www.nauka.bg/night

408Българска наука2017

С подкрепата на:

 

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Кристина Ваклино-
ва и съм доктор по физика. 

Коя научна институция 
представлявате и с какво се зани-
мава тя?
Работя в института „Макс Планк“ за 
физика на твърдите тела в Щутгарт, 
Германия. Научните работници, сред 
които кандидат-доктори, доктори и 
професори, се занимават с фундамен-
тална наука. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
В първата година от четиригодишния 
бакалавър в Mount Holyoke College, 
САЩ, студентите имат възможността 
да посетят лекции от различни об-
ласти, преди да вземат решение с кой 
предмет искат да се занимават. След 
като посетих няколко лекции по ма-
тематика, статистика и астрономия, 
реших да продължа в тази насока и 
така завърших с двоен бакалавър по 

астрономия и статистика. Логичното 
продължение беше магистратура, за 
която се преместих в университета 
в Щутгарт, който предлага междуна-
родна магистърска степен по физика 
на твърдите тела. Магистратурата по 
физика отваря врати в две посоки – в 

Кристина Ваклинова, 
Институт „Макс Планк“ за 
физика на твърдите тела в 
Щутгарт, Германия
Интервюто взе Гергана Божова
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академичните среди с цел докторан-
тура или в индустрията в множество 
консултантски фирми и автомобилни 
концерни. 

Разкажете ни повече за последния 
Ви проект, как се казва той и какви 
ползи ще има той за науката и жи-
вота на обикновения човек?
Проектът, по който работих в рамки-
те на докторантурата ми, се базира на 
нов вид материали, наречени тополо-
гични изолатори. Характерно за тях е, 
че те са изолатори във вътрешността 
си, но на повърхността са отлични кон-
дуктори със специални свойства. Едно 
от тях е свързано със свойството на 
електроните, наречено спин. Ако спи-
новете в един материал са ориентира-
ни в една и съща посока, материалът е 
феромагнит. Твърдите дискове и RAM 
паметта се базират на манипулацията 
на магнетизацията в тези материали. 
В топологичните изолатори ориен-
тацията на спиновете може да се ма-
нипулира в електрически ток, което 
отваря нови възможности за по-ефек-
тивно съхранение и обработване на 
информацията. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация изучава 
хетероструктура, базирана на двуи-
змерния материал графен и тополо-
гичния изолатор bismut telurid selenid. 

Целта беше да се демонстрира целево 
ориентиране на спиновете в електри-
ческия ток чрез специалните свойства 
на топологичния изолатор и детекти-
рането им в графен. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Нанотехнологията е предизвикателна 
област, която изисква най-съвремен-
ни съоръжения (като мощни микро-
скопи), които дават възможност да 
се видят материали на атомно ниво 
или разпръскване на толкова малки 
енергии, че да трябва да се замразят 
вибриращи атоми, за да е възможно 
тяхното проследяване. Съответно е 
необходимо значително финансира-
не, за да се осигури функционирането 
на нанотехнологични лаборатории.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Работата в екип е от съществено зна-
чение за научния успех. Всяка публи-
кация е продукт на упоритата работа 
на експериментатори и теоретици. 
Освен това, много ценни идеи идват 
по време на активно обсъждане с ко-
легите.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, определено. На международно 
ниво докторантурата по физика е 
много по-престижна и уважавана про-
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 фесионална стъпка. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Средната заплата в Българската ака-
демия на науките е с 300 лева по-ниска 
от средната заплата за страната. Един 
докторант в България получава око-
ло 700-800 лева (стипендията, която 
получават докторантите е в размер 
на 450 лева – бел.ред.), в Германия – 
3,200 лева, четири пъти повече. Това е 
достатъчен отговор на въпроса.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
В момента България не е атрактивна 
опция за млади учени, най-вече пора-

ди липсата на конкретна стратегия и 
адекватно финансиране. Това важи 
особено за науки като физиката и ас-
трономията, където научни работни-
ци от години се борят за адекватно 
финансиране и уважение. Докато това 
не стане реалност и не се разработи 
ефективна стратегия за мотивиране 
на млади хора и задържане на научни 
работници в страната, не мисля, че на-
уката в България има шанс за оцеля-
ване. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Обичам да пътувам и се занимавам с 
йога и чужди езици. 
 

https://nauka.bg/magistratura-v-nica-francia/
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В работна обстановка

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Любка Павлова Тан-
чева. Родена съм в София и 
съм завършила образова-
нието си в Медицинска Ака-

демия, София. Работих по разпределе-
ние 1 година след дипломирането си, 
след което спечелих конкурс за асис-
тент по токсикология и постъпих на 
работа в катедрата по Фармакология 
и токсикология на Фармацевтичния 

Факултет, София. Имам около 12 го-
дини педагогически стаж, след което 
се преместих в Института по Физио-
логия /сега Институт по Невробиоло-
гия/ на БАН, където работя досега и 
се занимавам предимно с изследова-
телска работа. Освен експериментал-
на фармакология и токсикология вече 
15 години работя в областта на невро-
биологията. Работя съвместно в екип 
с колеги-изследователи, докторанти, 
млади учени и студенти, като проуч-
ваме експериментално нови ефектив-
ни средства за борба с невродегенера-
тивните заболявания. Изследванията 
в нашата област са немислими без ин-
тердисциплинарни екипи от специа-
листи в сродни области. 

Заедно можем повече

Любка Танчева, Институт по 
Невробиология, БАН

Интервюто взе Габриела Радулова
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 Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Интересът към науката е нещо, което 
неосъзнато съм носила в себе си от-
давна, но той се разви у мен с време-
то. Спомням си, че още като ученичка 
в гимназията четях и колекционирах 
популярни научни списания с огромно 
любопитство. Но едва след дипломи-
рането ми осъзнах, че науката е онова 
нещо, с което винаги съм искала да се 
занимавам. 
Науката е като семейството – не може 
да расте без здрави корени – това са 
хората, които са те изградили като 
учен. Имах невероятния шанс  да имам 
за свои учители видни специалисти и 
личности, които ми дадоха пример и 
положиха основа, върху която да гра-
дя. 
Любовта към токсикологията ми 
вдъхнаха моите учители – видните 
токсиколози проф. Цанко Стойчев /
моят научен ръководител/ и моят 
колега и приятел проф. Александър 
Монов. А интересът ми към невро-
биологията беше запален от видния 
фармаколог проф. Веселин В. Петков, 
който ме въведе в тази нова за мен об-
ласт. Аз съм това, което съм сега, бла-
годарение на тяхната огромна инвес-
тиция на време, грижа и помощ.
Това е една от причините и аз да оби-
чам студентите и докторантите си. 
Обичам преподаването, а контактът с 
млади хора ме зарежда позитивно още 
от времето, когато работех във Фар-

мацевтичния факултет. Тогава част 
от студентите ми бяха по-възраст-
ни от мен, преминали военна служба 
или презаписали, така че ми се нала-
гаше много да се старая и подготвям, 
за да изграждам компетентността си. 
А това още повече разпалваше любо-
вта и любопитството ми към тази пре-
красна дисциплина – лекарствената 
токсикология, която все още обичам и 
практикувам. Надявам се, да съм пре-
дала тази любов на няколко поколе-
ния мои студенти по фармация. 
Сега работя в областта на най-инте-
ресната според мен наука – невробио-
логията, като не спирам да уча, а моя-
та преподавателска страст се пренесе 
към кръжочниците, дипломантите и 
докторантите ми.

Имате ли одобрен проект във Фонд 
„Научни изследвания“, как се казва 
той и какви ползи ще има той за на-
уката и живота на обикновения чо-
век?
В конкурсната сесия на Фонда през 
2016г. участвам като партньор и ко-
ординатор от Института по Невроби-
ология на два одобрени научни про-
екта. Единият от тях е със Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски“ 
/„Промени в състава и термодинамич-
ните свойства на мозъчния протеом 
при невродегенеративни нарушения 
– връзка на екзотермните процеси в 
протеома с механизма на формира-
нето на плаки“/, с ръководител акад. 
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Борис Тенчов, МУ – София. А другият 
е с Химико-технологичния и металур-
гичен университет /„Галантаминови 
и 4-аминопиридинови производни, 
съдържащи пептиден мотив с очакван 
ефект върху Болестта на Алцхаймер и 
множествена склероза“ /с ръководи-
тел цоц. Даниела Цекова, ХТМУ – Со-
фия.
Изследванията и по двата проекта са 
свързани с превенцията, терапията 
и ранната диагностика на Алцхайме-
ровата болест /АБ/. Проучват се за-
щитните и терапевтичните ефекти на 
вещества от естествен и синтетичен 
произход – новосинтезирани галан-
таминови производни, полифеноли, 
антиоксиданти и монотерпени. Разра-
ботват се иновативни методи за ранна 
диагностика на АБ, изясняват се нови 
механизми на заболяването както при 
пациенти, така и при животни с експе-
риментални модели на АБ. 
Този вид изследвания са приоритетни 
за Европейския съюз, предвид заста-
ряване населението на планетата. За 
съжаление все още липсват надеждни 
средства за лечение. Съвременното 
разбиране за етиологията на това за-
боляване е, че вероятно става дума не 
за едно, а за множество заболявания, 
скрити зад обща клинична картина. 
Поради това подходът на нашия екип 
е да се атакува болестта в няколко 
центъра чрез мултитаргетен подход.  
Нашето търсене е в посока както на 
нови синтези на аналози, така и при 

изследването на известни биологич-
но активни вещества с комплексни 
механизми на действие.  
Такава е темата и на последния ни про-
ект към Фонд „Научни изследвания“, 
който подадохме тази година за сесия 
2017 и все още очакваме класирането. 
Екипът ни включва 30 учени-изследо-
ватели, докторанти, студенти и парт-
ньори от БАН, университети в страна-
та и в чужбина. Проектът има за цел 
създаването на нови фармакологични 
агенти за превенцията и терапията на 
невродегенеративните болести. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Някога Солунските братя са насърча-
вали дедите ни с думите:
„Напред! Науката е слънце, което във 
душите грей! 
Напред! Народността не пада там, дето 
знанието живей!“
Всяка година ние си припомняме тези 
думи и дори ги пеем на 24 май, но 
всъщност не ги живеем и не са реал-
ност за обществото ни днес. Липсата 
на държавна политика и стратегии в 
научната област от десетилетия, как-
то и неспирното изтичане на най-ка-
чествен национален ресурс от страна-
та ни, е огромна загуба на интелект за 
нацията ни. Чудя се дали и докога ще 
издържат онези скромни научни тру-
женици, които въпреки трудното вре-
ме, мизерното заплащане и недобрата 
техническа база, продължават да ин-
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 вестират сили, енергия и дори лични 
средства, за да могат да работят. Това 
са учените по призвание на днешното 
време, които обичат науката, защото е 
красива. Дори си плащат, за да могат 
да работят.  
Има и нещо друго. Без връзка и при-
емственост на поколенията, не може 
да се изгради което и да било научно 
познание. Тъжно е, че имаме сираци 
в науката или саморасли учени, било 
поради завист, егоизъм и конкурен-
ция или просто поради безразличие и 
бездушие към по-младите.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Българската науката се нуждае от въ-
трешна реформация и истинско пре-
чистване. 
Може би е време да се очистим от кари-
еризма и чиновническото отношение. 
Както и от доносниците на държавна 
сигурност, които десетилетия опреде-
ляха политиките и се разпореждаха с 
човешките съдби, не според научни 
критерии. 
Не е достатъчно само да бъдеш профе-
сионалист или професор с много пуб-
ликации. Важно е също да си уважаван 
като личност – с авторитет, с морал и 
човешки качества, за да влияеш и да 
помагаш безкористно на другите. Да 
предаваш уменията, опита и посла-
нията си на своите ученици. Та нали 
ако не оставиш ученици след себе си, 

оставаш безплоден и всичко свършва 
с теб.
Вярвам също, че е време лаборатор-
ните учени да започнат да говорят на 
езика на обществото за своите откри-
тия. Науката е красива и полезна за 
хората и заслужава да бъде предста-
вена и популяризирана, за да служи на 
обществото ни.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
В България се учим да преодоляваме 
много трудности, включително и в на-
уката. Затова и българите в чужбина 
успяват по-добре, отколкото в собст-
вената си страна. Вярвам, че колкото 
и да е трудно за науката у нас сега, 
младите хора ще успяват, ако обичат 
това, което правят. Разбирам млади-
те хора, излизащи извън България, за 
да търсят нови знания и да специали-
зират. Надявам се, след време те да се 
върнат и да приложат наученото тук, 
като предадат знанията и уменията 
си на други след тях. Връзката между 
поколенията е жизнено важна за на-
предъка ни, не само за науката, но и в 
други области.
Знанието е велика сила, както древ-
ните римляни са го казали „scientia 
potentia est“. Науката прави живо-
та по-уютен, по-здрав и по-удобен, с 
по-малко болка и страдания. А съвре-
менният живот е немислим без проду-
ктите на интелектуалната разработка 
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и иновация около нас: лекарствата, 
биотехнологиите, животоспасяващи-
те техники, мобилните устройства, 
новите енергийни източници, сатели-
тите, хладилника, пералнята, компю-
търа. 
Науката е красива и вдъхновяваща 
и заслужава да я обичаме. Тя е един 
полет на човешкия интелект и въоб-
ражение и има силата да преобразява 
света.  А българската наука заслужава 
да бъде реабилитирана и изградена 
от едно ново поколение учени.  

Разкажете ни впечатленията си от 
работата ви в Израел.
Имам дългогодишно сътрудничество 
с учени от Израел. Участвала съм в 4 
съвместни проекта с Еврейския уни-
верситет и Университетска болница 
Хадаса, Ерусалим, като на 3 от тях съм 
ръководител от българска страна. 
В момента се подготвя съвместен про-
ект с изтъкнати учени в областта на 
Алцхаймеровата болест от Универси-
тета в Тел Авив. 

Карта за идентификация като Уес-

тън професор на Вайцман Институт

Преди 2 години спечелих междунаро-
ден изследователски грант и прекарах 
няколко месеца /през 2015-2016г./ 
във Вайцман институт в Реховот. При-
съединих се към един от екипите на 
Невробиологичния Департамент на 
Института, който работеше в облас-
тта на аутизма. Установихме значими 
модулиращи ефекти на нови невро-
тензинови невропептиди, синтезира-
ни от доц. Тамара Пайпанова от Ин-
ститута по молекулярна биология на 
БАН върху социалното поведение на 
трансгенни мишки с аутизъм.

Експериментална работа в невробио-
логичния департамент на ВИС с тран-
сгенни мишки-аутисти

Впечатлена съм от условията за екс-
периментална работа там и от сери-
озното субсидиране на научните из-
следвания като държавна политика 
– както от правителството, така и от 
множество частни дарители. Науката 
в Израел се радва на огромна почит в 
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 обществото, за разлика от отношение-
то при нас в България. Най-много ме 
впечатли искрения респект и възхи-
щение на обикновените граждани на 
страната към хората на науката. Това 
личи и от прекрасните условия, при 
които учените работят. Корпуса на 
Вайцман институт е в една прекрас-
на градина с изключителна растител-
ност, сред която се намират научните 
институти. 

Научни форуми във Вайцман Инсти-
тут

Освен ежедневния научен и социален 
живот, който кипи в Корпуса: лекции, 
семинари, симпозиуми, визити на из-
вестни учени, често най-добрите из-
раелски музиканти изнасят безплат-
но концерти за хората на науката. А 
иновациите в Израел могат да се ви-
дят навсякъде във всяка област на 
ежедневния живот. Институтът има 
специален Департамент, който се за-

нимава с популяризиране на научните 
постижения в обществото. Няма как да 
включиш телевизора си и да не чуеш 
поредния професор, който разказва за 
своите последни научни постижения.  
А благодарността и любовта на обик-
новените хора към учените е наисти-
на затрогваща. Бих искала един ден 
това да го видя и у нас. 

Из колоритните улици на Ерусалим

Българските учени не работят по-мал-
ко или по-некомпетентно от колегите 
си в Израел, но е тъжно, че отноше-
нието на обществото ни е различно. 
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Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Представлявам в България една Меж-
дународна организация на медици 
християни, която развива дейност в 
обществото в областта на науката, 
медицината и духовността. Високите 
научни постижения и модерните ме-
дицински технологии днес повече от 
всякога поставят пред нас, хората на 
науката, важното предизвикателство: 
как и от кого ще бъдат използвани на-
шите открития и с каква цел – дали за 
възстановяване и за изцеление или за 
осакатяване и смърт? Науката е могъ-
ща сила, но има значение в чии ръце 
ще попадне и как, и кой ще я използва. 
Харесвам мотото на великия Алберт 
Айнщайн: „Вяра без наука е сляпа, но 
наука без вяра е саката!“
Друга дейност, с която се занимавам 
на доброволни начала, е популяризи-
рането на науката в обществото чрез 
организиране на семинари и практич-
ни обучения в областта на приложна-
та психофармакология. Стремя се да 
бъда полезна с моята компетентност 
на учен за хората, които се интересу-
ват от това, как да култивират красив 
ум – силен, здрав и ефективен. Гово-
рим за стратегиите за справяне с еже-
дневния стрес и за подходите за подо-
бряване на нашия труд и планиране, 
как да правим мисловни карти, как 
да се справяме с негативните навици, 

как да променяме мисленето си, за да 
променяме  живота си. Научна исти-
на е, че какъвто е умът ни, такъв ще е 
бъде и животът ни.  Стилът на живота 
ни следва нашия мисловен модел.
Харесвам девиза на хилядолетието: 
Промени ума си – промени живота си! 
Подходите на съвременната невроби-
ология и приложна психофармаколо-
гия могат да бъдат много полезни и 
практични за хората.
Използвам случая от името на ръко-
водството на Института да поканя 
читателите на списание „Българска 
наука“ на юбилейното честване на 70 
годишнината на Института по невро-
биология при БАН, което ще се про-
веде като Юбилейна научна конфе-
ренция с международно участие под 
надслов „Невронауки – от теорията до 
експеримента“  /30.11. - 1.12.2017/. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Милан Рашевски, 
архитект на 31 години, за-
вършил магистърски сте-
пени във ВТУ Аахен и ТУ 

Мадрид, както и специализация в 
Токийския технологичен институт 
(Tokyo Institute of Technology). По-

настоящем се занимавам с приложна 
наука и изследвания в областта на 
механика на несвиваемите флуиди в 
БАН, проект, финансиран по програма 
Хоризонт 2020. Също водя лекции към 
новооткритата магистърска програ-
ма по енергийна ефективност в УАСГ, 
както и в средни училища в България. 
Активен проектант съм и човек от 
практиката, който обаче държи да се 
развива, да инвестира време и енер-
гия в науката и академичния свят.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Представлявам Институт по меха-
ника към БАН, както и неправител-
ствената организация Институт за 
нулево-енергийни сгради, които се 
занимават с теоретични и приложни 
научни изследвания.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Желанието дойде естествено заради 
добрата академична среда и условия, 
в които съм работил като студент. 
Знанията са капиталът на бъдещето, 
а всяко предприятие или човек, които 
не се развиват, ще бъдат отхвърлени 

Милан Рашевски, Институт 
по механика към БАН
Интервюто взе Виктория Недева-Атанасова
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от бъдещите пазарни и социални ус-
ловия.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд „Научни изслед-
вания“, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Работя по два проекта, одобрени от 
европейската комисия по програ-
ма Хоризонт 2020. Първият се казва 
InDeWaG (иницииран от българска 
страна или в частност - нашето про-
ектантско бюро), а вторият се казва 
SDHp2m, където бяхме поканени от 
наши колеги от Дания след установя-
ване на контакт. 
Първият проект е с общ бюджет око-
ло 5 млн. евро и има за цел да развие 
нова фасадна технология със стък-
лопакети с циркулиращ флуид, които 
освен абсолютно прозрачна фасада, 
изпълняват функциите на слънчеви 
колектори и отоплителни/охлади-
телни тела. Очаква се този продукт да 
повиши комфорта на обитаване, зна-
чително да намали разходите за ох-
лаждане в големи офисни и админи-
стративни сгради, както и да повиши 
дела на възобновяема енергия, произ-
ведена от самата сграда. Технологията 
се очаква да не е значително по-скъ-
па от конвенционалните фасади и да 
допринесе за постигане на стандарта 
за почти нулево-енергийни сгради 
(nZEB) в контекста на Директива 31 
от 2012г. Проектът включва също из-

граждане на прототипна сграда в Бъл-
гария до пролетта на 2018г.

Вторият проект е за внедряване на 
слънчеви топлофикации в България 
като доказала се технология в Запад-
на Европа и скандинавските страни. 
Предстои изграждането на пилотни 
съоръжения с иновативен характер 
в община Горна Малина и в рамките 
на Топлофикация Варна (Veolia). Про-
ектите ще са първи по рода си за Бал-
каните, като в този в Горна Малина 
предстои да се използва ново и инова-
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 тивно разположение на колекторите.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната публикация е със загла-
вие „Achieving nZEB using water flow 
glazing“. Беше съвместна публикация с 
автори от Испания и Германия, където 
беше разяснен потенциалът за спестя-
ване на енергия, използвайки фасади 
с водни стъклопакети. Разяснен е ба-
лансовият енергиен модел. Накратко 
са представени различните стандарти 
nZEB за България, Германия и Испа-
ния.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката трябва да има бъдеще в Бъл-
гария. Страната ни не разполага с кой 
знае какви подземни богатства и тряб-
ва да развива потенциал под формата 
на знание, като освен чисто теория, 
трябва да се инвестира в приложна 
наука и внедряване в другите отрасли 
за по-бърз ефект.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Екипът е чудесен – както от българска 
страна, така и колегите от чужбина. 
Надяваме се да запазим добри лични 
и професионални отношения за бъде-
щи проекти.

Има ли млади хора, които искат да 

се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Не достатъчно, но има. Условията, при 
които трябва да се развиват, не са бла-
гоприятни, а изискват сериозни уси-
лия.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Ще ги подкрепя, но ще ги посъветвам 
да намерят най-добрия за себе си ба-
ланс между личен, професионален и 
академичен живот. Да бъдат упорити, 
спокойни и реалисти, че нещата не 
стават бързо и лесно, но с достатъчно 
воля и търпение могат да се получат.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Разбирането, че науката е нещо аб-
страктно и несвързано с живота и ико-
номиката на страната. Разделянето 
между наука и бизнес. Държавната по-
литика и предприемаческата култура 
на големите и средните предприятия. 
Научно-развойната дейност не бива 
да отсъства от финансите и акценти-
те на всяка сериозна организация, за 
да остане тя конкурентноспособна 
(включително държавата).

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

421Българска наука2017

С подкрепата на:

Аз съм активен архитект-проектант, 
а науката, образованието и академич-
ната дейност е паралелно поприще, на 
което поне засега, не мога да разчитам 
като основен поминък. Освен проек-

тантска и научна дейност, съм профе-
сионален планински водач. В свобод-
ното си време се занимавам с музика, 
земеделие, фотография и астрономия.

https://nauka.bg/30gb-mail-ot-naukabg/
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Проф. Николай Витанов до бюста на 
Макс Планк в Института Макс Планк 
по Физика на сложните системи в 
Дрезден. 

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Николай Колев Ви-
танов. Научният ми живот 
започна доста бурно – тряб-
ваше сам да си намирам пътя 

в изследователското море. Завърших 
физика, след което се захванах с ме-
ханика на флуидите в чужбина. У нас 
това се оказа дял от математиката, та 
се преквалифицирах на математик (и 
теореми доказвам). След това започ-

нах изследвания в областта на попула-
ционната динамика и трябваше да на-
уча доста за биологията и генетиката. 
След това съдбата реши, че трябва да 
правя изследвания в областта на соци-
алната динамика – и ето как започнах 
да се занимавам с икономика (в Япо-
ния) и с математическа социална ди-
намика (в Германия). Покрай другото 
изкарах и две дълги специализации 
в чужбина по анализ, предсказване и 
контрол на сложни системи на осно-
вата на времеви редове. След това пък 
трябваше да почна да оценявам науч-
ни системи и научна продукция и така 
се вдълбочих в тези знания, че напи-
сах книга по въпроса, която наскоро 
бе публикувана в известното издател-
ство Шпрингер. Чудя се, какво ли ми 
е нагласил още животът? Но каквото, 
такова – неизвесното няма защо да го 
мисли много човек.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
В момента работя в Института по ме-
ханика на Българската академия на 
науките. Институтът ни се занимава с 

Николай К. Витанов, 
Институт по механика на 
Българската академия на 
науките
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механика на флуидите, мехатроника, 
механика на деформируемите твърди 
тела, физико-химична механика, био-
механика, математическо моделира-
не и числени симулации в механика-
та. Много обичаме да свързваме тези 
наши изследвания с модерните ин-
формационни и комуникационни тех-
нологии. Въпреки напъните на постни 
пицари и други такива „експерти“ да 
затрудняват максимално дейността 
ни, институтът ни се развива добре, 
имаме доста национални и междуна-
родни проекти. Колективът ни е спло-
тен, а напоследък започнаха да идват 
и млади хора.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Ами аз, честно казано, исках да ставам 
футболист на млади години, но не ста-
нах – то е една интересна история, коя-
то съм описал в една от Белите хрони-
ки. За науката ме запалиха учителите 
ми по физика и математика от Вели-
котърновската математическа гимна-
зия. Това стана преди 40-на години, по 
време оно, дето има една приказка.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Ех, че хубав въпрос. В последните 15 
години фондът не е одобрил нито 
един мой проект. Аз съм си изнесъл 

дейността на запад и от време на вре-
ме им пиша по някой проект, просто 
за да видя колко им е акълът. Те ми го 
отхвърлят и аз си го реализирам на 
запад. На запад си публикувам и ста-
тиите, и книгите. Тъй че на когото сте 
дали пари през този фонд, той да ви се 
отчита за ефективност и ефикасност. 
Аз се отчитам пред западняците и те 
са доволни и казват – давай, продъл-
жавай тези изследвания – те са ценни. 
У нас ценни са дискурсите за долните 
женски гащи и други такива. Там тър-
сете ползите за науката и за обикно-
вения човек. Аз мога да ви разкажа 
какви са ползите от моите изследва-
ния за науката и обикновения човек 
на запад, но вие не ме питате за това. 
И като не ме питате, ще си мълча. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация е книгата 
ми в издателството Шпрингер. Казва 
се „Динамика на науката и оценка на 
изследователската продукция”. Ин-
дикатори, индекси, статистически за-
кони и математически модели. Да ви 
кажа нещо за нея ли? Ами нека да ви 
кажа – нали виждате какъв е хаос в 
управлението на българската наука и 
как тези, които дават най-добрата на-
учна продукция, взимат най-ниските 
заплати. То е защото са се наредили 
разбирач до разбирача да управляват 
научната система. И тъй системата от-
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 давна се е обърнала на авгиеви обори. 
При това положение най-добре е да 
консултирам развитието на западни-
те научни системи. Което и правя – на-
писал съм им книга на английски кое 
как става и хората действат. За да бъде 
весело – да кажа – пуснах един про-
ект през Фонда за научни изследва-
ния, като резултат от който трябваше 
да излезе тая книга – отхвърлиха го, 
както и очаквах. И си бих камшика и 
хайде на запад – реализирах си разра-
ботката, хората я оцениха и издадоха 
книгата. Я вземете, та забравете за тая 
книга. Какъв съм аз, че ще ме слушате 
как да оправите авгиевите обори на 
българската наука. Написал Сатаната 
книга, как да се развиват правилно на-
учните системи и как учените да ста-
ват по-ефективни. Бе, я бегай оттука, 
бе – да си кажа сам, преди поредният 
разбирач да почне да ме гони. И да си 
кажа – бегай на запад, бегай. Между 
другото и сега, като отговарям на тези 
въпроси, пак съм на запад. Много на 
запад.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Тъй както върви – няма бъдеще. Но 
ако някой прочете горната книга и му 
стиска да реализира идеите вътре – 
може и да има добро бъдеще. То бъл-
гарският учен е умен и може да рабо-
ти на световно ниво. Но вие ме питате 
и за българските политици и особено 
за тези, дето управляват науката. Я, по 

добре не ме питайте, че ще взема да 
ви кажа, че са много зле горките. Но 
понеже не ме питате, нищо няма да ви 
кажа. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Много добре. Работят си хората. Аз та-
кива си и подбирам. Зер ние работим 
по второ направление, както му казва-
ха едно време. А по второ направление 
се работи качествено и в срок, и няма 
хър-мър. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Има. Аз съм им казал, че искам всички-
те да ме надминат по научни постиже-
ния. И гледам да ги пазя от нашенски-
те глупости, колкото мога, и гледам 
да ги пращам на запад, колкото мога. 
И дечурлигата работят. Българинът е 
кадърен. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Какво да им кажа ли? Ами да им кажа 
– деца, науката е велико нещо. За раз-
лика от безсмисления живот на чалга-
джийките и селските бекове, науката 
може прекрасно да ви осмисли живо-
та. А и реализация има – ако тук ви 
псуват, на запад винаги ще има място 
и достоен живот за вас. Така че оста-
вете пръчките и бековете да се давят 
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в собствената си простотия и се за-
нимавайте с наука. Ако успеете да по-
стигнете нещо, а българинът в наука-
та винаги успява, то ще сте направили 
нещо за по-добрия живот на другите. 
И на запад ще ви го признаят. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Много съжалявам, но отговорът на 
този въпрос струва много пари. Про-
чете книгата, там пише какво да се 
прави. Може да ви прозвучи малко 
грубичко, но като сте тръгнали да се 
самоубивате и да си затривате наука-
та – правете го. Аз имам други прио-
ритети.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Свободно време много нямам, но като 
ми се появи, обичам да готвя. Мразя 
обаче да показвам, че мога да готвя. 
Не мога и толкоз. Хайде със здраве.
  

https://www.youtube.com/watch?v=KCvItsOBF_Q&t=1s
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Проф. д-р Пламен Павлов, ис-
торик, водещ на телевизи-
онното предаване „Час по 
България“.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
От 1984 г. работя във Великотърнов-
ския университет „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, Исторически факултет, кате-

дра „Стара и средновековна история“. 
Също така съм член  на гражданската 
по тип Българска академия на науки-
те и изкуствата.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Винаги съм се интересувал от история 
и литература. Завършил съм „Исто-
рия” и втора специалност „Българска 
филология” във ВТУ. Запалих се да се 
занимавам с наука и преподаване от 
лекциите на някои мои преподавате-
ли, повечето от които, уви, вече не  са 
между живите… Най-вече от разгово-
рите и дори споровете с проф. Йордан 
Андреев, дългогодишен титуляр на 
средновековната българска история в 
моя университет.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Не, не съм участвал с проекти, но съм 
сред оценителите на ФНИ през 2016 г.

Пламен Павлов, историк, 
водещ на телевизионното 
предаване „Час по България“



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

427Българска наука2017

С подкрепата на:

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Въпреки че съм преподавател по сред-
новековна история, по-конкретно ис-
тория на Византия и средновековните 
балкански държави, през юни излезе 
моята книга  „Левски: другото име на 
Свободата“ /416 стр./, опит за биогра-
фия на Апостола, в която съм развил 
моите виждания за нашия най-обичан 
национален герой.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Разбира се, но са необходими сериоз-

ни реформи, окончателно скъсване с 
порочните стереотипи на наследство-
то от т.нар. социализъм. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Работил съм и работя в различни еки-
пи и авторски колективи. Тъй като те 
са съставени от съмишленици, оцен-
ката ми за работата е позитивна.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, в момента имам трима докторан-
ти. Освен това контактувам с редица 



НАУКА

www.nauka.bg/night

428Българска наука2017

С подкрепата на:

 студенти, които правят първите си 
стъпки в науката.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Да не се колебаят и да не се ръководят 
от насаждания през последните десе-
тилетия криворазбран „прагматизъм“. 
Науката е настоящето и бъдещето. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Да се освободи максимално от кази-
онното мислене, да се създадат не-
обходимите инструменти за нейно-

то финансиране, както е в развитите 
страни.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Основната ми работа е преподавател-
ска, така или иначе. От 2003 г. водя 
телевизионно предаване за история 
и култура, за определен период водех 
и сходно радиопредаване. Автор съм 
на научнопопулярни книги, енцикло-
педични справочници, публицистика, 
поезия. Свободното си време, докол-
кото го имам, прекарвам в четене, слу-
шане на музика, пътувания…
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Искра Белева, проф. в Инсти-
тут за икономически из-
следвания при БАН, доктор 
по икономика.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Институтът за икономически изслед-
вания при БАН извършва икономиче-
ски анализи и прогнози за развитието 
на икономиката на макрониво, по от-
делни региони, на равнище фирми и 
също така изследва международните 
пазари и икономическото развитие в 
различни региони на света.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Не мога да дефинирам едно нещо, 
съвкупност от събития, но най-вече 
решението е резултат на вътрешно 
призвание.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-

зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Не, участвала съм в конкурси за фи-
нансиране към този фонд в съвместен 
проект в колеги от други институти 
на БАН, но не спечелихме. Участвала 
съм в международни конкурси за фи-
нансиране на научни проекти и съм 
получавала такова както като ръко-
водител на международен екип, така 

Искра Белева, Институт за 
икономически изследвания 
при БАН
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 и финансиране на индивидуален про-
ект.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея. 
Последната е насочена към състоя-
нието и тенденциите в развитието 
на пазара на труда с хоризонт 2020 
г. Изследват се основни параметри и 
политики на пазара на труда предвид 
на планираните равнища в стратегия 
„България 2020” и се правят заклю-
чения дали развитието върви в же-
ланата посока и поставените цели са 
постигнати. Също така се посочват ре-
дица предизвикателства пред пазара 
на труда с дългосрочен аспект. Един 
от тях е демографската криза и по-
следната ми статия изследва именно 
влиянието на емиграцията от Бълга-
рия върху социално-икономическото 
ѝ развитие в последните двадесет го-
дини.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Все по-песимистично гледам на бъде-
щето на науката, първо, защото мла-
дите хора не са привлечени от наука, 
особено като се има предвид запла-
щането и равнището на материалната 
база;  второ, защото наличните кадри 
застаряха много и трето, не виждам 
разбиране както от политиците, така 
и в обществото за необходимостта да 
има наука в България.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Работата на нашия екип е на много до-
бро ниво, достойно се представя както 
в страната, така и в чужбина. Нямам 
никакви съмнения относно възмож-
ностите и равнището ни, с нищо не от-
стъпваме от това на европейските ни 
колеги и на колеги от други региони 
на света. Работим с много междуна-
родни екипи и сме оценявани по дос-
тойнство много добре. За съжаление, 
застаряваме.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Не, младите хора не могат да работят 
със заплата от 450 лв. Идват при нас 
като докторанти, защитават успеш-
но и заминават или в реалния сектор, 
където заплащането на труда е много 
по-високо, или в чужбина.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Много е трудно, трябва много да оби-
чаш изследователската работа и да 
можеш да си я позволиш, т.е. да не за-
висиш напълно от ниското заплащане.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Отношението, разбирането, че без 
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наука няма прогрес. В нашата страна 
всеки счита, че знае всичко и затова 
некомпетентността така масово се 
шири на всички нива на управление.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Обичам кино, литература, театър, пъ-
тувам много и обожавам да откривам 
нови места и нови хора.

https://nauka.bg/kak-da-reshim-problemite-na-uchenite/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели? 

Казвам се Даниела Маринова 
Николова, известна в науч-
ните среди като Симеонов-
ска-Николова. Професор съм 

в Биологическия факултет на Софий-
ския университет „Св. Климент Ох-
ридски“, катедра „Екология и опазва-
не на природната среда“ и работя в 
областта на етологията и поведенче-
ската екология. Научните ми трудове 
са свързани с изучаване на поведен-
ческите стратегии на гръбначните 
животни, предимно бозайници, тях-
ното пространствено разпределение 
и взаимоотношения, размножителни 
системи, хабитатни предпочитания и 
комуникации, модели на разпознава-
не и памет. Ръководител съм на лабо-
ратория по екология и поведение на 
гръбначните животни и лектор на ня-
колко дисциплини: Екология и опаз-
ване на околната среда, Етология, По-
пулационна и поведенческа екология, 
Методи на екологични изследвания и 
Екологичен мониторинг на гръбнач-

ните животни. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя? 
Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ е образователна и научна 
институция, в която работят различ-

Даниела Симеоновска-
Николова, Катедра "Екология 
и опазване на природната 
среда“, СУ
Интервюто взе Ева Филипова
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ни специалисти в областта на приро-
до-математическите и хуманитарните 
науки. Научноизследователската дей-
ност на преподавателите, включител-
но и моята, е съставна част от учебния 
процес със студентите. В Софийския 
университет е възприет принципът, 
че високото ниво на научноизследо-
вателската дейност е задължителна 
стъпка в осъществяването на ефек-
тивно взаимодействие между образо-
вателен процес, наука, технологично 
развитие и иновационна политика. 
Биологическият факултет e един от 
най-големите факултети на Софий-
ския университет, в който се подгот-
вят висококвалифицирани специа-
листи в областта на биологическите 
науки, биотехнологиите, учители по 
биология и химия, география и химия. 
Бързото развитие на биологическите 
науки обуславя въвеждането на реди-
ца нови специалности и научни дис-
циплини, каквато е и етологията. 

Кое ви запали да се занимавате с на-
ука и кога се случи това? 
Нямам еднозначен отговор на този 
въпрос. Мисля, че предразположе-
ността ми към наука е резултат от на-
следствени заложби и низ от случай-
ности, които предначертаха пътя ми 
на научен работник. Родителите ми 
също имат голяма роля в изграждане-
то ми като изследовател и преподава-
тел. Баща ми, който е ботаник, беше 
дългогодишен преподавател в Биоло-

гическия факултет на Софийския уни-
верситет и още от малка ме вземаше с 
него при провеждане на летните учеб-
ни практики със студентите. Така още 
от детските ми години беше пробуде-
но любопитството да науча повече за 
живия свят около нас. След завърш-
ването на висшето си образование в 
Биологическия факултет на СУ през 
1983 г. работих няколко години като 
експерт в Института по криминалис-
тика и криминология, където за пър-
ви път се сблъсках с въпроси относно 
какви стимули отключват агресията 
за извършване на престъплението, 
каква е наследствената предразполо-
женост за това и какво е влиянието на 
средата за извършването им. Отгово-
рът на тези и други въпроси за пове-
дението намерих в науката етология 
(наука за поведението на животните), 
която към края на 80-те години праве-
ше своите първи стъпки у нас. Макар 
че обекти в етологичните изследва-
ния са предимно животните, етоло-
гията способства и за разбиране на 
много човешки прояви на поведение, 
изхождайки от това, че биологичните 
основи на поведението на животите и 
на човека са едни и същи. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Напоследък съм силно завладяна от 
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 желание да навляза по-дълбоко в 
проблема за индивидуалността при 
животните и проектът, с който канди-
датствам в последната сесия на Фонд 
научни изследвания е в тази насока 
на тема „Поведенчески различия меж-
ду индивидите и популациите на три 
вида дребни бозайници в различни 
климатични области на територията 
на България“. Все повече изследвания 
доказват връзка между индивидуал-
ните поведенчески характеристики и 
факторите, важни за приспособимост-
та на индивидите като преживяемост 
и репродукция и дават основание да 
се предполага, че индивидуалността 
при животните има важни екологич-
ни и еволюционни последствия. Така, 
изменението на климата, в комбина-
ция с другите типове бързи промени 
в околната среда, предизвикани от 
човека като загуба на местообитания, 
фрагментация, замърсяване, разпрос-
транение на инвазивни видове веро-
ятно ще изложи видовете на нови и 
непредсказуеми условия, които ще 
тестват границите на тяхната способ-
ност за оцеляване. Затова изследвани-
ята върху консистентните индивиду-
алните поведенчески различия могат 
да разкрият предвидимия начин, по 
който индивидите поддържат посто-
янни различия в контекста на еколо-
гичните предизвикателства. Тези по-
знания могат да бъдат интегрирани 
в различни консервационни и упра-
вленски практики. 

С какво заглавие беше последната 
ви публикация. Разкажете ни пове-
че за нея?
При гризачите, най-вече лабораторни 
мишки и плъхове, има събрани мно-
го доказателства за превъзходство 
на мъжките в пространствената на-
вигация, но половите и възрастови 
различия в непространствената па-
мет не са добре изяснени, още повече 
при дивите видове, а те имат важно 
значение за оцеляването и размножа-
ването на индивидите. В тази връзка, 
в една от последните ми публикации 
със заглавие „Sex differences in novel 
object recognition with similar objects in 
mound-building mouse, Mus spicilegus 
(Mammalia: Rodentia)“ се оценява спо-
собността на мъжки и женски степни 
домашни мишки да различават по-
добни обекти. Проучването разкрива, 
че женските при степната домашна 
мишка M. spicilegus – див вид гризач, 
разпространен в Югоизточна Европа, 
адаптиран към агроекосистеми, могат 
по-добре от мъжките да разгранича-
ват идентичността на сходни обекти, 
което вероятно отразява тяхната спо-
собност да кодират информация за 
обектите в местообитанията. Това тя-
хно предимство да запомнят детайли 
за обектите вероятно има важна роля 
в живота им не само като повишава 
шансовете им за оцеляване, но и като 
подобрява избора им на партньор. Из-
следванията показват, че женските от 
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този вид предпочитат за партньор по-
знат мъжки и рядко формират двойка 
с непознат. Проучването е в потвърж-
дение на установените полови раз-
личия в разпознаването на сходни 
обекти и при други видове бозайни-
ци, включително и човека, при които 
женските също демонстрират по-го-
лямо внимание към идентичността на 
обектите. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Предвид това, че етологичните проуч-
вания у нас набраха скорост едва през 
последните 10-15 години все още ня-
мам екип, а работя главно с отделни 
млади изследователи по определени 
теми. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във вашата об-
ласт?
За последните 10-15 години съм била 
ръководител на 15 дипломанти, за-
щитили дипломни работи в областта 
на екологията и поведението на гръб-
начни животни в катедрата по Еколо-
гия и ОПС на БФ-СУ, както и на двама 
докторанти в тази област. В други ка-
тедри като Зоология и антропология 
също всяка година вече има защитили 
докторанти и дипломанти в сферата 
на поведенческата екология, което 
е сигурен знак за нарастващия инте-
рес към тази наука. Нещо повече, като 
мост между екологичните, физиоло-

гични и молекулярни аспекти в био-
логията, етологията и поведенческа-
та екология позволяват изучаването 
на широк спектър от проблематика на 
различни нива на организация на жи-
вата материя. Напоследък се забеляз-
ват все повече интердисциплинарни 
изследвания върху поведението, кое-
то е друго доказателство за тяхното 
развитие и значимост.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Човек има много способности, но тряб-
ва да ги открие, а това става с четене, 
разговори и дискусии. Затова считам, 
че хората които се занимават с наука 
са щастливи. Всяко едно откритие е 
ново начало и тъкмо това е вълшеб-
ството. Науката никога не остарява. 
Разбира се, науката изисква усилия и 
постоянство, но това е нищо в сравне-
ние с удовлетвореността, която полу-
чаваш. Затова бих казала, ако имате 
влечение към някаква наука, не се ко-
лебайте, а се залавяйте с проблема.

Какво, според вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
За да развиваш наука са необходими 
средства, които у нас са твърде недос-
татъчни и това е основният проблем. 
Иначе, желание за работа има. Ако фи-
нансовия проблем се реши, много на-
учни въпроси ще намерят решение. 
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Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Работя с диви животни и голяма част 
от работата ми е навън, сред приро-
дата. В това отношение мисля, че съм 
щастливка, защото няма нищо по-ху-
баво за мен от това да съм сред при-
родата. Освен това, трябва да призная, 
че винаги съм харесвала философията 
и литературата. Тази моя слабост и 
любовта ми към природата съчетах с 
едно ново хоби, а именно писането на 

хайку. Мои хайку стихове са публику-
вани в сборници с българска и светов-
на хайку поезия като „Цветето” (2002), 
„Птицата” (2003), „Пътят” (2004), „Ог-
ледала” (2005), „Градът“ (2012), лите-
ратурни вестници и списания. Автор 
съм на една самостоятелна книжка 
с хайку поезия „Хвърчила” (2002) и 
множество хайги за природата. Със-
тавител съм на сборника с екологич-
ни хайку „Мълчание в зелено“ (2010), 
посветени на взаимовръзката „чо-
век-природа“.

https://nauka.bg/3-nachina-da-napravite-naukata-populqrna/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Иван Дюлгеров. Ра-
ботя като главен асистент по 
арабска фонетика и лекси-
кология в катедра „Арабис-

тика и семитология“, която е част от 
Факултета по класически и нови фи-
лологии на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Занимавам се 
с проблемите на арабистиката и поне 
отчасти на ислямознанието, най-вече 

Иван Дюлгеров, Катедра 
"Арабистика и семитология“, 
СУ
Интервюто взе Лаура Сани

Снимка  с четирима негови студенти в Катар през пролетта на тази година като треньор на 
отбора на СУ по дебатиране (Иван Дюлгеров е вторият отляво)
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 в езиковедския му аспект, вече повече 
от 22 г. 

Какви са причините, поради които 
отпадат толкова много първокурс-
ници от катедрата по арабистика?
Този проблем действително е сери-
озен. Уверявам Ви, че той редовно се 
обсъжда в катедрата, при това под-
робно и задълбочено. 
Личното ми мнение обаче е, че напра-
вените промени не засягат същината 
на проблема. Основната причина спо-
ред мен е в слабата мотивация, в лип-
сата на адекватна представа и нагласа 
за работа в академична среда, в от-
съствието на навици за изучаване на 
чужди езици. 
Бихме могли да преосмислим, разбира 
се, преподавания материал, да го ре-
дуцираме, да облекчим студентите, да 
внесем корекции в критериите за оце-
няване и т.н. 
И все пак се питам дали това би дало 
мотивация на немотивираните, дали 
то би направило студенти онези, кои-
то макар и да са се озовали в универ-
ситета, ни най-малко не са готови да 
мислят като такива?! А и каква услуга 
ще направим на истинските бъдещи 
арабисти, ако се откажем от високите 
критерии?! По този начин ли ще сти-
мулираме тяхното академично и про-
фесионално развитие?!

Смятате ли, че сегашният екип на 
катедрата може да подготви качест-

вени кадри, които да развиват бъл-
гарската арабистика в бъдеще?
Всички знаем поговорката, че „Никой 
не е съвършен.“ Арабите казват, че 
„Само Бог е съвършен.“ Така че и еки-
път на катедрата ни не е, разбира се, 
съвършен. Но когато говорим за бъ-
дещето на българската арабистика, 
трябва да имаме предвид, че основни-
ят проблем не е и не би могъл да бъде 
в сегашния екип. Повечето от препо-
давателите ни, били те щатни или хо-
норувани, са били и мои преподава-
тели. И аз убедено смятам, че дължа 
много на тях. Почти всички останали 
членове на катедрата са на практика 
мои връстници, а научната им продук-
ция вече е много солидна. Ето защо 
към момента преподавателският и 
научният ни потенциал действител-
но е много надежден. Въпреки това 
съм песимист за бъдещето, защото не 
виждам как след време този висок по-
тенциал би могъл да бъде продължен.
Тревога будят според мен и перспек-
тивите за развитие на арабистика-
та и ислямознанието у нас от гледна 
точка на методиката и приоритетите. 
Понеже сме органична част от един 
от двата филологически факултета в 
Софийския университет, то и повече-
то дисциплини, които преподаваме, 
са филологически, т.е. езиковедски 
и литературоведски. Но актуални-
те проблеми на съвремието ни, ако 
щете, дори и академичната конюнк-
тура в редица западни университети 
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по отношение на близкоизточните 
изследвания, а защо не и тенденциите 
в пазара на образованието, подтикват 
към известно преосмисляне на съот-
ношението между филологически и 
обществоведски курсове. Всъщност 
това важи за изтокознанието като 
цяло. Опасявам се, че ако в бъдеще не 
се постигне добър баланс между две-
те направления и ако по някакъв на-
чин обществоведският сегмент вземе 
превес, това неминуемо ще се отрази 
отрицателно на квалификацията и 
експертизата на новите поколения 
арабисти. Защото българските ара-
бисти се отличават с високото си ниво 
на филологическа подготовка, със за-
бележителното си владеене на езика. 
Впрочем към настоящия момент все-
ки един от преподавателите в кате-
драта ни, независимо от тясната си на-
учна специалност и курсовете, които 
води, е изключително добре подгот-
вен и във филологическо отношение. 
Същото може да се каже и за изявени-
те ни млади арабисти, които вече са 
завършили или на които им предстои 
да завършат. 

Кое Ви подтикна да се занимавате с 
лексикално-семантичната система 
на Корана?
Не е пресилено да се твърди, че Коранът 
стои в основата на т.нар. арабоислям-
ска цивилизация. Това със сигурност е 
вярно, ако се има предвид фактът, че 
традиционната арабоислямска хума-

нитаристика е пряко свързана с инте-
реса към него като към свещен текст, 
със стремежа да бъде разбиран и съх-
раняван. Понеже за вярващия човек с 
ислямска идентичност няма по-силен 
аргумент за истинност и легитимност 
от съдържанието на Божието слово. 
Искам да подчертая колко важно е да 
се изследва Коранът. А що се отнася 
до лексикално-семантичната му сис-
тема, то това е онзи водещ аспект от 
съдържанието му, който е достъпен 
за семасиолозите (които се занимават 
със значението на думите), и без овла-
дяването на който Коранът изглежда 
трудно разбираем или дори неразби-
раем.

В своя дисертационен труд за при-
добиване на титлата „доктор“ сте 
коментирали понятието „дийн” 
през призмата на Корана. Смятате 
ли, че в тълкуването на свещения 
текст се крие неговото разбиране?
Аз предпочитам да казвам, че в дисер-
тацията си съм изследвал коранична-
та представа за религия през призмата 
на понятието дийн. Религията е мно-
го мащабна същина, която най-често 
е различна в различните културни 
пространства. За някои тя например 
е строго разграничима от политиката, 
докато за други всичко е религия.
В опит да отговоря на въпроса Ви, бих 
желал да подчертая, че от чисто ме-
тодологични съображения умишлено 
се въздържам да асоциирам работата 
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 си с трудовете, принадлежащи към 
ислямската тълкувателна традиция. 
За сметка на това обаче системно се 
позовавам на тази традиция, търся 
и често намирам подкрепа от нея, на 
свой ред също оказвам такава, особе-
но по отношение на някои справедли-
ви, но позабравени и маргинализира-
ни становища.
Ако от въпроса Ви прозира и известен 
скептицизъм относно възможността 
Коранът изобщо да бъде разбиран, то 
бих казал, че този текст действително 
изисква пълно интелектуално себе-
раздаване. Не е възможно свеждането 
на всичко видимо и невидимо, ведо-
мо и неведомо до един единствен из-
точник-създател и напътстващ да не 
е обвързано с максимално възможна 
абстрактност. Освен това фактът, че 
най-ранните тълкувателни трудове 
са се появили поне стотина години 
след появата на Корана, и то далеч 
не в Мека или в Медина, а в земите 
на съвременен Ирак, също трябва да 
се отчита. Защото лексикално-семан-
тичната система е онова езиково рав-
нище, което най-трудно се поддава на 
регулация. Искам да кажа, че живели-
те по-късно и на друго място ранно-
ислямски тълкуватели няма как да са 
били естествено запознати с лекси-
кално-семантичната система на Ко-
рана, не е възможно да са били нейни 
носители.
От друга страна обаче сам Коранът 
назовава себе си по начин, който ни 

най-малко не кореспондира с теза-
та, че е неразбираем. Коранът нарича 
себе си „ясно предписание“, „напомня-
не“, „низпославано на части“ и „на ясен 
арабски език“, за да „изведе хората от 
мрака и да ги насочи към светлината“. 
Той е обръщение „към вярващите“, но 
и „към всички хора“.

С какво Вашият труд допринася за 
българската наука?
В научната литература на български 
език действително не липсват тексто-
ве, посветени в една или друга степен 
на Корана. Проблемът за дийн също е 
бил засяган поне в едно наскоро пуб-
ликувано изследване, автор, на което 
е д-р Кадир Мухаммед. Но във всич-
ки тези случаи се касае за същностно 
различни изследвания, които не са 
посветени на лексикално-семантич-
ната система на Корана и не си служат 
с методология, която да е сродна или 
подобна на използваната и наричана 
от мен интратекстуална методология. 
Аз изследвам самия кораничен текст, 
най-често Коранът се възприема през 
погледа и чрез инструментариума на 
една или друга не непременно орга-
нично производна на Корана тради-
ция, била тя западна или източна.
Ето защо смея да заявя, че в рамки-
те на родните ни арабистика и исля-
мознание, изследването ми е едно 
ново начало, но само по отношение 
на кораничната семантика, защото то 
иначе много разчита както на пости-
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женията на арабското ни езикозна-
ние, така и на базовите изследвания в 
ислямознанието ни като цяло.
За съжаление на този етап изследва-
нето ми не може да бъде поставяно в 
контекста на западните изследвания, 
просто защото е написано на българ-
ски език. Иначе доколкото ми е из-
вестно, там то също няма свой аналог 
и/или прецедент. Иска ми се да вяр-
вам, че същинската работа в тази на-
сока тепърва предстои.

Разкажете ни повече за последната 
си публикация.
Това е студия със заглавие „Религията 
на Бога в синтез“. Тя представлява пре-
работен вариант на един от парагра-
фите в трета глава на дисертацията 
ми. Посветена е основно на коранич-
ния израз „и религията бъде на Аллах“ 
(2: 193). Тезата ми е, че тук „религия 
(дийн)“ не би могла да е в значение на 
„Божи закон“, тъй като, последният не 
може да е следствие от действията на 
човека. Изводът, че актуалното значе-
ние е „индивидуална религия, дела, 
посвещавани на Бога“, опровергава 
най-често застъпваното от традици-
ята становище, че въпросното знаме-
ние означава „ислямът като религи-
озен закон и идентичност да властва 
на земята“. Всъщност разгледано в 
по-пълния му вид, знамението (2: 193) 
гласи: „Сражавайте се с тях докато не 
ще има възпиране [от религията] и 
религията бъде на Аллах“. Видно е, че 

тук краят на сражаването настъпва с 
края на възпирането от религията, а 
резултатът от края на възпирането 
е състояние, при което религията се 
превръща в религия на Бога.
Тази студия е в крайна сметка за ко-
раничните основания за джихада. Тя 
е опит да се аргументира схващането, 
че джихадът не се мотивира от неве-
рието, още по малко — от друговери-
ето, а от най-тежкото според Корана 
обезправяване на човека, а именно от 
лишаването му от правото да се стре-
ми към своето отвъдно спасение. Тя е 
и за възстановяването на хармонията 
на индивида с вселената посредством 
прилагането на Божия закон, при кое-
то религията на вярващия се превръ-
ща в религия на Бога.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната си дейност?
Освен с преподавателска и изследо-
вателска работа съм се занимавал ак-
тивно и с преводаческа и консултант-
ска дейност в продължение на дълги 
години. В средата на 90-те бях за око-
ло една година преводач-говорител в 
Българското национално радио. Пре-
веждал съм религиозна и художест-
вена литература. Придружавал съм 
различни делегации у нас и в редица 
арабски страни. Имам много скромен 
опит и като синхронен преводач в ка-
бина. Всичко това е отнемало огромна 
част от енергията ми. През последни-
те години се занимавам преимущест-



НАУКА

www.nauka.bg/night

442Българска наука2017

С подкрепата на:

 

вено с преподаване на арабски език посредством една практическа и две 
теоретични езиковедски дисциплини, както и с изследване на оригиналния 
арабски текст на Корана.

https://nauka.bg/5-nachina-naukata-da-vleze-v-mediite/
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Мариана Шопова е родена в 
Етрополе, където завърш-
ва гимназия СУ "Христо 
Ясенов". Нейната силна 

любов към физиката се заражда още 
в ученическите години, благодарение 
на г-жа Таня Дойнова. Участва актив-
но в националните състезания по фи-
зика. 
Получава Бакалавърска степен от Пло-
вдивски Университет "Паисий Хилен-
дарски" със специалност Инженерна 
Физика. Завършва две магистратури – 
Приложна Ядрена физика и Фотоника 
и модерни оптични технологии.
От 2010 е част от колаборацията CMS 
на Големия Адронен Колайдер (LHC) 
в Европейския център за ядрени из-
следвания (ЦЕРН).
Учи докторантура в Института за Яд-
рени Изследвания и Ядрена Енерге-
тика в Българската Академия на Нау-
ките от 2013 и ѝ предстои да защити 
дисертационния си труд.
От септември 2016 е асистент във Фи-
зически факултет на ПУ "Паисий Хи-
лендарски" – катедра "Оптика, атомна 

и теоретична физика". 
Освен амбициозен учен, докторант 
Шопова е и майка на две деца.

Как накратко бихте обяснили ес-
теството на своята работа на хора, 
които не са в научните среди?
Моята работа е свързана с това да раз-
кривам пред останалите (ученици, 
студенти и колеги) необятната кра-
сота на науката. Вдъхновение, усиле-
на работа и желание за откриване на 
нови неразкрити досега неща, всичко 
това е част от предизвикателството 
да се занимаваш с наука.

Кога и защо избрахте да се развива-
те в сферата на науката? 
Моят път в сферата на науката започ-
на случайно, макар че както знаем, 
случайности не съществуват. Винаги 
съм се интересувала от наука, но имах 
щастието да попадна на правилния 
учител, който успя да ми предаде лю-
бовта си към физиката още в учили-
ще. Обучението ми в университета и 
последващата ми работа бяха естест-

Мариана Шопова, Институт 
за Ядрени Изследвания и 
Ядрена Енергетика в БАН
Интервюто взе Теодора Николова
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вено продължение, тъй като аз прос-
то последвах любопитството си, а не-
вероятното вдъхновение от науката, 
което моите преподаватели успяха да 
ми предадат, сега аз опитвам да пре-
дам на другите.

Какво от постигнато до момен-
та в професионален план Ви носи 
най-голямо удовлетворение? 
Работата ми с учениците и студенти-

те, които ме зареждат с невероятна 
енергия и желание да продължавам 
да се развивам, за да мога да им бъда 
полезна.

Много и различни по трудност пре-
пятствия ни следват в професионал-
ния живот без значение от сферата. 
Какви са препятствията, с които се 
борите Вие всеки ден?
В научните среди, както може би на-

Представяне на доклад на работна среща в ЦЕРН.
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всякъде другаде, основното предизви-
кателство е да се изправиш пред себе 
си и да можеш да си кажеш в края на 
деня, че усилията, които полагаш си 
заслужават. Стига да имаш вдъхнове-
нието и желанието за работа, всички 
трудности, без значение от естеството 
им могат да бъдат преодолени.

Имало ли е момент, в който искате 
да се откажете или да промените 
посоката си на развитие? Какво Ви 
връща обратно в света на науката?
Всеки има трудни моменти, но аз лич-
но никога не съм се съмнявала в край-

ната цел на моето пътуване в света 
на науката. Може би е малко скучно, 
но винаги съм усещала, че това е мо-
ето място и без значение от малките 
промени, които са се опитвали да ме 
отместят от този път, аз винаги съм го 
следвала.

Какво незаменимо и несравнимо с 
другите сфери на професионална 
реализация Ви дава научната рабо-
та?  
Научната работа е невероятна с това, 
че ти позволява постоянно да задо-
воляваш любопитството си, без зна-

Провеждане на тестове при изработката на  нови камери със съпротивителни 
плоскости в ЦЕРН.
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 чение от това колко необятно е то. 
Предаването на знанията и уменията, 
които имаш, работата с хора, които са 
също толкова любопитни и вдъхновя-
ващи като теб, желанието за открива-
не на нещо ново… всичко това вкарва 
една специална искра в живота, която 
другите сфери на реализация трудно 
могат да задържат.

Разказват ли си учените вицове за 
своята сфера? Разкажете, ако знае-
те! 
Разбира се, че учените си разказват 
много вицове за сферата, в която ра-
ботят, дори не само за нея, а за цялата 
научна област. Все пак всички забавни 
моменти в сериала “Теория за Големия 
взрив” (The Big Bang Theory) трябва да 
се основават на чувството за хумор. :) 
За съжаление в момента не се сещам 
за някой забавен виц.
Можете ли да развенчаете някой 
мит, в който хората извън научните 
среди вярват? 
Мисля, че е странно, но хората извън 
научните среди вярват, че научните 
работници не правят нищо по цял ден, 
а получават купища пари, само за да 
задоволяват любопитството си. Това 
не е далеч от истината, в частта за лю-
бопитството, но зад всяко ново откри-
тие или новина свързана с науката, 
седи един неуморен ежедневен труд, 
който хората полагат, за да могат да 
движат света ни напред.
 

Участвате ли в допълнителни дей-
ности и инициативи, с които да по-
пуляризирате науката сред по-ши-
рока публика? Споделете повече. 
Аз съм асистент в Пловдивския Уни-
верситет “Паисий Хилендарски”, къде-
то мога да предавам любовта си към 
науката на младите хора, които ми-
слят, че това има значение. Освен това 
работя съвместно с Института по Яд-
рени Изследвания и Ядрена Енергия 
(БАН) в Европейския център за ядре-
ни изследвания - ЦЕРН, Швейцария, 
където успявам да се запозная с рабо-
тата в различните научни сфери. Рабо-
тата в международен екип ме изпълва 
с разбиране и оценяване на  усилията 
на всички хора, без значение откъде 
идват или с какво се занимават. Тези 
дейности ми помагат при участието 
ми в една прекрасна инициатива, коя-
то се прави за българските училища и 
ученици – “Виртуална визита в ЦЕРН”. 
Моите колеги успяват в рамките на 1 
час да  разкрият един почти необятен 
свят на възможности и знания пред 
учениците, а вдъхновението им ви-
наги се предава на младите, които за-
почват да гледат  на света с различни 
очи – очите на науката.

С какво смятате, че щяхте да се за-
нимавате, ако бяхте поели в друга 
професионална посока? А може би 
сбъднахте детската си мечта? 
Определено сбъднах детската си меч-
та. :)
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През годините сте натрупали и меж-
дународен опит. Откривате ли голя-
ма разлика между научните среди у 
нас и по света? Какви са разликите?
Научните среди навсякъде са еднакви 
– просто в международен план хората 
са свикнали да работят  в големи ко-
лективи, и често се случва дори да не 
познават всичките си колеги. Основ-
ната разлика е именно това, че в Бъл-
гария всички се познаваме – малко 
или много. Но аз мисля, че това по-ско-
ро е предимство. Други разлики няма 
– хората, без значение от коя научна 
сфера, работят по същия начин както 
в България, така и по света. А резул-
татите, които успяваме да постигнем 
в България са на световно ниво. 

Мислите ли, че съвместната работа 
на бизнеса и науката е на нужното 
ниво? Какво най-значимо би произ-
лязло от такова сътрудничество? 
Сътрудничеството между науката и 
бизнеса трябва да се развива още. 
Това е изключително важно за хора-
та, защото по този начин се създава 
един мост между новостите в науката 
и тяхното най-бързо вкарване в еже-
дневието ни. Инвестициите на бизне-
са в иновации и научни разработки, 
винаги се възвръща многократно.

От опита си в академична атмосфе-
ра, може би вече имате конкретни 
идеи какво може да се промени за 
по-добрата работа на съответната 

институция, за по-добрия диалог с 
бизнеса и по-добра комуникация с 
широката публика?
Според мен, най-добрият начин за 
достигане на науката до повече хора 
е организирането на различни науч-
ни форуми (за бизнеса), семинари и 
представяния (за учениците и студен-
тите), както и отворени неофициални 
дискусии (за всички).

Артистите търсят вдъхновение в 
своите музи. Какво може да вдъхно-
ви един учен, за да постигне високи 
резултати? 
Любовта към науката.
  
Какви други интереси имате и как 
обикновено преминава свободното ви 
време? 
Обичам да прекарвам свободното си 
време с хората, които обичам – семей-
ството и приятелите си.

Какво бихте казали на младите 
хора, което да послужи като моти-
ватор да се занимават по-сериозно 
с наука? 
Науката дава неограничени възмож-
ности за развитие във всяка една сфе-
ра. Просто мечтайте, а науката ще ви 
помогне да сбъднете и най-смелите си 
мечти.
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 Румяна Хаджийска, ЦЕРН 
и Институт за ядрени 
изследвания и ядрена 
енергия, БАН 

CMS, Point 5, CERN, Април 2014.На 100 метра под земята – подготовка за 
инсталиране на температурни сензори върху камерите от системата (RPC).

Интервюто взе Теодора Николова
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Румяна Хаджийска се присъ-
единява към експеримента 
CMS в началото на 2010 годи-
на като докторант в Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ 
– специалност Физика на високите 
енергии и елементарните частици.
Интересите ѝ са основно в областта на 
мюонната физика, изследване на раз-
пади с мюони в крайното състояние, 
но така също и методи за детектиране 
на мюони, реконструиране на трекове 
и детекторен анализ.

През 2014 започва работа в Института 
за ядрени изследвания и ядрена енер-
гия в БАН. В момента е главен асис-
тент в лаборатория „Високи енергии“ 
в БАН.
От края на 2015 година досега е ко-
ординатор на групата за детекторен 
анализ на системата от камери със 
съпротивителна плоскост (RPC) на 
експеримента CMS.
Обича да анализира... най-вече големи 
обеми експериментални данни.

Виртуална визита в CMS – с учениците от Професионална гимназия по 
телекомуникации в София. Февруари 2016.
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 Как накратко бихте обяснили ес-
теството на своята работа на хора, 
които не са в научните среди?
Аз съм физик със специалност Физика 
на високи енергии и елементарни час-
тици. Анализирам данните от сблъ-
съците на Големия адронен колайдер 
(LHC) в ЦЕРН и търся доказателства 
за съществуването на нови частици. 
Това означава, че заедно с моите коле-
ги се опитваме да разбулим загадките 
около развитието на нашата Вселена, 
като изследваме най-малките градив-
ни частици на материята, от която сме 
изградени и която ни заобикаля.

Кога и защо избрахте да се развива-
те в сферата на науката? 
Избрах да се занимавам с физика. Бях 
в шести клас и тогава не съм се замис-
ляла, че това означава да бъда научен 
работник. Просто исках да науча как-
во е това Oмега минус частица. Нещо, 
което го пишеше в една малка жълта 
книжка в училищната библиотека и 
което никой от роднините и съседите 
не можеше да обясни. Попитах учи-
теля по физика и той ми обясни, че 
това е елементарна частица, но за да я 
разбера и да стигна до науката за нея, 
трябва да започна от уроците в клас. 
По това време учехме закон на Ом. Е, 

Как се реконструира Z бозон – Упражнения с български ученици в CERN в рамките 
на програмата HSSIP (Bulgarian High-School Student Internship Programme 2017), 
Септември, 2017, CERN
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не беше изключително вдъхновява-
що, но все пак беше отправна точка. И 
така по пътя от закона на Ом до Омега 
минус частица и Хигс бозона, открих, 
че физиката е това, което ме влече и с 
което искам да се занимавам.

Какво от постигнато до момен-
та в професионален план Ви носи 
най-голямо удовлетворение? 
Естествено работата в ЦЕРН. Но пре-
ди всичко, възможността да работя с 
изключително умни и добри хора, ви-
зирам колегите си в ИЯИЯЕ-БАН и СУ 
“Св. Климент Охридски”. Да работя с 
тях вече е голямо постижение.

Много и различни по трудност пре-
пятствия ни следват в професионал-
ния живот без значение от сферата. 
Какви са препятствията, с които се 
борите Вие всеки ден?
Много са. Сигурно ще е скучно да пов-
дигна отново въпроса за ниското за-
плащане на учените в България, което 
е безобразно ниско, наистина. Или за 
безсмислената бюрокрация – всички 
колеги знаят какво е цял ден да по-
пълваш бумаги “на килограм” и да за-
почнеш истинска работа късно през 
нощта. Също така и неразбирането, че 
наука може да се прави както от ма-
лък научен колектив, така и в големи 
колаборации, каквато е колаборация-
та, в която работя. 

Имало ли е момент, в който искате 

да се откажете или да промените 
посоката си на развитие? Какво Ви 
връща обратно в света на науката?
Разбира се, че е имало такива момен-
ти. Учените също са подвластни на 
обичайните човешки емоции, а също 
и на повратностите в живота. Ние 
влагаме не само труд, но в повечето 
случаи и частица от себе си в работа-
та си. Понякога смяната на посоката 
е наложителна. Всички ние носим от-



НАУКА

www.nauka.bg/night

452Българска наука2017

С подкрепата на:

 говорност не само за себе си, но и за 
своите семейства и приятели. Поня-
кога се налага да изоставим мечтите 
си, за да се погрижим за хората, които 
разчитат на нас – било то финансово, 
било то с грижи. Но факт е, че един 
образован човек е много по-гъвкав и 
съобразителен в критични ситуации. 
Това, което ме връща в света на наука-
та – възможността да си обясня поне 
отчасти света, в който живея, да зада-
вам въпроси и да мога да дискутирам. 
Желанието да разкажа това, което 
знам и да споделя наблюденията си с 
хората, които се интересуват от съща-
та проблематика.

Какво незаменимо и несравнимо с 
другите сфери на професионална реа-
лизация Ви дава научната работа? 
Да откривам нови неща, което може 
би е желанието на всеки един от нас. 
Да се занимавам с нестандартни идеи 
и да си намирам предизвикателства. 
Всъщност убедена съм, че това е така 
и в останалите професионални сфери. 
Просто човек трябва да си обича рабо-
тата. 

Разказват ли си учените вицове за 
своята сфера? Разкажете, ако знае-
те! 
Сещам се за няколко, но ето един от 
любимите ми: Студент по физика се 
напива до козирката след като си е 
взел изпита по квантова теория на по-
лето. Заспал на пътя, а студентската 

му книжка паднала от джоба и се от-
ворила на листа с оценките. Минали 
един дядо и една баба, побутнали го, 
посритали го, разгледали му книжка-
та, а той не мърда. Накрая дядото ка-
зал: “Умно момче, агрономче, пък се 
напило като физик”. :)

Можете ли да развенчаете някой 
мит, в който хората извън научните 
среди вярват? 
Ами ето няколко мита: Не всичко на-
писано в интернет е вярно. Човек 
трябва да проверява информацията, 
която чете. Ако някой не е завършил 
училище, това не го прави автоматич-
но екстрасенс, лечител на всички бо-
лести или експерт по ваксините. 

Участвате ли в допълнителни дей-
ности и инициативи, с които да по-
пуляризирате науката сред по-ши-
рока публика? Споделете повече. 
В момента участвам като лектор и су-
первайзор на проект в програмата “ 
Стажантски практики за ученици от 
гимназиите” , HSSIP, която се провеж-
да в ЦЕРН. Едни от най-добрите бъл-
гарски ученици имат възможността 
да посетят ЦЕРН за две седмици, да се 
запознаят с част от експериментите и 
научните изследвания, като в същото 
време работят върху малък проект. 
Моята група конкретно се занимава с 
Монте Карло моделиране на Дрел-Ян 
процеси и реконструиране на масата 
на Z бозона.
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Освен това съм щастлива, че съм част 
от екипа, който организира Вирту-
ални разходки в ЦЕРН за български-
те училища. В рамките на един час, 
учениците имат възможност да се 
включат онлайн и в реално време да 
направят една виртуална разходка 
в експериментите на ЦЕРН и да за-
дадат въпросите, които ги вълнуват. 
Всички организатори и виртуални 
водачи участват на напълно добро-
волен принцип, като целта е не само 
да разкажем за научните изследвания 
на ЦЕРН и новите технологии, но и да 
убедим учениците, че те също имат 
своето място в света на науката. 

С какво смятате, че щяхте да се за-
нимавате, ако бяхте поели в друга 
професионална посока? А може би 
сбъднахте детската си мечта? 
Мнозина от познатите ми знаят, че ос-
вен физик, аз също съм и дипломиран 
и много добър моделиер-конструктор. 
Даже имам и номинации за награди от 
един от нашите модни форуми, в част-
ност за рисуван текстил, но това беше 
в младежките ми години.
Иначе смятам, че сбъднах една от 
детските си мечти – вече знам какво 
е Омега частица, и много повече от 
това! Но във всеки един от нас се крие 
по едно дете, което винаги има нова 
мечта, след която да тича. :)

През годините сте натрупали и меж-

дународен опит. Откривате ли голя-
ма разлика между научните среди у 
нас и по света? Какви са разликите?
И да, и не. ЦЕРН е организация, която 
отдавна е надхвърлила европейските 
граници и в рамките на работата ми 
като координатор, ми се налага да ра-
ботя с колеги от повече от 20 научни 
института от поне три континента. 
Като подготовка и образование, смя-
там, че сме напълно конкурентноспо-
собни. Естествено най-драстичната 
разлика е в заплащането на научния 
труд в България в сравнение с остана-
лите страни и начините на финанси-
ране на научните изследвания.

Другата основна разлика е, че поня-
тието пост-докторант в България е 
дефинирано, но на практика в Бълга-
рия няма пост-докторанти. Докато в 
САЩ и западна Европа това е нормал-
на практика. Почти всички докторан-
ти след защита на своята дисертация 
работят последователно на една или 
повече пост-док позиции, като по този 
начин трупат допълнителен опит и в 
същото време са основната движеща 
сила на съответните проекти. 
 
Иначе като хора и начин на мислене 
смятам, че учените си приличат на-
всякъде по света.

Мислите ли, че съвместната работа 
на бизнеса и науката е на нужното 
ниво? Какво най-значимо би произ-
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 лязло от такова сътрудничество? 
Връзка между бизнеса и науката съ-
ществува. За съжаление, въпреки на-
шата
консуматорска нагласа като обще-
ство, голяма част от хората рядко си 
дават сметка, че всички удобства или 
техника, с която разполагат се базира 
на фундаментални научни принципи. 
Аз не мога да прогнозирам за в бъде-
ще, тъй като това е динамичен процес, 
но ще дам само няколко примера от 
последните две-три десетилетия – ин-
тернет, цифровата телевизия, мобил-
ните комуникации, електромобилите, 
ваксини срещу различни заболявания, 
диагностика с компютърен томограф 
или с ядрено-магнитен резонанс, ла-
зерни технологии, козметични проду-
кти с подмладяващ ефект и т.н. Едва 
ли е необходимо да изброявам повече. 
Дали връзката между учените и биз-
неса е на необходимото ниво? Лично-
то ми мнение, че тази връзка се осъ-
ществява все по-често, когато хората 
наистина работят и са обединени око-
ло обща идея. 

От опита си в академична атмосфе-
ра, може би вече имате конкретни 
идеи какво може да се промени за 
по-добрата работа на съответната 
институция, за по-добрия диалог с 
бизнеса и по-добра комуникация с 
широката публика?
За да има диалог, трябва да са предста-
вени интересите и на двете страни. Т.е. 

на учените не трябва да се гледа като 
генератори на ежедневни новости на 
килограм. Изследването на конкре-
тен феномен или създаването на нова 
технология е продължителен и систе-
матичен процес, много често с неиз-
вестен край. Но дори и при успешен 
завършек не всеки научен продукт е 
готов за директно внедряване в про-
мишлеността или в някакъв друг отра-
съл. В известен смисъл ни липсва оно-
ва звено на развойна дейност, където 
конкретната разработка се доразвива 
в състояние да бъде прилагана масово 
в някакъв продукт за кратко време и 
ниска себестойност. Това от своя стра-
на ще защити интересите на бизнеса 
като сведе в разумни граници риско-
вете от инвестиция. От друга страна 
стои проблемът с интелектуалната 
собственост върху конкретен продукт. 

Нормалният обмен на информация 
между учените е публикуване на ста-
тии, представяне на конференции, 
като това е и критерият, по който се 
оценява техният научен принос. Ес-
тествено този начин на презентира-
не на резултатите от научния труд ги 
прави публични за широката общест-
веност. Такава публичност на резул-
татите естествено е неприемлива за 
бизнеса, където производствената 
тайна е закон. В този смисъл трябва 
да се намери някакъв разумен баланс, 
който да защитава интересите и на 
двете страни.
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Артистите търсят вдъхновение в 
своите музи. Какво може да вдъхно-
ви един учен, за да постигне високи 
резултати? 
Предизвикателство, да открие нещо 
ново. И съмишленици. Да работиш 
сам е скучно. Ако стигнеш сам до вър-
ха, няма кой да те снима.
 
Какви други интереси имате и как 
обикновено преминава свободното 
Ви време? 
Обичам да прекарвам времето си със 
семейството си – кино, рок-концерти, 
разходки без значение къде. И да чета 

криминални романи. Доста скром-
но, но радостта да бъдеш с любимите 
хора е незаменима. 

Какво бихте казали на младите 
хора, което да послужи като моти-
вация да се занимават по-сериозно 
с наука? 
Този свят е и ваш! Вие можете и заслу-
жавате да го разберете и преоткриете! 
Да го обясните на вашите деца и един 
ден да им го завещаете по-красив и 
пълен с нови предизвикателства! 

https://nauka.bg/5-taini-za-bgnauka-v-deistvie/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Емилия Вачева и 
съм херпетолог. Родена съм 
в гр. Монтана. Завършила 
съм Биологическия факул-

тет на СУ през 2014 и към момента 
съм докторант в Националния при-
родонаучен музей – БАН. Занимавам 
се с изследването на хранителните и 
пространствени взаимоотношения 
между представители на три семей-

ства гущери, срещащи се у нас.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Както казах, докторант съм в НПМ – 
БАН. За мен е огромна чест, но и отго-
ворност да представлявам такава ин-
ституция с дългогодишни традиции 
в изследването на биологичното раз-
нообразие, а също и в херпетология-
та (още първият директор на музея – 
акад. Иван Буреш има огромен принос 

Емилия Вачева, Национален 
природонаучен музей, БАН
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в изследването на родната херпетофа-
уна). Музеят се занимава с различни 
дейности – както с поддръжка и съх-
раняване на най-богатата колекция 
на Балканите, така и с научноизследо-
вателска дейност, експертни оценки, 
образователна и популяризаторска 
дейност, обучение на деца и студенти, 
организиране на изложби. Така да се 
каже, музеят е една необходима връз-
ка между света на науката и този на 
обикновения човек и най-вече на де-
цата. Може би едни от най-хубавите 
ми детски спомени са свързани имен-
но с посещенията на музея и отказа 

ми да изляза от там след часове раз-
глеждане.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Още откакто се помня съм „запалена“, 
просто този пламък никога не е угас-
вал. 
Като дете непрекъснато изследвах 
животинския свят наоколо, прекар-
вах много време сред природата и на 
село, заровена в листната настилка 
или преследвайки някой гущер. Четях 
и доста книги. Любими ми бяха (и все 
още са) книгите на Джой Адамсън, Б. 
Гжимек, Даръл – първите ми водачи 
сред джунгли и савани. Като дете меч-
таех да изследвам дивите животни на 
Африка или влечугите на Австралия. 
В училище редовно подпомагах прак-
тическата част на обучението на свои-
те съученици, носейки в клас ентомо-
логични сбирки, останки от животни, 
птичи гнезда и други подобни, дори 
организирах изложби. Вече знаех с 
какво ще се занимавам – херпетоло-
гия.
Съществена роля за по-нататъшно-
то ми развитие като зоолог и херпе-
толог има Биологическият факултет, 
където се сблъсках със себеподобни. 
Още в първи курс, заедно с нашия 
асистент Атанас Грозданов и колеги, 
създадохме клуб С.К.О.Р.Е.Ц. и поста-
вихме началото на редица дейности 
във факултета, както и наблюдения 
сред природата, направихме и експо-
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 зиция с живи животни. По това време 
се запознах и с колеги – херпетолози, 
с които осъществих първите си терен-
ни ходения в търсене на земноводни 
рано напролет, изследване на херпе-
тофауната на малко познати места, а 
по-късно взех участие и в картиране 
и мониторинг на защитените зони 
по НАТУРА 2000. Сред тези хора бе и 
доц. д-р Николай Цанков, моят научен 
ръководител и гуру (ако мога да ци-
тирам един наш приятел), който ме 

научи на научен подход и критичност, 
но най-вече успя да ми предаде своя 
пламък и безгранична любов към ра-
ботата. Именно теренната работа ме 
запали наистина – часовете обикаля-
не в пек, безбройните километри през 
трънаци и чукари, тонове обърнати 
камъни и всичко това заради радост-
та от намирането на някоя змия, кос-
тенурка или гущерче. И от камък на 
камък, ето ме сега.
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С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация е всъщ-
ност и първата ми такава. Заедно с ко-
леги описахме няколко случая на ме-
ланизъм (черно оцветяване на тялото 
– бел. ред.) при представители на сем. 
Lacertidae, наблюдавани през години-
те. Подобни данни няма публикувани 
у нас до момента. Миналата година 
попаднах на два меланистични ек-
земпляра живородни гущери (Zootoca 
vivipara) от Витоша, за високо планин-
ски видове меланизмът е екологична 
адаптация за привличане на повече 

слънчева радиация и по-бързо затоп-
ляне.
В момента подготвям публикации с 
резултати от проведени по време на 
дипломната ми работа изследвания и 
по темата на дисертацията.
Идеята на моето изследване е когато 
се дават данни за хранителен спектър 
на даден вид гущер, те да бъдат съо-
бразени с наличния хранителен ре-
сурс, типа местообитание и конкурен-
цията с други видове гущери. Подобно 
изследване е доста трудоемко, защото 
се налага събирането и определяне-
то и на ентомологичен материал; оп-
ределянето на хранителния спектър 
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също става по трудния начин – за да 
се избегне убиването на животни, за 
определянето на храната им се из-
ползват фекални проби, а животните 
биват освобождавани на местата, от 
които са уловени.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Разбира се че има бъдеще науката в 
България. Като учен, занимаващ се с 
биоразнообразие, мога да ви кажа, че 
има толкова много бели петна в по-
знанията ни за организмите и толко-
ва много работа за вършене. За наш 

късмет се намираме в страна с изклю-
чително биоразнообразие, а най-го-
лямото ни предизвикателство е да го 
опазим.

Как оценявате работата на екипа 
си?
От една страна работя с колеги херпе-
толози, които са изключителни про-
фесионалисти, а работата с тях е ис-
тинско удоволствие. Това са все хора, 
които са изключително отдадени на 
работата си, които не знаят почивка, 
но пък са и хора, с които винаги е за-
бавно. Изпадали сме в много комични 
ситуации, особено по време на терен-
ната ни работа.
От друга страна, предвид темата на ди-
сертацията ми, около мен се сформира 
един екип от други отдадени на рабо-
тата си хора, от НПМ и не само, които 
с удоволствие определят и най-дреб-
ните и надъвкани частици от насеко-
ми и други безгръбначни животни от 
моите проби.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Разбира се. Имам поглед върху студен-
тите в БФ и почти всяка година има по 
някой студент, защитаващ дипломна 
работа по някоя херпетологична тема. 
За съжаление малка част от студен-
тите продължават да се занимават с 
наука и след като защитят. За изграж-
дането на един научен кадър се иска 
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много време и полагането на огромни 
усилия, което е свързано и с големи 
инвестиции, не става само с ентуси-
азъм, защото заниманието с наука е 
скъпо удоволствие и на много от мла-
дите им се налага да работят допъл-
нително. От друга страна, да правиш 
това, което обичаш или да обичаш 
това, което правиш, е безценно.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Науката не иска хора, които се колеба-
ят. В науката човек просто трябва да се 
хвърли с главата напред и да заплува. 
Това не е работа с ясно регламентиран 
работен ден, а работа 24/7. Освен това, 
научната работа е по-скоро творческа 
работа, носи много вдъхновение, а ра-
достта от всяко едно дори мъничко 
откритие е неизмерима. Трудно ми е 
да се погледна отстрани докато рабо-
тя, но съм виждала своите колеги как 
сияят, докато работят. И едва ли ня-
кой от нас е имал сериозни колебания 
дали да прави това, което обича. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Въобще в България много неща тряб-
ва да се променят, та да се стигне и 
до промени в науката. Науката първо 
трябва да си върне уважението сред 
общността, а какво уважение при та-
кова заплащане.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Аз съм от хората, които не могат да не 
правят нещо, а често правят и някол-
ко неща едновременно и всичко това 
на музикален фон (обикновено доста 
шумен такъв). Повечето ми интереси 
се въртят около животните. Обичам 
да пътувам с раница на гърба. Пре-
карвам много време сред природата, 
както по работа, така и намирайки 
си работа. Обичам да спя под открито 
небе. Обичам планините и дори това 
си хоби успявам да съчетая с работа-
та си, изследвайки планински видове 
влечуги и земноводни. Почитател съм 
и на някои екстремни спортове, като 
например каяци и катерене. Отглеж-
дам екзотични животни и растения. 
Когато мога се занимавам и с добро-
волчество, като например на Фестива-
ла на боровинките на х. Амбарица.
Обичам да чета книги, интересувам се 
както от класическа, така и от съвре-
менна наша и чужда литература, също 
от музика и фотография, обичам да 
рисувам. Влюбена съм в театъра.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Иван Петров, инте-
ресувам се професионално от 
сравнително и историческо 
езикознание и индоевропеис-

тика. В момента преподавам латински 
език за медицински цели, както и бъл-
гарски език за чужденци.
Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Към момента работя в Департамента 
за езиково и специализирано обучение 
в Медицинския университет, гр. Пло-
вдив.
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Не помня дали е имало определен на-
чален момент. От малък се интересувах 
от света около мен, обичах да научавам 
нови неща, да търся и да споделям зна-
ния. Впоследствие се запалих силно по 
природните науки, след това по мате-
матиката, а съвсем накрая на гимна-
зиалното си обучение – и по филосо-
фията и лингвистиката. Тези последни 
години предопределиха и изборите ми 
в по-нататъшния ми път във висшето 
образование.
 
Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изследва-
ния, как се казва той и какви ползи 

Иван Петров, Департамент за 
езиково и специализирано 
обучение, Медицински 
университет, Пловдив
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ще има той за науката и живота на 
обикновения човек?
Бях поканен да участвам в проект на 
колега от БАН, който за съжаление не 
беше сред одобрените.
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Ако става въпрос за последната ста-
тия, излязла от печат (а не под печат, 
в процес на писане, ревю или отзив), 
мисля, че беше за някои паралели в 
произхода на дадени наставки, с кои-
то се образуват умалителни в славян-
ските и германските езици.

 
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Ако трябва да говоря от полето, в кое-
то аз се опитвам да се развивам – ху-
манитаристиката и образованието, 
мисля, че има; въпреки нереалистич-
ния натиск на “наукометричните” 
парадигми и комерсиалните изиск-
вания за пряка възвръщаемост –  все 
“ценности”, диктувани от корпоратив-
ния свят, които доста се разминават с 
далеч по-глобалните и универсални 
цели на хуманитарното образование. 
Смятам, че има много още за разра-
ботване, за развиване, за променяне и 
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 премоделиране. Относително оптимис-
тично гледам и към момента, в който 
българските учени ще могат да живеят 
нормално от труда си, а не да се чудят 
какво още да заработват настрани, за да 
могат, например, да си позволят между-
народни участия. Гледам към момента 
и когато българското образование ще 
помисли себе си като международно, 
т.е. достатъчно квалифицирано и адек-
ватно, за да привлича и задържа чуж-
дестранни студенти. Също и достатъч-
но критично, за да отсява качествените 
кадри и достатъчно грижовно, за да ги 
задържа.
 
Как оценявате работата на екипа си?
Чувствам се добре в настоящата си ра-
ботна среда, с колегите се сработваме 
добре и се поддържаме, което е доста 
мотивиращо и зареждащо. 
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
В хуманитаристиката общо – да, в ин-
доевропеистиката и сравнително-ис-
торическото езикознание ситуацията е 
доста плашеща. Тези области сякаш не 
са били особено на мода през последни-
те две-три десетилетия (у нас особено), 
съответно след слизането на старите 
светила, почти няма застъпници, които 
пък да обучават, да привличат и да мо-
тивират нови кадри. 
 
Какво бихте казали на хората, които 

все още се колебаят дали да се зани-
мават с наука в България?
Бих им казал, че когато човек отстоя-
ва и следва това, което е в сърцето му, 
обстоятелствата се наместват. Поняко-
га цената е голяма, понякога е необхо-
дима и по-гъвкава гледна точка. Винаги 
съм бил привърженик на, своего рода, 
определен интелектуален хедонизъм 
– човек трябва да се занимава с това, в 
което е силен и което му харесва, а не с 
това, което сега изглежда много модер-
но и търсено (а например след 5 години 
може и да не е вече).
 
Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката?
На първо време от науката трябва да се 
снеме необоснования товар да се само-
издържа. Никъде няма такова нещо по 
света. Научният сектор задължително 
трябва да се поддържа от държавата, 
задължително трябва да се изградят 
нови връзки и с бизнес света.
 
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Сигурно съвсем изненадващо – почивам 
си с четене на художествена литература 
и разходки. Интересувам се от музика, 
напоследък от дизайн – графичен и ин-
териорен, но все още далеч от някакво 
професионално ниво. Бих превеждал 
повече. Обичам и да готвя. 



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

465Българска наука2017

С подкрепата на:

Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Иванка Цачева и 
съм на 50 години. През 1991 
г. завърших Биологическия 
факултет на Софийския Уни-

верситет „Св. Климент Охридски”, спе-
циалност „Биотехнологични процеси 
със специализация „Генно и клетъчно 
инженерство”. През 1993 г. след спече-
лен конкурс станах асистент по иму-
нология в Катедрата по Биохимия на 
БФ. През 2003 г. защитих дисертация в 
областта на молекулярната биология 

за присъждане на научната и обра-
зователна степен „доктор”. От 2011 г. 
съм доцент по молекулярна биология 
(молекулярна имунология). 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Академичната си кариера започнах в 
Катедрата по Биохимия на Биологи-
ческия факултет към СУ. В тази Кате-
дра има няколко тематични научно-
изследователски групи, една от които 
е групата по молекулярна имуноло-
гия. В тази група изработих дисерта-
ционния си труд, а понастоящем съм 
неин ръководител и в това си качест-
во имам възможността да определям 
конкретната тематика, по която ра-
ботим. Занимаваме се с изследвания, 
насочени към разкриването на моле-
кулни механизми, които стоят в ос-
новата на възникване и развитие на 
една група заболявания, наричани ав-
тоимунни. Това са заболявания, които 
се отключват вследствие действието 
на комбинация от критични фактори 
и протичат с фази на обостряне и за-
тихване. За съжаление са нелечими 
и в последните две десетилетия бе-
лежат ръст в световен мащаб. Прила-
ганата терапия при обостряне може 

Иванка Цачева, Катедра по 
Биохимия, БФ, СУ
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само да контролира, но не и да изле-
кува автоимунното състояние. Забо-
ляването, което изучаваме, се нарича 
лупус еритематозус. При него, както и 
при останалите автоимунни заболя-
вания, в серума се появяват антитела, 
наречени автоантитела, които в зави-
симост от специфичността си атаку-
ват и увреждат различни органи. Ние 
сме се насочили към един конкретен 
вид автоантитела, чиято поява увреж-
да бъбреците и предизвиква лупусен 
нефрит. Тези автоантитела свързват 
една серумна молекула, която иначе 
има защитна функция, но когато е в 
комплекс с автоантитела, се натруп-
ва в бъбреците и така предизвиква 
увреждането. Целта на работата ни е 
да идентифицираме промени в струк-
турата на молекулата, когато е мише-
на за автоантителата. По този начин 
може да се стигне до обстоятелства-
та и причините за появата на тези 
автоантитела. За идентифицирането 
на структурни промени в молекула-

та сме подходили чрез създаването 
на изкуствени молекулни фрагменти, 
които освен за изследователски цели, 
могат до послужат за диагностика и 
насочена терапия при лупусен нефрит. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Интересът ми към биологията е още 
от ученическите години. В гимнази-
алния курс по наше време имаше кръ-
жоци (групи по интереси), в които се 
занимавахме извън часовете. Кръжо-
кът по биология беше много интере-
сен благодарение на усилията на учи-
телката ни. Тя се свързваше с нейни 
университетски преподаватели и те 
ни показваха невероятно интересни 
неща. Едно такова занимание про-
ведохме в биохимична лаборатория, 
където чрез цветни химични реак-
ции установявахме аминокиселини в 
безцветни течности. Бях във възторг 
от това, че има начини да визуализи-
раш невидимото. От този момент ня-
мах колебания какво искам да уча и да 
работя по-нататък. След разговори и 
съвети от страна на учителката ни по 
биология избрах специалността „Би-
отехнологии”, която тогава беше съв-
сем нова и много перспективна. Досе-
га не съм имала повод да съжалявам 
за избора си. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
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зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Да, имам. Темата на проекта е „Анализ 
на нови физиологично активни свърз-
ващи места на човешки C1q”. Човеш-
кият C1q е серумната молекула, чиято 
структура изследваме за характерни 
промени, свързани със заболяване-
то лупусен нефрит. Чрез изучаването 
на определени структурни промени в 
C1q би могло да се стигне до обяснява-
не на някои от причините за отключ-
ване на заболяването. Освен това, чрез 
създаването на изкуствени молекул-
ни фрагменти би могло да бъде създа-
дено средство за ранна диагностика, а 
също така и да се създаде принципно 
различен тип терапия, която е ефек-
тивна при намереното „слабо място”. 
Комбинирането на ранна диагностика 
и насочена терапия биха дали по-на-
дежден начин на лекарите да контро-
лират заболяването, а защо не и да го 
забавят така, че да не влияе на продъл-
жителността на живот. Непосредстве-
на полза от осъществяването на този 
проект би имало за хората, при които 
вече е налице заболяването. В по-ши-
рок смисъл полза би имало за хората 
изобщо, защото чрез фундаментални 
изследвания постепенно се разкриват 
механизми, които стоят в основата на 
човешката физиология в норма и така 
се намират начини за профилактика, 
която да предпазва хората от отключ-
ването на тежки отклонения от нор-
мата. Подобни изследвания движат 

напредъка на медицината, която все 
повече ще става молекулна и персо-
нална.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ни публикация е със за-
главие „Autoantigenicity of human 
C1q is associated with increased 
hydrophobicity due to conformational 
transitions in the globular heads”. В нея 
има резултати, които показват, че из-
следваната молекула наистина търпи 
промени в структурата си и тези про-
мени са съсредоточени в конкретни 
нейни области. Вследствие на тези 
промени молекулата става разпозна-
ваема за антитела, които вече се на-
мират в серума и имат поведение на 
автоантитела. Това е изследване, кое-
то направихме съвместно с колеги от 
Института по молекулярна биология 
на БАН и лекарски екип от Клиника-
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 та по нефрология на Университетска 
болница „Царица Йоанна”. Тези резул-
тати ни дават основание да продъл-
жаваме да стесняваме „проблемните” 
области.
Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката има бъдеще там, където има 
налице няколко осигурени условия. 
На първо място подходящо образо-

вани хора, склонни да се занимават с 
наука, на второ място – звена, подхо-
дящо оборудвани за научноизследова-
телска работа, и на трето – постоянно 
финансиране в подходящ размер. Вся-
ко едно от тези условия е необходимо, 
но само по себе си не е достатъчно. В 
България се подготвят отлично доста-
тъчно млади хора. Основание за това 
твърдение ми дават моите дългого-
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дишни наблюдения, свързани с реа-
лизацията на нашите студенти. Тази 
част от тях, които имат желание да се 
занимават с наука за съжаление тър-
сят реализация извън България по 
две причини – лоши условия за работа 
и лошо заплащане на труда тук. Всич-
ки те са веднага оценени и използва-
ни максимално като изследователи 
основно в Германия, Великобритания, 
Холандия, Белгия, САЩ. Това показва, 
че те са подготвени отлично със зна-
ния в съответната област. 
По отношение на звената, подходящо 
оборудвани за научноизследовател-
ска работа и на финансирането в под-
ходящ размер, нещата са трагични. С 
малки изключения научните звена са 
оборудвани с вече амортизирана, мо-
рално остаряла апаратура. Подновя-
ването ѝ изисква сериозен финансов 
ресурс, какъвто СУ няма по ред при-
чини, основната от които е държавна-
та субсидия, която се определя от куп 
случайни величини. Държавната суб-
сидия би трябвало да е съобразена с 
обективната, реална себестойност на 
дейностите, извършвани в СУ – обу-
чение и научни изследвания. Вместо 
това субсидията се определя от броя 
на приетите студенти (базов норма-
тив от 693 лв за студент), умножен по 
коефициент, отразяващ спецификата 
на научното направление. Само един 
пример ще дам – коефициентът за 
най-скъпо струващата природна нау-
ка биология е 2.4 при диапазон на кое-

фициентите от 1 до 10. Субсидията се 
допълва със сума от порядъка на 500 
000 лв. за научна дейност. Ето това е 
изходната позиция на работещите 
в СУ – хронично недофинансиране. 
Липсата на истинско институционал-
но финансиране е основното препят-
ствие за нормална работа в научните 
звена. Защото единствената алтерна-
тива за намиране на финансиране в 
България е Фондът за научни изслед-
вания към МОН. Този фонд не открива 
сесии всяка година, а когато го прави 
обикновено финансира около 30-тина 
проекта в природните науки. А това е 
крайно недостатъчно. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
В екипа ми влизат основно студенти 
– бакалаври и магистри. Аз съм един-
ственият човек на щат. За съжаление 
поради лошото финансово състояние 
на СУ, което се превърна в хронич-
но по причини както външни, така и 
вътрешни, щатните места се свиват, 
а допълнителен фактор за трудното 
намиранe на желаещи за академична 
кариера е смешно ниското заплащане 
на труд, който по същество е високо 
квалифициран. Все по-трудно се по-
явяват и желаещи да продължат об-
разованието си в следващата степен, 
която е докторската, пак по същите 
причини – докторантската стипендия 
от 450 лв. не е достатъчна дори сам чо-
век да се издържа. Хубавото е, че иму-
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 нологията е много интересна материя 
и едно от най-активно развиващите 
се биологични направления днес, кое-
то се радва на интерес от страна на 
немалка част от студентите. Затова 
в лабораторията винаги има студен-
ти, които искат да участват в изсле-
дователската работа. Моето голямо 
удовлетворение е, че това са силно 
мотивирани студенти, които искат да 
научат още неща, които са извън за-
дължителния обем на преподавания 
материал. Тази мотивираност поддър-
жа тяхното постоянство и упоритост и 
те стават активни приносители в по-
стигнатите резултати. Те са и най-го-
лямата ми гордост.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, има, затова и както вече казах ла-
бораторията по молекулярна имуно-
логия не остава без студенти, които 
са  в различен етап от обучението си. 
Основно това са магистри, които из-
работват дипломните си работи, но 
има и ентусиазирани бакалаври. Един 
такъв магистър продължи с имуноло-
гична докторантура и сега е асистент 
в Медицинския факултет на СУ. Други 
трима магистри продължават с докто-
рантури в имунологични центрове в 
Германия. А има и такъв, който успеш-
но защити докторантура в Института 
по имунология в Хановер и сега е по-
стдокторант отново в Германия. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Няма какво да им бъде казано, с нау-
ка се занимават хора, които са реше-
ни за това. В България условията за 
такъв тип професионална реализа-
ция са меко казано примитивни, иска 
се устойчива настройка, за да оцеле-
еш професионално без да занижаваш 
собствените си критерии за качество 
и без да загубиш самоуважението си. 
Двигателят работи отвътре, незави-
симо какво се случва отвън.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Отношението на властта. Категорич-
но смятам, че състоянието на тази 
професия отразява безразличието на 
властта, което е меко казано недално-
видност. Истинският двигател на една 
икономика е нейната технологична 
основа. Ако в една държава не се създа-
ват технологии, то те трябва да се ку-
пуват отвън. Ние образоваме тук хора, 
които отиват и създават технологии 
навън, защото тук няма условия за ра-
бота и адекватно възнаграждение за 
труда им. И след това плащаме скъпо 
и прескъпо, за да използваме тези тех-
нологии. В България политиците вку-
пом поддържат тезата, че сме бедна 
страна, за да развиваме фундаментал-
на наука. Това е не само недалновид-
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но, това е откровена глупост, защото 
няма само фундаментална, нито само 
приложна наука. Това са двете стра-
ни на научноизследователската рабо-
та, които са взаимосвързани. Всеки, 
стигнал до фундаментален факт, ще 
се стреми да му намери приложение. 
Няма как да заобиколим факта обаче, 
че за научна работа трябва финанси-
ране. Но не финансиране, което уж е за 
наука, а в действителност да отива за 
строеж на сграда, какъвто е примерът 
с прословутия София Тех Парк, който 
погълна 80 млн. лв. На този фон как 
ви изглежда годишната субсидия на 
СУ за наука от порядъка на 500 000 лв.  
Да не говорим за финансовия гено-
цид на БАН, наложен от човека Симе-
он Дянков от 2010 г. насам. Науката не 
е предприемачество, та да изтеглиш 
заем, с който да си осигуриш средства 
за работа. Науката е творчески процес, 

резултатите от който не се мерят в ки-
лограми и не се засича за колко време 
ще се получат. До значими, осезаеми 
резултати се стига след години отда-
деност и без човек да държи сметка 
колко труд е вложил. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
В задълженията ми влиза и препо-
давателска работа, но смятам, че тя 
е неразделна част от професията ми. 
Изследователската работа е процесът, 
който поддържа необходимата ква-
лификация, за да бъде човек добър 
преподавател. Извън това танцувам 
народни танци, които са друго твор-
ческо проявление на българите и са 
незаменим антистресов подход и из-
точник на енергия.

https://nauka.bg/6-faktora-koito-podurzat-bgnauka/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се д-р Кирил Василев. 
Занимавам се с наука от 13 
години. Тясната ми профе-
сионална специализация е 

свързана с проучване на флората, рас-
тителността и природните местооби-
тания в България и региона на Бал-
канския полуостров. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
В момента съм главен асистент д-р в 
Института по биоразнообразие и еко-
системни изследвания, БАН (http://
www.iber.bas.bg/?q=bg). Институтът 
се занимава с проучване на флорис-
тичното и зоологично разнообразие 
в страната, екосистемите и техните 
характеристики. Реално институтът е 
наследник на три бивши звена на БАН 

Кирил Василев, Институт 
по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания, 
БАН
Интервюто взе Ева Филипова
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– Института по зоология, Института 
по ботаника и Централната лаборато-
рия по обща екология.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Започнах да се занимавам с наука съв-
сем случайно. Не съм имал „запалване 
или летящ старт“ по време на следва-
нето ми в Университета (СУ) или да 
съм бил подтикнат от някой препода-
вател за това. След завършването ми 
на университета съм работил в част-
ния сектор за 2 години като офис-ад-
министратор. След прекратяването 
на взаимоотношенията ми с бившия 
ми работодател съвсем случайно нау-
чих, че се търси биолог-специалист в 
бившия Институт по ботаника. Реших 
да се явя на интервю без конкретни 
планове за кариерно развитие в тази 
научна област. През следващите ня-
колко години, навлизайки в работата 
разбрах, че това е моето призвание. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
В една от последните публика-
ции (Classification of European beech 
forests: a Gordian Knot?), която изле-
зе в началото на 2017 г. в списанието 
Applied Vegetation Science беше проу-
чено синтаксомичното разнообразие 
на буковите гори в Европа. Тази ста-
тия е с водещ автор Волвганг Вюлнер 
(Австрия) и е базирана на анализа на 
данни от цяла Европа. В резултат на 
това е предложена нова концепция за 
класификация на буковите гори, бази-
рана на екологични критерии и групи 
от диагностични видове. Това изслед-
ване е едно от малкото пионерни из-
следвания на определен тип расти-
телност в границите на неговия ареал 
с толкова голям масив от данни.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие? 
Според мен има много добро бъдеше 
науката в България. Най-важна е лич-
ната мотивация на всеки изследова-
тел, поставянето на трудно достижи-
ми цели, участието в международни 
изследователски колективи, силната 
самокритичност и отвореността към 
новите неща и младите хора. През по-
следните години една много добра 
инициатива, която се осъществява е 
прилагането на програмата „Студент-
ски практики“, която дава възможност 
за реален стаж на заинтересовани 
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 млади хора в научните институции.

Как оценявате работата на екипа си?
Работя в един чудесен колектив, с ви-
соко квалифицирани и добре образо-
вани изследователи. Едно от важните 
неща  е възможността да работиш в 
освободена и творческа среда, в която 
личните ти професионални успехи за-
висят само от личната ти мотивация и 
отдаденост.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Имам щастието да работя с млади 
хора, желаещи да работят в областта 
на фитоценологията. Разбира се, вре-
мето ще покаже кои от тях и до каква 
степен сериозно ще продължат да се 
занимават с това.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Не бих искал да давам съвет за различ-
ните научни области в България, но 
смятам че във всяка от тях, ако човек 
търси възможности за финансиране и 
реализация, може да ги намери.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката? 
Мястото на науката трябва да бъде 
част от образователния процес на Бъл-
гария, а не да бъде отделена от него. 

Големият потенциал от специалисти 
с които БАН разполага, все още не 
мога да кажа, че е на 100% част от об-
разованието на младите хора. И тази 
пропаст между висшето образование 
и БАН все още съществува. Ограниче-
ният научен потенциал в страната, съ-
средоточен в Университетите и БАН, 
предполага много по-тясно взаимо-
действие между тях. Така или иначе 
науката не е само и единствено свър-
зана с кариерното израстване на един 
или друг изследовател, а преди всич-
ко с предаването на знанията, опит и 
умения между поколенията.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време? 
Работил съм като офис-администра-
тор. Имам щастието да имам съвпаде-
ния между хоби и работа. Свободното 
си време го прекарвам с приятели, пъ-
тувания сред природата и спорт.

Интервюто взе Ева Филипова
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Лъчезар П. Томов, главен 
асистент в Нов Български 
Университет, департaмент 
Информатика, доктор по Те-

ория на Управлението, програмист с 
близо десет години стаж. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Нов Български Университет. В нашия 

департамент имаме много силни уче-
ни като проф.д.н. Богдан Ланджев, 
проф. Красимир Манев, отборите ни 
по информатика редовно взимат чел-
ни места на олимпиадите, миналата 
година бяхме на първо място в Бълга-
рия
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Запалиха ме няколко книги. Първите 
бяха „Мравките“ на Бернар Вербер и 

Лъчезар Томов, Департaмент 
Информатика, Нов Български 
Университет
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 „Градината на боговете“ на Джералд 
Даръл, които ме накараха да събирам 
и да се грижа за различни насекоми и 
малки влечуги през летата, които пре-
карвах на село. Правихме и експери-
менти с брат ми като колко червени 
мравки могат да свалят една богомол-
ка, режисирахме войни между чер-
вените и черни мравки и изучавахме 
при какви условия едните ще победят 
другите. В „Мравките“ се цитираше 
измислена енциклопедия на относи-
телното и абсолютно знание, което ме 
подтикна да си пиша сам такава и да я 
запълвам с най-различни факти. Този 
импулс ме накара в училище сам да 
си извеждам различни зависимости, 
като фонетичната система на англий-
ския език и законите на физиката в 
простия вид, в който ни ги предста-
вяха в прогимназията. Бях си извел и 
обобщение на трите принципа на Ню-
тон: „Всяко тяло се стреми да запази 
стабилността си и я губи именно по-
ради този си стремеж“, като стреме-
жът за запазване на стабилността се 
измерва с инерциалността. На по-къ-
сен етап в гимназията всъщност ис-
ках да се занимавам с литература, но 
попаднах на „Физиците се шегуват“ и 
тогава вече твърдо реших, че искам да 
се занимавам с точни науки. Хуморът 
в тази книга всъщност съдържа някои 
значими философски и научни идеи, 
което привлече вниманието ми.
 
Имате ли одобрен проект в послед-

ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?

Не съм подготвял проект за този фонд 
от времето, когато бях докторант в 
ТУ-София, тогава изпълнихме един за 
тях. Към момента участвам в проекти с 
частно финансиране, за които не мога 
да говоря. Работя върху изследвания, 
свързани с приложението на систем-
ните науки и статистически методи в 
управлението на проекти, за които ще 
се обърна за финансиране първо към 
вътрешния фонд на НБУ, а по-нататък 
ще търся и европейско такова.
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми публикация е при вас, в 
броя от март 2017 година. Свързана е с 
един сериозен проблем на фалшивата 
или надценената експертиза в соци-
ални науки като икономиката, където 
математическата подготовка често е 
недостатъчна, за да могат експертите 
да разберат, че дългосрочните про-
гнози са ненадеждни. Проблемът е, че 
дори тези, които разбират това, могат 
да се подведат, както в случая със ста-
тистика Насим Талеб и неговото отно-
шение към Брекзит. Дългосрочните 
поредици от Брекзит са буквално не-
изчислими, т.е експертните прогнози 
за щетите с право са гледани с недове-
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рие, но от това не следва изводът, че 
Брекзит е безопасен, даже напротив. 
В сложните системи всякакви еврис-
тики от типа „мъдростта на традици-
ите“ често са наравно ефективни със 
сложните стратегии, измисляни от 
учените, но понякога това означава, 
че нищо не е ефективно и, че някои 
действия са просто твърде рискови, 
за да бъдат правени. Има значителна 
разлика между „Добре би било Брита-
ния да е вън от ЕС“ и „Добре би било 
да излезем от ЕС“, както предстои да 
научим (разбира се, в сложните сис-
теми човек не може да вярва дори на 
метапрогнозите).

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката се подхранва или от образо-
ванието (Източна Азия), или от еми-
грация, подхранвана от парични сти-
мули (САЩ). Ние нямаме и двете и сме 
в състояние на самовъзпроизвеждаща 
се посредственост на мениджърски-
те нива на управление на държавата. 
Почти половината деца на 15 години 
са функционално неграмотни (при 5% 
в Шанхайския регион на Китай),  кое-
то стеснява „резервоара“ от бъдещи 
учени, но и от бъдещи управленци и 
произвежда ирационални избирате-
ли. Нашата държава не отделя пари 
за наука, защото управленците ни не 
са достатъчно образовани, за да ценят 
ролята на образованието и науката в 
икономиката и в обществото (връзка-

та с престъпността, продължителнос-
тта на живота и др.). Всички бързораз-
виващи се азиатски икономики дават 
над 4% от БВП за наука, сходно е и 
положението със западните държави, 
където и частните компании отделят 
сериозни пари за изследвания. Шве-
ция е пример за това – много частни 
компании пращат служители да пра-
вят докторантура, субсидирани от тях 
и използват създадените патенти за 
развитието на бизнеса си. 
В страни като България, където част-
ният бизнес не е толкова развит, че да 
заема такава ниша и да отделя пари 
за изследвания, държавата има своя-
та роля, която да помогне на науката 
да се отлепи от стабилното си положе-
ние, което всъщност е метастабилно. 
Казвам го, защото има едно поколе-
ние учени, които се задържаха дълго 
време, тъй като нямат наследници, 
но след като си отидат ще има рязък 
спад. Трябва да се създадат условия за 
връщането на наши учени, които сега 
работят във Франция, Швеция, Корея, 
Япония, ОАЕ и където още се сетите, 
за да могат да бъдат ментори на мла-
дото поколение, тъй като никой не 
се издърпва сам за косата от блатото, 
както физиците много добре знаят. 
Другото нещо е радикална промяна 
във философията на образованието 
на децата и използването на други 
педагогически подходи, които рабо-
тят. Пример за това в математиката 
са „JUMPMath“ и сродните на нея под-
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 ходи, прилагани в Азия. Основното 
нещо, което ни пречи за образование-
то на децата е запазeният „генетичен“ 
възглед за това кой, как и защо успява 
и незнанието на базови резултати от 
психологията и когнитивните науки. 
Децата се справят според очаквания-
та на учителите, които задават несъз-
нателно норми. Ако едно дете в пър-
ви клас първите няколко пъти не се 
справи със задачите, учителят започ-
ва да го третира като по-слабо, което 
намалява неговата мотивация и води 
до още по-слабо представяне. Така се 
стига до порочен кръг и до зависи-
мост на успеха в 12-ти клас над 95% 
от успеха в първи клас, което превръ-
ща цялото образование в гигантска 
лотария – всичко зависи от първите 
няколко занимания в час, преди да се 
създаде ефекта на Пигмалион. Тре-
тирането на моментната вариация в 
представянето като лимит на вгра-
дените способности е самоосъщест-
вяващо се пророчество, което работи 
както в положителна посока, така и в 
отрицателна. 
Азиатските майки в САЩ и в източна 
Азия знаят това много добре и гледат 
на успеха на децата в училище като 
продукт на техните старания вкъщи, 
а не на вродените им способности. С 
осем часа на ден работа, те произвеж-
дат най-силните ученици и най-сил-
ните студенти. Всъщност в 2016 го-
дина САЩ, както почти винаги, са на 
първо място в олимпиадата по мате-

матика и всички състезатели без един 
са от азиатски произход, т.е. заслугата 
за този успех е по-малко в система-
та на образование (САЩ всъщност са 
изненадващо ниско в класацията на 
PISA), а на това, че децата вкъщи са 
били съзнателно научени на противо-
положни на вградените в западните 
общества възгледи (вината в нашите 
звезди).
 
Как оценявате работата на екипа 
си?
Работя в различни партньорства по 
различни проекти и не може да се 
каже, че имам един екип, но всички, с 
които работя са широко скроени хора 
с добро образование и съм благода-
рен, че са с мен.
 
Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Имам дипломанти, които имат такъв 
потенциал. С един от тях ще пишем 
статия в областта на управление на 
проекти. Качествени млади хора има, 
въпросът е, че не всеки е готов на фи-
нансовата саможертва да се занимава 
с наука у нас.
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Ако гладът ви за знание е по-голям 
от глада ви за всичко друго, не се ко-
лебайте, защото по-късно в живота си 
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ще съжалявате за пропуснатите въз-
можности. Никога не сме живели в 
по-интересно време отсега, за добро 
или за лошо.
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Драстично увеличение на финансира-
нето (не само проектно, но и базово) 
в държавните университети и БАН, 
използване на правилните методи за 
оценки на проекти, т.е. да не са пълне-
жи. Трябва също така да се излезе от 
европейската парадигма на нискори-
сково финансиране и част от парите 
да са в по-рискови проекти, както пра-
вят в САЩ. Отвращението от риска е 
когнитивно отклонение и не е добре 
цяла философска система да се бази-
ра на него. Някаква малка част от фи-
нансирането може да се отдели, но да 
има голяма възвръщаемост, дори само 
един от 100 проекта да успее. Също 
така частните университети трябва 
да имат равен шанс за достъп до тези 
проекти с държавните, противното е 
сериозна намеса в пазара и в дълго-
срочен аспект не е добра политика.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Свободното ми време в последните 
четири години е илюзия поради зае-
тостта ми с научна и нормална работа, 

но каквото имам, го отделям за четене 
на книги и за образованието на дъще-
ря ми, а понякога и пътуваме за истин-
ски отдих. Хобитата ми са свързани 
със спорта, било вдигане на тежести, 
което практикувам, за да поддържам 
здравето си, или баскетбол, волей-
бол, които следя. Ходил съм на мачове 
от националния отбор – мъже, имам 
YouTube канал, в който съм качвал де-
сетки мачове и мои клипове, рекла-
мирал съм нашите играчи. Харесвам 
атлетицизма им, имаме няколко чо-
века с над 100 см вертикален отскок, 
експлозивни, силни, интелигентни. 
Твърде жалко, че никога не са използ-
вали максимално възможностите си 
и са взимали бронз, когато са били за 
злато или четвърто място, когато са 
били за бронз. В България имаме мно-
го сериозен проблем с колективните 
спортове, но и с колективната работа, 
нещо което виждам и като преподава-
тел, и като програмист.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Майя Петрова 
Стойнева-Гертнер, на 54 го-
дини съм. Завършила съм 
Биологическия факултет на 

Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, специализация Ботаника, 
през 1985 г. Оттогава и досега работя 
в Катедрата по ботаника на Биологи-

ческия факултет като съм преминала 
през всички стъпала от асистент до 
професор и съм защитила две дисер-
тации - за ОНС доктор (1991г.) и за 
доктор на науките (2014 г.). От 2002 
г. ръководя Сектора по изследване на 
водорасли и гъби в катедрата, а през 
последните осем години бях ръково-
дител на Катедрата по ботаника с Хер-
бариум и Колекция от живи водорас-

Майя Стойнева-Гертнер, 
Катедрата по ботаника в СУ
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лови култури. Специализирала съм в 
Австрия, Белгия, Швеция и Унгария.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Много се гордея, че съм представител 
на Софийския университет и особено, 
че работя в Катедрата по ботаника - 
първата висша учебна ин¬ституция 
по ботаника и първата висша учебна 
институция в областта на биологията 
в България, създадена през 1891 г. В 

катедрата, наред с преподаването на 
студенти – бакалаври и магистри – ак-
тивно се провеждат и научни изслед-
вания, свързани с различни аспекти 
на ботаническата наука. Секторът, в 
който работя, е концентриран върху 
изследвания на две големи и твърде 
различни групи организми – гъби и 
водорасли. Това е огромно предизви-
кателство за всеки един от нас и изис-
ква не само много стабилна теоретич-
на подготовка и работа с разнообразна 
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 апаратура, но и много търпение и вре-
ме, които трябва да се отделят за кул-
тивиране на материали, събрани при 
полеви изследвания. Работата на Сек-
тора е разностранна. Една от основни-
те ни задачи е постоянно проучване 
на биоразнообразието на тези групи 
в страната ни, което е доста богато – 
само водораслите у нас надхвърлят 
6000 вида. Това проучване не е само-
целно, а е свързано както с дейности 
по опазването на видовете и защите-
ните ни природни територии, така и с 
мониториране на питейни и други во-
доеми с оглед на оценката на тяхното 
състояние по съвременните европей-
ски директиви и опазване здравето 
на населението. Все още малко хора 
у нас знаят, че освен отровни гъби 
съществуват и отровни водорасли, 
които представляват сериозен риск 
за здравето на човека и животните. 
Много проучвания в сектора са свър-
зани с проследяване на процесите на 
размножаване на някои видове, с из-
следвания на ултраструктурата им с 
използване на електронна микроско-
пия и с изясняване на екологическите 
им изисквания и индикаторни харак-
теристики. През последните години в 
сектора се работи и в областта на ет-
ноботаниката и етномикологията, а 
също така се провеждат изследвания 
върху видове и екосистеми далеч из-
вън територията на страната – Афри-
ка, Антарктида, Мала Азия, Океания и 

т.н. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
От дете винаги съм обичала животни-
те. Мечтаех да изучавам поведението 
им, но по-скоро съм си представяла 
тази работа като хоби, не като профе-
сия. Дълга серия „случайности“ ме за-
веде в първата у нас паралелка по био-
логия в Националната Математическа 
Гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ 
(сега НПМГ), а оттам – в Биологиче-
ския факултет на Софийския универ-
ситет. В него доц. Стефан Драганов 
още в първи курс ме покани да ста-
на негова дипломантка – при отказа 
ми да работя ботаника той просто ме 
помоли да седна за малко на неговия 
микроскоп... Това сядане за малко ми 
показа един необикновен и прекрасен 
свят и ми отреди място в Катедрата по 
ботаника. Никога не съм планирала 
такова развитие, но сега съм щастлив 
човек, защото през целия си професи-
онален живот работя това, което ми е 
интересно.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има за науката и живота на 
обикновения човек?
Не съм кандидатствала никога със 
собствен проект в редовните сесии 
на Фонд научни изследвания, но ръ-



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

483Българска наука2017

С подкрепата на:

ководя проект към Фонда, който е за 
допълнително национално финанси-
ране за проект по Европейската про-
грама КОСТ. В този голям проект, на-
речен „ЦИАНОКОСТ“ България, беше 
поканена да участва от самото му на-
чало, още от процеса на планирането 
(което е твърде рядко, обикновено 
присъединяването ни става по-късно, 
при одобрени проекти) и в него участ-
ваме с колеги от нашия факултет, от 
факултета по Химия и фармация и от 
Националния център по обществе-
но здраве и анализи. Проектът е пос-
ветен на проблема за водорасловите 
токсини в питейни води – изяснява-
не на факторите на средата, които 
предизвикват появата на отровните 
видове, опознаване на самите отров-
ни видове и разработване за начини 
за премахването им. Този тип изслед-
вания са действително важни за всич-
ки хора, особено за обикновения чо-
век, защото се оказа, че проблемът е 
много по-мащабен от предполаганото 
досега и много болести при човека са 
свързани с развитието на тези на пръв 
поглед безобидни същества във води-
те. Например, някои видове микро-
скопични водорасли отделят токсини, 
които са промотори на рак на черния 
дроб, други водят до амнезия и т.н. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Всъщност, едновременно излязоха три 

последни публикации. Едната е в ко-
лектив с колеги от Белгия и е първото 
в света проучване на фитопланктона 
на река Конго - втората в Африка (след 
Нил) и осмата по дължина река в све-
та с огромно значение. За тази статия 
аз разработих видовия състав на во-
дораслите, който е сравнен с резулта-
тите на колегите за техните пигмен-
ти по хроматографски проучвания, 
за първичната продукция и т.н. При 
комбинирането на различни методи 
открихме специфики в динамиката и 
развитието на фитопланктона, кои-
то не са установявани досега в други 
тропически реки. Другите две публи-
кации са взаимосвързани и предста-
вят нов метод и резултата от неговото 
апробиране в България. Методът е за 
създаване на Червен списък на микро-
скопични водорасли, които са застра-
шени от изчезване в различна степен. 
За тези организми не работят крите-
риите, които се прилагат в света и у 
нас за големите животни и растения 
и затова липсата на унифициран ме-
тод, основан на обективни критерии, 
от дълги години е препъни-камък на 
природозащитата не само у нас, но и 
в света. С ръководен от мен колектив 
от млади колеги предложихме метод 
за оценка на различните степени на 
застрашеност, който да залегне в ос-
новата на създаване на обективни 
списъци на реално застрашени от из-
чезване микроскопични водорасли. 
Като негова апробация изготвихме и 
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 публикувахме Червен списък на бъл-
гарските микроводорасли, в който с 6 
категории застрашеност са включени 
736 водорасли или 14% от цялото им 
биоразнообразие на страната. Досега 
четенията на тези публикации в ака-
демичните портали и бази данни са 
многобройни, но, разбира се, ще е не-
обходимо време за апробирането и в 
други страни.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Разбира се, че науката в България има 
бъдеще. Българските учени са имали, 
имат и ще имат какво да дадат на све-
та. Струва ми се, че науката у нас има 
много повече шансове, ако бъде много 
по-концентрирана в смисъл на места, 
в които да се развива и брой щатни 
учени. Малка страна като България не 
може да си позволява огромни и мно-
гобройни научни звена. Убедена съм, 
че ако учените имат по-голяма свобо-
да при вземането на финансови и ка-
дрови решения, особено в рамките на 
ръководените от тях звена и проекти, 
нещата ще вървят много по-добре. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
В сектора по обективни и независе-
щи от мен причини освен мен работят 
само трима души – двама асистенти 
и един специалист биолог. Специа-
листът е с функции на секретар на 
катедрата и реално не участва в на-

учноизследователската ни работа, а 
двамата млади колеги не са задължи-
телно прикачени към мен и моите из-
следвания, те са свободни да избират 
собствена тематика и имат редица са-
мостоятелни или разработени с други 
колективи проучвания, публикации и 
проекти. В същото време заедно сме 
изработили съвместни публикации и 
проекти, които спокойно мога да оце-
ня като много успешни. Но не мога 
да не призная, че мечтая за момент, в 
който да имам пълната свобода да из-
бирам и назначавам сътрудниците си, 
да привличам нови хора и да мога да 
им предложа достойно заплащане за 
вложения труд.

Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
Да, определено има такива млади хора 
и някои наши възпитаници работят в 
тази област у нас или в чужбина. За 
съжаление, по-голямата част от мла-
дите хора не желаят да работят в Бъл-
гария или, ако останат тук, предпочи-
тат други възможности пред научната 
или преподавателската работа поради 
финансови съображения. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Ако те сега трябва да вземат това ре-
шение и тепърва да изберат да поемат 
по този път, ще им кажа това, което съм 
казвала на младите хора около мен - 
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че могат да си позволят да го правят 
само, ако са финансово обезпечени 
от родители, съпрузи и т.н., или ако 
разполагат с финансова подкрепа от 
заинтересован работодател. В начало-
то хората са по-идеалистично настро-
ени, а след това, когато се сблъскат с 
реалните трудности на ежедневието, 
напускат или, за съжаление, именно 
поради финансови причини, някои 
започват да правят халтура и да про-
дават съвестта си. Много се надявам в 
близко бъдеще, ако България продъл-
жи да се развива успешно икономиче-
ски, нещата да се променят и никога 
повече да не се налага да казвам това.

Какво, според Вас, трябва коренно да 
се промени в България по отношение 
на науката?
Три неща трябва да се променят ко-
ренно и то възможно най-бързо. По 
отношение на първото ще повторя 
малко от казаното по-горе – обмисле-
но концентриране на науката в малко 
звена, по-голяма свобода на доказани 
учени да създават лаборатории, да 
оперират с финансите си и да опреде-
лят екипите си. Може би това е твър-
де утопична мечта за България, но аз 
съм работила в такива лаборатории 
в чужбина и съм убедена в ефектив-
ността на такъв подход. Не зная дали 
можете да си представите разликата 
между това да отидеш в който искаш 
магазин и да си купиш техниката или 
дори хартията, от която имаш нужда 

и просто да вземеш фактура и това да 
попълваш десетки документи за спе-
цификации, условия за търгове по ЗОП 
и т.н. и накрая да получиш нещо твър-
де различно от това, което искаш, за-
щото можеш да получиш нещата само 
от определени фирми... Време, нерви...
Второто нещо е да отпаднат т.нар. ши-
фри и кодове на специалностите. В 
съвременните динамични условия на 
взаимосвързани и гранични научни 
области е немислимо човек да получи 
шифър и да е обвързан с този шифър 
през целия си живот. Още повече, че 
тези шифри се променят с времето. Аз 
лично не познавам учебно заведение 
или научна лаборатория в чужбина, 
в която някой да разрешава или не 
на професора да ръководи определе-
на тема на докторска дисертация или 
проект в зависимост от шифъра му. 
Ние станахме по-католици от папата... 
Третото е да има по-голямо доверие в 
учените от страна на институциите в 
страната. Може да звучи странно, но 
имам причина да го кажа. Не един път 
съм чувала от чиновници в министер-
ства и фирми, че научната степен и 
академичната длъжност, CV-то и пуб-
ликациите не били нищо, не значели 
нищо, те не доказвали способности и 
т.н., но виж, ако имаш препоръка (или 
както те го наричат на „чист българ-
ски“ референция) от фирма или не-
правителствена организация, то това 
е друго! Само си представете, че дъл-
гогодишен преподавател по класиче-
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 ска биологическа дисциплина, в чието 
задължение е да води полеви учебни 
практики и да обучава студенти за 
работа на терен и който има десетки 
публикации в резултат на лична те-
ренна работа, трябва да има тапия от 
фирма или от НПО, за да докаже, че 
има опит в полевата работа!!! Тук бих 
могла дълго да коментирам, но ще се 
въздържа.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Аз много обичам научната си работа и 
ѝ посвещавам много време, но тя не е 
целият ми живот. Обожавам четенето 
на книги, за мен то е абсолютна не-
обходимост и свещен ритуал. Обичам 
животните, обичам природата, оби-

чам градината си, но много обичам и 
различните форми на изкуството – те-
атър, опера, балет... Посещението на 
една художествена изложба може да 
ме зареди за дълго време. Самата аз 
обичам да рисувам, да пиша, да шия, 
да плета. Обичам и готвенето и дори 
чистенето. Щастлива съм, когато мога 
да бъда с внучката си и да ѝ измис-
лям приказки... Реално правя всичко, 
което един нормален интелигентен 
човек прави, и всичко, което прави 
една жена – майка, баба и домакиня – 
в къщата си. В този смисъл съм много 
щастлив човек – всички тези интереси 
са споделени от цялото ми семейство 
и много от тези неща правим заедно. 
Само за семейството си бих искала да 
имам мнооооооооооооооооооооого 
повече свободно време.

https://nauka.bg/night
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Доцент Рогожеров, Вие работите 
от дълги години в БАН, в институ-
та по органична химия, в областта 
на инфрачервените спектралните 
изследвания. Имате немалко разра-
ботки, публикувани у нас и в чужби-
на. Бихте ли разказали на нашите 
читатели за основните моменти от 
професионалния си път? Как сте се 
ориентирали именно към тази об-
ласт от науката? Кои събития и лич-
ности са оказали решаващо влия-
ние в научното Ви развитие?

Любовта към химията и физи-
ката е наследена от баща ми, 
който имаше подобни инте-
реси. Избрах да уча химия в 

СУ „Св. Кл. Охридски“ с надеждата да 
развия познанията си в тези две об-
ласти. Насочването ми към спектрал-
ните изследвания беше естествено 
следствие от желанието ми да се зани-
мавам едновременно с химия и физи-
ка, тъй като физиката обяснява мно-
го явления от химията. Поради това в 
края на трети курс записах специал-

ността „Физична и теоретична химия“ 
и малко по-късно се насочих към ви-
брационната спектроскопия. Успеш-
но защитих магистърската си теза в 
същата област, а в докторантурата 

Марин Рогожеров, Институт 
по органична химия с Център 
по фитохимия, БАН

Интервюто взе Невяна Маринова     
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 разширих приложението на ИЧ-спек-
троскопията за изследване на ориен-
тирани органични молекули в нема-
тични течни кристали. 
Мога да цитирам имената на трима 
учени, които съществено са повлияли 
върху интересите и познанията ми в 
тази сфера. Проф. Джефри Лъкхърст 
от университета в Саутхамптон в Ан-
глия разшири теоретичните ми позна-
ния във връзка с ориентацията на мо-
лекулите в различни течнокристални 
фази, както и по отношение на раз-
личните теоретични модели за нейно-
то описание. Вторият изследовател, 
който насърчи и утвърди моите про-
фесионални познания по вибрацион-
на спектроскопия, както и по прило-
жението ѝ в изследването на средната 
ориентация на молекули и на съответ-
ните вибрационни моменти на преход 
в нематична фаза, е покойният профе-
сор Божидар Йорданов. Плодотворно 
ми е повлияла и съвместната работа с 
проф. Габор Керестури от УАН.

Доц. Рогожеров, бихте ли споде-
лили ли с читателите ни какви са 
съвременните насоки в развитието 
на вибрационната спектроскопия? 
Къде този клон на физико-химията 
намира най-вече приложение? 
Приложението на пикосекундните ла-
зери в спектроскопията направи въз-
можно създаването на нови импулсни 
ИЧ-спектрални техники – 2D ИЧ спек-
троскопия. Тази нова техника е физи-

чески аналог на 2D импулсната ЯМР 
спектроскопия, но, за разлика от нея, 
дава възможност да се изследват бър-
зи химически трансформации, като 
тавтомерни равновесия в биологични 
молекули като ДНК, РНК и  белтъци, 
както и различни прегрупировки в ор-
ганичната химия.    
Вибрационната спектроскопия е бърз 
и надежден метод за идентификация 
на функционалните групи на орга-
нични и неорганични съединения, 
което е предимство при осъществя-
ването на качествен и количествен 
анализ на продукти на химическата и 
фармацевтичната промишленост, на 
артефакти от археологията и изобра-
зителното изкуство, на метаболити 
(Раманова спектроскопия) в медици-
ната и в други области.

Кои са, според Вас, основните 
предизвикателства пред  вибра-
ционната спектроскопия? 

Ще спомена две основни предизви-
кателства. Първото е свързано със 
създаването в обозримо време на фи-
нансово достъпен спектрометър за 2D 
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импулсна ИЧ-спектроскопия от съвре-
менните фирми, произвеждащи спек-
трална техника. Второто има отноше-
ние към приложението на съвременни 
математични методи за надеждното 
квантифициране на спектралните 
пикове, което е свързано с намиране-
то на точното им положение, височи-
на и полуширина. Адекватното кван-
тифициране на спектралните криви 
има директно приложение, както в 
сферата на рутинните анализи, така и 
в строго научните изследвания.

Имат ли по-младите изследователи 
интерес към научната област, в коя-
то работите? 
За съжаление, все по-рядко срещам 
млади хора, мотивирани да работят 
в областта на спектроскопията. Този 
феномен най-вероятно се дължи на 
факта, че областта е интердисципли-
нарна, което предполага стабилни по-
знания не само по химия, а също и по 
физика и математика. От друга стра-
на, не се осъзнава значимата роля на 
спектроскопията в науката, поради 
което значителен брой млади учени 
имат изследователски и финансов ин-
терес към по-приложните шлагерни 
научни области. Не е пренебрежим и 
приносът към тази ситуация на неа-
декватния финансов стимул в научни-
те институции у нас. 

С какъв тип изследвания се занима-
вате в момента? 
В момента работя в две направления 
– научно-приложно и научно. Науч-
но-приложните изследвания са свър-
зани с идентифициране и охаракте-
ризиране на органични продукти от 
химическата и фармацевтичната про-
мишленост, както и от археологията 
и изкуството. Научните изследвания 
обхващат доразработване и финали-
зиране на надеждна спектрална ме-
тодика за определяне на средната 
ориентация на разтворени молекули 
с различна симетрия, на посоката на 
съответните вибрационни моменти 
на преход и на полазирацията на съот-
ветните спектрални ивици; методика-
та включва използването на квантово-
химични изчисления за предсказване 
на споменатите спектрални характе-
ристики. Този метод може да намери 
приложение в оптоелектрониката.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Аз съм Младен Савов. Работя 
в групата по Вероятности и 
статистика към Института 
по математика и информати-

ка на БАН с индивидуално финансира-
не от програмите за наука и иновации 
Мария Кюри на Европейската коми-
сия. Проектът МОСТ, който предста-
влявам, изследва теоретични теми от 
теория на вероятностите, чиято цел е 
да допринесат в редица области – от 
разработването на прецизни финан-
сови инструменти до дигитално про-
изводство.
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Започнах да се занимавам с наука 
благодарение на фундаменталната 

подготовка и сериозното отношение 
към математиката, които получих във 
ФМИ, СУ и на учени от БАН. Да избера 
математиката, обаче, се дължи изклю-
чително на живия интерес към часо-
вете по математическо моделиране в 
УНСС, поради което оставих наполо-
вина незавършено образованието си 
по стопанско управление. Беше точно 
2000 година.
 
Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Не. Лично не съм кандидатствал.
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Transience and recurrence of a Brownian 
path with limited local time, публикува-
на в Annals of Probability, 2016. 
Статията изследва един физически 
нереалистичен процес, който обаче 
дава възможност да се изучават оп-
ределени дълги молекули, каквито са 

Младен Савов, Институт по 
математика и информатика 
на БАН
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например полимерите. Използват се 
случайни процеси от теория на веро-
ятностите, които моделират формата 
на тези молекули в пространството. 
По тази причина ние с моя съавтор 
Мартин Колб се опитваме да разберем 
основните свойства на тези процеси с 
помощта на модели, които позволяват 
те да се самопресичат ограничен брой 
пъти. Оказва се, че макар и физически 
невъзможен, този подход позволява 
добро разбиране на полимерите, на-
пример.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката в България е на ръба. Същест-
вува вече поне едно слабо представено 
поколение, което все по-трудно осигу-
рява приемственост. Виждам нужда 
от това да се завърнат или останат в 
България голяма част от идващото 
поколение таланти, които България 
несъмнено все още подготвя. Като за-
дължително условие за насърчаване 
на младите таланти още в начални 
етапи на развитие е именно наличи-
ето на национално ниво на установе-
ни учени, които да стимулират този 
процес. Затова е важно да се върнат в 
България такива учени.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Трудно могат да си го позволят в Бъл-
гария. И предпочитат бизнеса, без 

да завършат образованието си. Вече 
имах такъв случай, за съжаление, със 
студент с добри възможности и кой-
то се отказа от науката, след като за-
почна работа. Все пак обнадеждава-
що е, че срещнах и противоположния 
пример на млад човек, който напуска 
добре платена професия, за да се зани-
мава с наука в България и наскоро се 
свърза с мен. 
Интерес към моята област срещнах 
от млади хора и във Великобритания. 
С помощта почти изцяло на новите 
технологии за комуникация, имам 
възможност в момента да съм ръково-
дител на докторант, който получи фи-
нансиране от университета в Рединг и 
работи там, а аз – в България. 
Също така през току-що приключили-
те месеци, в които бях гостуващ учен 
на Университета на Виена, отново ви-
дях интерес от млади хора към моята 
област, както и бях потърсен лично за 
насока.

Как оценявате работата на екипа 
си? 
Може да се каже, че работя в няколко 
екипа по различни аспекти на моята 
дейност. Като цяло работата върви 
добре. Трудности възникват, когато се 
търсят нови възможности, встрани от 
областта ми на компетентност. 

Какво бихте казали на хората, които 
все още се колебаят дали да се зани-
мават с наука в България? 
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 На хората, които са в чужбина и които 
няма да са лишени в България от нуж-
ната инфраструктура за научната им 
дейност, ще кажа, че ще имат пълно-
ценна роля в обществото, ако се вър-
нат да работят в България. 
Вече се наблюдава и положителната 
роля на учени, които въпреки труд-
ностите, избират да не се отказват от 
научната дейност, като търсят успо-
редно с нея и възможности в частния 
бизнес. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Благодаря за този въпрос. 
Повишаване на възнаграждението на 
учените е основен фактор, безспорно!
Изключително ме тревожи напосле-
дък липсата на уважение и отговор-
ност, която се среща при опит за общу-
ване с представители на институции 
в България: в повечето случаи липсва 
напълно общуване – твърде често ми 
се случва да не ми отговорят въобще 
на запитване във връзка с проекти 
или информация, при инициативи в 
полза на науката и т.н. Най-горчив ос-
тава опитът ми със София Тех Парк. 
За съжаление разочароваща се оказа 
и комуникацията с чужда институ-
ция, представена в България, каквато 
е Британския съвет като организатор 
на Софийски фестивал на науката. На-
временна и точна комуникация е из-
ключително нужна за създаване на 

възможности за науката – за намира-
не на партньори по проекти именно в 
България. Особено там, където се из-
исква синергия между повече области. 
Ще добавя и изкривяващото влияние 
на водещи медии в България, кои-
то създават много шум към науката, 
изключително в лицето на ученици, 
олимпийци, комуникатори на наука-
та. Надявам се вашата инициатива 
“100 лица зад българската наука” да 
постигне положителна промяна.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време? 
Бил съм и общ работник. И съм бла-
годарен, че в по-късни етапи на обу-
чението си и началото на научната 
си кариера съм имал възможност да 
насоча усилията си изцяло върху на-
уката. Обичам да почивам, като играя 
шах, а по-активно – като се изкачвам в 
планината.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Наско Стаменов, за-
нимавам се с химия на мате-
риалите, като най-обширно 
съм се занимавал с нанотех-

нологии. Освен това обичам да говоря 
за наука, което доведе до това да по-
луча учителска правоспособност и да 
участвам в конкурса за комуникация 
на науката FameLab.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Факултет по Химия и Фармация, Со-
фийски университет. Факултетът се 
занимава с различни изследвания в 
областта на химията, като аз се зани-
мавам с различни теми, свързани с не-
органичната химия и химията на ма-
териалите. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Реших да се занимавам с химия във 
втори клас, когато родителите ми ми 
подариха интересна научнопопулярна 
книга за деца на тема химия. Тогава 
реших, че искам да разбера как веще-
ствата се смесват, в четвърти клас ос-
ъзнах, че всъщност не искам да проуч-

вам само смесването, а и реакциите, 
които протичат и така избрах пътя си.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Нямам проект в последната сесия. 
Но предишният проект, върху който 
работех, беше свързан със златни и 
сребърни наночастици. Проверява-
хме възможности за оптимизиране на 
процеса на получаването им, като раз-
работвахме метод, който да е по-ев-
тин, по-удобен и да генерира по-малко 
отпадък. След това провеждахме из-
следвания върху употреби, като срав-
нявахме получените по нашия метод 
наночастици спрямо „по-масовите“. В 

Наско Стаменов, Факултет по 
химия и фармация, СУ
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 крайна сметка наночастиците имат 
много широка употреба – те могат да 
бъдат използвани за катализиране на 
процеси за пречистване на вода, като 
сензори за откриване на тежки ме-
тали, а даже и в медицината (някои 
експериментални лекарства или маг-
нитни наночастици в ЯМР изследва-
нията).

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последните изследвания, в които 
участвах бяха тестове на каталитична-
та активност на сребърни наночасти-
ци. Основната идея беше да се разра-
боти катализатор, който да се ползва 
за пречистване на води от органични 
багрила, това е голям проблем, напри-
мер в китайския град Синтанг в Китай, 
където се боядисват голяма част от 
дънковите изделия в света, основната 
река има постоянен тъмносин цвят и е 
негодна за каквито и да е било нужди. 
Такова замърсяване може да се избег-
не, ако предварително багрилата се 
„раздробят“ на по-малки и безвредни 
сегменти. Процесът, при който това 
става, беше темата, по която работех.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
В България условията за правене на 
наука са далеч от необходимите. Въ-
преки това, има много учени (от вся-
какви възрасти), които не се поддават 

и работят усилено за това да правят 
нови изследвания и да дават частица 
от себе си за увеличаване на позна-
нието в световен мащаб. Очевиден 
проблем естествено е финансирането 
и това, че в лицето на държавата се 
вижда следното неразбиране – според 
някои участници в управлението, фи-
нансирането трябва да идва главно от 
Европейския съюз, но трябва да сме 
наясно, че въпреки че по европейски 
проекти може да се финансира из-
граждане на инфраструктура, истин-
ското финансиране на конкретни про-
екти е отговорност на самата държава, 
най-малкото защото науката се прави 
под нейния флаг. Заключението е, че 
в България има хора които не само се 
занимават с наука, а извършват ка-
чествени и ценни изследвания, но за 
да стане процесът оптимален, трябва 
да има промяна в отношението към 
науката и политиката на управление.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Последната лаборатория, в която ра-
ботех имаше за ръководител доцент 
– чудесен специалист и има пълното 
ми уважение, голяма част от лабора-
торните си умения съм усвоил и шли-
фовал точно под нейно ръководство. 
Останалата част беше съставена от 
студенти, като всички полагаха уси-
лия да боравят с коректни резултати 
и експерименти, които могат да бъдат 
повтаряни с очакван продукт – два 
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много важни компонента в науката, 
които забавят процеса на публикува-
не, но са неизменни за качеството.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Наличието на млади хора в химията 
на материалите и нанотехнологиите е 
забележимо на конференции. Въпре-
ки че областта е трудна, се намират 
хора, които се занимават, а и много 
често получават интересни резултати.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Когато човек иска да се занимава с на-
ука, трябва да е готов да се бори. Пред 
учените винаги е имало трудности 
през цялата история: от обособява-
нето на научния подход до наши дни 
учените често се сблъскват с неразби-
ране от страна на хора, извън сферата. 
Ученият, обаче, не трябва да се притес-
нява да разказва за работата си. Има 
още проблеми, но те са преодолими, 
когато човек наистина е мотивиран. 
Накратко: ако искате да се занимава-
те с наука, то вие вече не отговаряте 
за себе си, а за всички, които могат да 
се повлияят от експертизата ви – от-
говорността е голяма, но направено 
качествено има полза за много хора.
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Една от най-важните промени, които 
трябва да настъпи е отношението на 
останалите хора към науката, но това 
не е едностранен процес. Учените 
трябва да проявяват по-голяма сме-
лост в това да говорят за науката, да 
показват на обществото не само кон-
кретния резултат от дадено изслед-
ване, а неговия потенциал, връзката 
с „останалия“ живот. Друго немину-
емо важно нещо е политиката спря-
мо науката, всеки учен в България би 
проявил съмнение доколко хората в 
управлението на държавата разбират 
значимостта на фундаменталната на-
ука и на изследванията, които водят 
до разбиране, а не до продукт за про-
даване.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Повечето от останалите ми интереси 
не са твърде далеч от научната работа. 
Един от тях е учителската професия, 
преподавал съм една година в Стара 
Загора, където се запознах с много ин-
тересни и умни млади хора, и (надя-
вам се) разпалих любопитство към на-
уката у някои ученици. Друг интерес 
е комуникацията на науката, която за 
мен е особено важна и необходима, не 
само за учените, а и за останалите хора 
в едно развито общество. Освен това 
обичам да пътувам при всяка удобна 
възможност.
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Представи се на нашите читатели.

Казвам се Огнян Димитров, на 
29 години съм от гр. София. 
Завършил съм Факултета по 
Химия и Фармация към Со-

фийски Университет “Св. Климент Ох-
ридски” със специалност бакалавър 
по Ядрена химия, през 2010 г., а две 
години по-късно защитих и магистра-
тура по Наноматериали и нанотехно-
логии на същото място.

Коя научна институция представля-
ваш и с какво се занимава тя?
Вече четири години и половина ра-
ботя в Института по електрохимия и 
енергийни системи към БАН. Той се 
занимава с най-различни системи за 
съхранение на енергия, включително 
литиево-йонни батерии, оловни аку-
мулатори, водородни клетки и други. 
Моето работно място е в Лаборатори-
ята по Изследване и Изпитване на Ма-
териали, или по-точно на нашия ска-
ниращ електронен микроскоп (СЕМ). 
Това е апаратура, която позволява да 
се правят изображения на много висо-
ки увеличения, например може да се 
снима повърхността на даден обект с 

увеличение от 100 000 пъти. Това дава 
информация на учените за това как-
ва е морфологията на повърхността 
на техните материали, защо те дават 
дефекти или кое им помага да рабо-
тят добре. В моя случай, работното 
ми място не е толкова свързано с това 

Огнян Димитров, Факултет 
по химия и фармация, СУ
Интервюто взе Мая Иванова 
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аз да правя самостоятелно наука, ами 
ние в нашата лаборатория работим 
по-скоро като сервизна секция. В нея 
са включени рентген, електронен ми-
кроскоп, живачна пориметрия и други 
лабораторни анализи, които служат 
за помощ на научния персонал. Всъщ-
ност, основната група, към която рабо-
тя аз, се занимава с химията на оловни-
те акумулатори и начините за тяхната 
оптимизация, като например чрез до-
бавянето на различни подобрители, 
които повишават ефективността им и 
т.н. При нас идват техните проби, кои-
то ние охарактеризираме цялостно по 
всички налични методи - аз давам ви-
зуална информация за повърхността, 
рентгенът характеризира химичния и 
фазовия състав на материала, а пори-

метрията показва плътността и пори-
те в обема на образеца. Така че много 
често ние нямаме отношение към са-
мата науката, а сме по-скоро като едно 
колелце в цялата машина, което ѝ поз-
волява да заработи.

Разкажи малко повече за това как 
попадна там.
По време на следването ми ме изпра-
тиха на пред-дипломен стаж в БАН, 
където успешната съвместна работа 
с колегите химици, освен моята за-
щита, роди още една публикация и 
една заявка за патент. И така неща-
та се получиха много естествено, тъй 
като в момента, в който завърших, те 
ми предложиха работа в Института по 
електрохимия. Дипломната ми работа 
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 беше разработка на нов метод за по-
лучаване на тънки полупроводнико-
ви слоеве от цинков оксид (ZnO) чрез 
ултразвукова спрей пиролиза. Този 
тип тънки полупроводникови филми 
могат да имат широко приложение 
като фотокатализатори, в електро-
никата, при фотоволтаичните клетки 
или като химични сензори - в зависи-
мост от това какви свойства притежа-
ва крайният продукт. Изработката на 
тази дипломна работа отне около една 
година, защото се започна буквално от 
нулата и в началото все не се получа-
ваше. Проба - грешка, проба - грешка, 
докато накрая нагодиш правилните 
параметри, за да се получи нещо инте-
ресно. Това е и чарът на науката - екс-
периментирането. Взимаш наученото 

от останалите, добавяш идея от себе 
си, докато се получи нещо качествено 
ново, с което вече ти самият надграж-
даш общото познание. От него ще по-
черпи някой друг учен и така колело-
то се завърта.

Кое те запали да се занимаваш с на-
ука и кога се случи това?
Може би беше още в гимназията, кол-
кото и нетипично да звучи, но на мен 
всъщност ми харесваха предметите от 
типа на химия и физика. Бяха ми ин-
тересни, защото разкриваха логиката 
зад обикновените, тривиални неща и 
процеси около нас, които по принцип 
взимаме за даденост без да си даваме 
сметка как или защо се случват точно 
по този начин. Именно природните 
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науки ти дават това знание - разби-
рането за света и как работи от атома 
до слънчевата система. А когато нещо 
ти е интересно, то просто ти върви 
най-лесно и ето, че при мен се случи 
така в гимназията и реших, че ще кан-
дидатствам с химия. И от всичките 
специалности в Химическия факултет 
ядрената химия ми се строи най-ин-
тересна, защото иначе само чиста-
та химия, звучи някак си сухо, нали? 
Можеш да станеш учител по химия 
или химик-лаборант, което ми изгле-

ждаше по-скучно. И си казах, че ще се 
гмурна в дълбоките води, но всъщност 
следването ми беше супер интересно. 
Учили сме неща като квантова химия, 
атомна и ядрена физика - неща, които 
леко те плашат като ги чуеш за пър-
ви път. Лошото е, че след това ставаш 
твърде тесен специалист и е малко 
трудно да си намериш работа точно 
по специалността. При мен може да се 
каже, че в един по-общ план се е полу-
чило, защото все пак работя в химиче-
ски институт.
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Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука в твоята об-
ласт?
Има млади хора в науката, да. В моя ин-
ститут, а и в съседните в БАН, с които 
работим, има доста млади хора. Главно 
докторанти, което е нормално. Голя-
мо е обаче и текучеството на младите 
хора в науката. Обикновено се задър-
жат за три до пет години в България, 
изкарват една докторантура и често 
се насочват към чужбина. Основният 
проблем е ниското заплащане в тази 
сфера, а както знаем само с идеализъм 
не се получава. Младите хора тепърва 
създават семейства, трябва да ги из-
хранват, кредити трябва да изплащат, 
няма измъкване от тези чисто триви-
ални реалности.

Как оценяваш работата на твоя 
екип?
Моят екип, в по-широк план, наброява 
към 25 човека. Ние сме се насочили не 
толкова към развитие на фундамен-
тална наука, колкото към решаване на 
конкретни проблеми. Това ни позво-
лява да търсим външно финансиране, 
предлагайки именно това - научни ре-
шения, както и изследвания за подо-
бряване на ефективността на дадени 
производства. С други думи, компании 
от чужбина ни наемат, за да подобрим 
параметрите на техни продукти на ба-
зата на нашите знания и опит в сфе-
рата на оловните акумулатори. Поло-

жителната страна е, че по този начин 
нашите лаборатории се самоиздържат 
и не сме толкова финансово зависими 
от нищожния бюджет на БАН. Отрица-
телното е, че често тези договори ни 
забраняват да публикуваме резулта-
тите от изследванията си, тъй като те 
стават фирмена тайна. Наскоро при-
ключихме успешно такъв двугодишен 
договор с Хитачи Кемикъл. За съжале-
ние не винаги и за не всички научни 
групи е възможно да се сключват та-
къв тип договори. Така че в БАН оста-
ва в сила старото правило, че всичко 
се прави един вид на разменни начала 
- правим си услуги, защото иначе няма 
как да оцелеем. Една научна група на-
пример може да разполага с методи за 
синтез на нещо, но те трябва след това 
да го охарактеризират. Но както е из-
вестно всички апарати за това са мно-
го скъпи. Така че едни колеги може да 
имат например микроскоп, други ще 
имат рентген, трети спектрофотоме-
тър, четвърти мас-спектрометър и т.н. 
и ето че нещата се получават. Ако ги 
няма тези междуинститутски връзки, 
ако не си помагаме един на друг, труд-
но можем да произведем една качест-
вена публикация. А за една качестве-
на публикация или патент, се изисква 
материална база. Често си партнира-
ме и обединяваме сили и с универ-
ситетите, така че работата в екип 
е изключително важна. В БАН има 
най-различни поколения, но наисти-
на по-възрастното поколение надде-



НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

501Българска наука2017

С подкрепата на:

лява по брой над по-младите, което не 
е лошо, защото все пак те вървят със 
своя опит. Ние младите пък идваме 
с нашата по-голяма интуитивност и 
схватливост в работата с някои по-мо-
дерни технологии. Така че горе-долу 
успяваме да се допълваме. Има и нещо 
отрицателно, което за съжаление по-
някога е характерно за академичните 
среди, и това са интригите. Неща от 
типа "аз не те харесвам и затова сега 
ще ти подлея вода", което е абсолютно 
излишно. Всички сме на един хал, как-
то се казва и би трябвало да си пома-
гаме взаимно, но не винаги хората са 
толкова чистосърдечни. Не знам дали 
това е балканска или чисто българска 
черта, или пък е продукт на реалнос-
тта, в която живеем и работим, но е 
жалко, когато тя се проявява.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има за науката и живота на 
обикновения човек?
Във Фонд научни изследвания се да-
ват пари за развитието на фундамен-
тална наука, което е чудесно. За съ-
жаление през последните години той 
стана обект на скандали, свързани с 
корупция, което е много жалко, тъй 
като така се опорочава една прекрас-
на и наистина много необходима ини-
циатива. За много колеги това финан-
сиране представлява единственият 
шанс за закупуване на скъпа апарату-

ра, провеждане на различни анализи 
и обмени в чужбина, както и за едно 
по-достойно заплащане на научния 
персонал за неговия висококвалифи-
циран труд. През последната сесия 
на Фонд научни изследвания, заед-
но с колеги от два други института 
на БАН, спечелихме проект за фунда-
ментални изследвания в областта на 
техническите науки. Неговото загла-
вие е "Синтез и охарактеризиране на 
наномодифицирани покрития върху 
метали на база преходни и редкозем-
ни оксиди и изследване на корозион-
ната им устойчивост” и той включва 
интердисциплинарни изследвания 
от областите на физиката и химията. 
Основната му цел е синтез и тестване 
на ефективни антикорозионни покри-
тия, които да предпазват металите от 
окисление и по този начин да удъл-
жат експлоатационния живот на раз-
лични инсталации и съоръжения, ра-
ботещи при тежки условия. За целта 
сме избрали да тестваме три основни 
покрития, модифицирани с различни 
добавки и нанесени чрез различни 
методи върху металите. В научния ни 
колектив участват общо 17 колеги от 
три института на БАН и от един уни-
верситет.

С какво заглавие беше последната 
ти публикация? Разкажи ни повече 
за нея.
Последната ми авторска публика-
ция излезе в списанието "Materials 
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 Chemistry and Physics", което публику-
ва изследвания за нови материали със 
специфични свойства и насоченост. 
Статията ми беше в съавторство с ши-
рок колектив от колеги, със заглавие 
"Gas sensitive ZnO thin films with desired 
(002) or (100) orientation obtained by 
ultrasonic spray pyrolysis". Отново ста-
ваше въпрос за тънки филми от цин-
ков оксид, получени чрез ултразву-
кова спрей пиролиза. Този път обаче 
методът ни позволи да получим на-
шите слоеве с точно определена крис-
талографска ориентация. Това е начи-
нът на подреждане на кристалитите 
в структурата на веществото, което е 
от съществено значение за свойства-
та на материала. В нашия случай това 
определи, че слоевете ни стават под-
ходящи за газ сензори, т.е. на базата на 
този метод може да се конструира ус-
тройство, което да реагира на опреде-
лени химикали във въздуха и напри-
мер да алармира при изтичането им в 
околната среда.

Какво, според теб, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Един от проблемите е в самото въз-
приемане на науката в България. На-
последък все повече се спряга пазар-
ният принцип, че науката трябва да 
произведе някакъв продукт, нещо, 
което да е комерсиално и да може вед-
нага да бъде внедрено или продадено, 
за да има непосредствена възвръща-

емост на инвестицията. В предприе-
мачеството и бизнеса това има сми-
съл, но в науката нещата не седят по 
този начин. Както при просветата и 
културата, тук не може да се очаква 
крайният продукт да бъде измерван в 
продадени единици на пазара, а става 
въпрос за трупане на фундаментални 
знания. Може би около 5% от тях ще 
доведат до някакво ново научно от-
критие, което ще има непосредствен 
ефект върху живота на хората. Но тези 
5% не може да съществуват, ако ги 
няма останалите 95%. Не е възможно 
да ги изолираш и да работиш само за 
тяхното научаване и така един вид да 
си съкратиш разходите за "безсмисле-
на наука". Такава няма, всяко позна-
ние стъпва на наученото преди това и 
никой не знае кога ще се събере кри-
тичната маса за ново научно откритие 
в дадена област.
Другият проблем на науката в Бълга-
рия е остарялата техника. За всеки е 
ясно, че от бюджета на БАН по ника-
къв начин не остават пари за обно-
вяване на научната инфраструктура. 
Той едва стига за покриване на фонд 
работна заплата и то при доста ниски 
(и както казват някои колеги, обидни) 
трудови възнаграждения. Често в ин-
ститутите не остават средства дори за 
покриване на комуналните сметки за 
ток и отопление на сградите. А апара-
тите са доста скъпи. Сканиращият ми-
кроскоп, на който аз работя например, 
е на 35 години (тоест малко по-стар от 
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мен) и ние правим всичко по силите си 
да го поддържаме в работещо състоя-
ние. За съжаление в БАН доста неща са 
на доизживяване и единствено чрез 
местни и европейски проекти или 
други алтернативни начини за външ-
но финансиране е възможно да се за-
купи нещо модерно.  А това е важно не 
само за повишаване на ефективността 
на работата ни, но и за самата безопас-
ност на труда. Един много скорошен 
пример, миналият месец именно в мо-
ята лаборатория се случи трудова зло-
полука. Един стар климатик (отново 
на 35 години) предизвика пожар, при 
който се наложи евакулация на цялата 
сграда. Слава богу нямаше пострадали 
и материалните щети бяха минимал-
ни, но това е инцидент, който можеше 
да бъде избегнат, ако се беше инвести-
рало в по-модерна техника.
Нелепото в случая е, че реалността 
на работата ни тук вече е изкривила 
и нашето мислене. Аз самият не по-
чувствах страх за живота си, но се па-
никьосах за апарата, на който работя. 
Един нов сканиращ микроскоп струва 
от порядъка на стотици хиляди евро. 
При всичките ми колеги е така – зна-
ем, че ако нещо се развали, няма кой 
да ни купи ново и първата ни мисъл 
е, "опазете апаратите!". Направо звучи 
нелепо и може би позьорски, но е вече 
нещо закодирано в подсъзнанието ми, 
над което нямам рационален контрол. 
Ето така те променя работата в науч-
ната сфера в България. Сами прецене-

те дали трябва нещо да се промени. 

Занимавал ли си се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имаш и как обичаш да прекар-
ваш свободното си време?
Другите ми интереси освен науката 
са свързани с визуалните изкуства и в 
частност с графичния дизайн. Може да 
се каже, че съм се занимавал и с това, 
въпреки че не съм бил официално 
нает на такова работно място. За мое 
щастие (и изненада) в работата ми в 
БАН се случва да правя и такива неща, 
което е много освежаващо, защото е 
много различно от ежедневната ми 
работа тук. На всеки 3 години, моята 
научна група организира една между-
народна конференция, като началото 
е сложено през 1989. Догодина пред-
стои десетото издание, със заглавие 
LABAT'2017. Събитието е много гран-
диозно, тъй като идват участници от 
цял свят - на миналия LABAT например  
бяхме около 300 човека от 40 страни. 
Тези събития са много важни както за 
поддържане на престижа и реномето 
на института, така и за създаването 
на важни връзки и контакти, които 
в бъдеще могат да прерастнат в под-
писването на договор или участието в 
проект. Аз се занимавам с цялостното 
графично оформление на конферен-
цията - от поканите, през рекламните 
постери и брошури, печатните мате-
риали, които раздаваме на участници-
те и чак до последните детайли като 
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 баджове и указателни табели. Това 
определено е по-различно и наистина 
приятно за мен занимание, което по-
емам допълнително към останалите 
си задължения, но то ми служи и като 
"глътка свеж въздух", така че съм до-
волен от развитието на нещата.
Иначе в свободното си време обичам 
да пътувам и да се запознавам с нови 
места. Ако пътуването е свързано и с 
музикално събитие, още по-добре!

Какво би казал на хората, които все 
още се колебаят дали да се занима-
ват с наука в България?
Научната работа е малко или много 
призвание. Не само в България, но 
и в чужбина нивото на заплащане в 
сферата на науката е доста по-ниско 
от това в другите индустрии. Така че 
мотивацията за научна кариера, къ-
дето и да било, никога не е свързана 
особено силно със заплатата. Хората, 
които имат в себе си това желание да 
откриват нови неща, да бъдат изсле-
дователи, те го правят въпреки всич-
ко. На мен лично ми е интересно да 
се занимавам с научна работа, защото 
това е едно поле, в което има креатив-
ност. Не е стандартна работа на бюро 
от 9 до 6, където правиш едно и също 
всеки ден. Има елемент на импровиза-
ция, на експериментиране, понякога 
на откривателство. Трябва също да си 
находчив, за да се справяш с предиз-
викателствата на реалността, така че 
определено е интересно. Накрая има 

и момент на удоволетворение, когато 
видиш, че трудът ти не е бил безсмис-
лен и имаш например статия в рено-
мирано научно списание, одобрен 
проект за външно финансиране или 
пък признат патент. Науката в Бъл-
гария може и да не е в процъфтяващо 
състояние в момента, но аз винаги съм 
казвал, че е по-добре да бъдем част от 
решението, вместо част от проблема. 
Така че не бягайте в чужбина, занима-
вайте се с наука тук в България!

Интервюто взе Мая Иванова
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Проф. д-р  Павел Христов Зех-
тинджиев от 2009 година 
работя в Институт по био-
разнообразие и екосистем-

ни изследвания – БАН. Завършил съм 
образованието си в Петербург, Русия 
през 1990 година със специалност Зо-
ология на гръбначните животни. През 
2001 г защитих дисертация на тема ха-
рактеристика на нощната мграция на 
птиците в България. Автор съм на над 
70 научни публикации в международ-
ни списания в областта на екологията.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Институт по биоразнообразие и еко-
системни изследвания – БАН.
Институтът по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания при БАН 
(ИБЕИ) е създаден на 1 юли 2010 г. 
след сливане на Института по зооло-
гия, Института по ботаника и Централ-

ната лаборатория по обща екология с 
решение на ОС на БАН от 23.03.2010 
г. В ИБЕИ се осъществяват значими 
научни изследвания от национален 
и наднационален мащаб в областта 

Павел Зехтинджиев, 
Институт по 
биоразнообразие и 
екосистемни изследвания – 
БАН
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 на теоретичните и приложните аспе-
кти на екологията, биоразнообрази-
ето, опазването на околната среда и 
устойчивото ползване на биологични-
те ресурси. Институтът разполага по-
настоящем и планира да подготвя ви-
сококвалифицирани кадри в областта 
на ботаниката, микологията, зооло-
гията, екологията, хидробиологията, 
паразитологията, консервационна-
та биология, генетиката на околна-
та среда, еволюционната биология и 
други сродни научни области, да оси-
гурява научна информация, да оказва 
методична помощ на държавните ин-
ституции и структурите на граждан-
ското общество и да представя стра-

ната в Европейското изследователско 
пространство в областите на неговата 
компетентност.
Приоритетни направления са:
Структура и функциониране на био-
тичните съобщества, екосистемите и 
ландшафтите, както в съвременност-
та, така и в миналото.
Разнообразие на организмите и тех-
ните екологични и еволюционни вза-
имоотношения на всички равнища 
– от генетично и популационно до 
екосистемно.
Произход, история на развитие и ди-
намика на биотата и нейните компо-
ненти – флора, микота и фауна.
Научни основи на опазване на живата 
природа – разкриване застрашаващи-
те фактори и разработка на методи за 
тяхното отстраняване или огранича-
ване.
Подходи и методи за устойчиво упра-
вление на защитените природни 
обекти.
Подходи и методи за устойчиво упра-
вление на биологичните ресурси, 
включително изучаване на ресурсно-
то значение на видове и съобщества, 
неизползвани по-рано.
Екология и биология на икономиче-
ски и социално значими видове, вклю-
чително подходи и методи за оценка, 
ограничаване на въздействието и ре-
гулиране числеността на видове-на-
шественици, вредители, паразити и 
други организми със значение за ме-
дицината, опазването на околната 
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среда, селското стопанство, горското 
стопанство, рибовъдството, ловното 
стопанство, управлението на биоре-
сурсите и други сфери на човешката 
дейност.
Научни основи на оценката на еколо-
гичния риск, качеството на околната 
среда и въздействията върху нея; раз-
работка на подходи и методи за оцен-
ка на състоянието на биоразнообра-
зието, биомониторинг и системи за 
биобезопасност.
Институтът е добре оборудван със 
съвременна техника и лаборатории 
за провеждане на разнообразни фло-
ристични, фаунистични и екологични 
проучвания – химична, фитохимична, 
генетична, кариологична, биотехно-
логична, паразитологична, лабора-
тории по светлинна микроскопия и 
екологична микробиология, ГИС-цен-
тър. Институтът разполага с няколко 
изследователски полеви станции, раз-
положени в Биосферен резерват "Сре-
бърна", резерват "Калимок", Созопол, 
резерват "Атанасовско езеро", мест-
ността Беглика, Биосферен резерват 
"Парангалица", Плана планина. На-
учният състав на ИБЕИ наброява 132 
души.

Вие сте носител на наградата на 
Американското Орнитологично Об-
щество (The Cooper Ornithological 
Society) за забележителни достиже-
ния в изследванията на птиците за 
2016 г. Разкажете ни повече за това.

Публикацията, получила наградата на 
Американското Орнитологично Об-
щество за 2016 е следната: Asghar M., 
Hasselquist D., Hansson B., Zehtindjiev P., 
Westerdahl H., Bensch S. (2015) Hidden 
costs of infection: chronic malaria 
accelerates telomere degradation and 
senescence in wild birds. Science, 347:. 
436-438 . doi: 10.1126/science.1261121
Изследването започна през 2007 го-
дина в Биологична Експериментална 
База "Калимок" (http://www.iber.bas.
bg/?q=bg/node/108) към Института 
по биоразнообразие и екосистемни ус-
луги. След поредица от пионерни екс-
перименти са проследени развитие-
то и ефектът от два вида малария по 
прелетните птици от вида Тръстиков 
дрозд (Acrocephalus arundinaceus). Ре-
зултатите позволяват да се установят 
механизмите, чрез които хронични 
заболявания, като маларията напри-
мер, насочват естествения подбор в 
популациите на видовете гръбначни 
животни. Тези първоначални данни 
са потвърдени и чрез изследвания на 
птици от същия вид в природата. Ус-
тановено е, че чрез ускорено съкра-
щаване на теломерните хромозомни 
участъци, маларията и подобните на 
нея хронични заболявания намаля-
ват преживяемостта и продължител-
ността на живота в популациите на 
птиците. Това качество се унаследява, 
т.е. боледувалите от малария инди-
види оставят потомство с понижени 
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 качества и ниска конкурентноспо-
собност. Този механизъм на насочено 
действие на маларийните паразити 
върху техните гостоприемници е част 
от механизмите на еволюция. С други 
думи ние установихме, че маларията 
и паразитите като цяло са фактор, ус-
коряващ стареенето на гостоприем-
ниците, като това ускорено стареене 
се проявява и в поколенията на тези 
индивиди. Нашето откритие е принос 
в установяване на механизмите на 
стареене на клетките, като следствие 
от хронични болести и патогени. Това 
ускорено стареене се изразява в уско-
рено скъсяване на теломерните учас-
тъци на хромозомите и съответно 
натрупване на грешки при деленето 
на клетките, т.е. тяхното израждане.
Признание за качеството на това из-
следване е публикуването на тези ре-
зултати в Списание SCIENCE и послед-
валата награда за пионерни открития 
за еволюционните механизми при 
птиците на Американското Орнитоло-
гично Дружество за 2016 година.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
 От ранно детство изпитвам необходи-
мост да разбирам живия свят и проце-
са на сътворението му.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 

на обикновения човек?
Имаме одобрен проект към ФНИ. Каз-
ва се „Н 01/73 от 07.09.16 Мултидис-
циплинарно изследване на взаимо-
отношенията паразит – преносител 
– гостоприемник на кръвните парази-
ти (Haemosporida) във връзка със за-
щитата на птичите популации“ с ръко-
водител Проф. д-р Павел Зехтинджиев

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Zehtindjiev, P., Vasilev, V., Marinov, M. P., 
Ilieva, M., Dimitrov, D., Peev, S., Raykov, 
I., Raykova, V., Ivanova, K., Bedev, K., 
Yankov, Y.. No evidence for displacement 
of wintering Red-breasted geese (Branta 
ruficollis) at a wind farms area in 
northeast Bulgaria: long term monitoring 
results. Acta zoologica bulgarica, 69, при-
ета за печат: 2016, SJR:0.215, ISI IF:0.31

Това е единственото по рода си пора-
ди своята продължителност изслед-
ване на въздействията на действащи 
ветрогенератори върху един защи-
тен вид птици – червеногушата гъс-
ка. Изследването обхваща периода 
1995 – 2014 години, т.е. много преди 
изграждане на първите ветрогенера-
тори в България и сегашния момент. 
Чрез сравнителен анализ на числе-
ността на червеногушите гъски в една 
и съща територия преди изграждане 
на верогенераторите и след въвеж-
дането им в действие, са направени 
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статистически аргументирани заклю-
чения за реалните въздействия на 
различни антропогенни фактори. Не 
са установени въздействия, дължащи 
се на ветрогенераторите. Установе-
ните промени в размера на ятата се 
свързват с раздробяването на голе-
мите блокове монокултури след въз-
становяването на собствеността на 
земята в България. Поради големия 
обществен интерес в България към 
въздействията на ветрогенераторите 
върху птиците, статията е подходящ 
инструмент за обосновано решение 
при разглеждането на инвестиционни 
намерения в областта на възобновя-
емите енергийни източници и специ-
ално производството на електроенер-
гия от вятъра.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
 Има бъдеще като приложение в прак-
тиката при условие, че има възходящо 
социално  икономическо развитие в 
България.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Екипът ни е международно разпозна-
ваем поради високото ниво на научна-
та продукция, публикувана в специа-
лизирани списания с висок импакт 
фактор.
Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
Има интерес от младите специалисти 

към екологията. В момента обучавам 
трима докторанти.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Да се ориентират към приложни аспе-
кти на науката. Консултантски услу-
ги, базирани на научни изследвания, 
са формулата за развитие на наука в 
България.
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
 Да се закрие БАН, след което прогре-
сивно да се увеличава финансирането 
на поне 3 конкурентни фонда за фи-
нансиране на конкурсен принцип на 
научи изследвания.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Фотография, пътуване, спорт.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Петър Нефтелимов. 
Родом съм от Павликени, 
област В. Търново. Уча Би-
отехнологии в Софийския 

университет. Сферите ми на интерес 
са различни. Интересувам се от наука, 
образование, бизнес проекти, младеж-
ки инициативи и креативни начини 
да разширявам мирогледа си. Голяма-
та ми страст са събитията, независи-

мо на каква тематика. В свободното си 
време пиша статии за блога си свърза-
ни с бизнеса и науката. Също така към 
момента съм част от екипа на онлайн 
медията „Успелите.бг“ – най-голяма-
та позитивна онлайн медия в Бълга-
рия, която показва добрите новини и 
вдъхновяващите примери на успеш-
ните и доказали се българи в страната 
ни, както и чужбина.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
ука и кога се случи това?
От малък ме вълнува науката, била 
тя математика, биология, химия или 
физика. Спомням си, още в 5-ти клас, 
когато отидох на първата си област-
на олимпиада по математика в ПМГ 
„Васил Друмев“, В. Търново, си казах, 
че след 7-ми клас ще уча в това учи-
лище и край. Така и стана. Приеха ме 
там след 7-ми клас в паралелка биоло-
гия и химия. Там не мога да се оплача 
от госпожите ми по биология (Венета 
Ангелова) и по химия (Росица Петро-
ва). Дори мога само да съм благода-
рен, че попаднах точно на тях. 
Трудно е да имаш по 5-6 часа на ден 
само тези два предмета, но те разно-
образяваха часовете и ги правеха ин-
тересни. Дори на моменти ме хранеха 

Петър Нефтелимов: Бизнесът 
и науката – ръка за ръка
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само и само да реша по-бързо някоя 
задачка или тест, поради простата 
причина, че след това ме чакаха още 
2-3 теста. И така биологията ми стана 
като второ Аз.
Интересен факт е, че преди година и 
половина, когато бях на интервю за 
бизнес академията 9Academy, ми за-
дадоха въпроса „На какво прилича 
бутилка минерална вода?“ – аз им от-
говорих точно веднага, че ми прилича 
на „двойноспирална ДНК“.

Вие сте на 21 години и вече имате 
две публични лекции. Разкажете ни 
повече за тях.
 Да. Както в блога си – Neftelimov.com, 
така и на тях преплитам теми за биз-
неса с науката. С тях показвам, че две-
те, на пръв поглед напълно различни 
неща, имат много общи допирни точ-
ки. За мен е важно да изучим взаимо-
отношенията на най-микроскопично 
ниво, за да създадем впоследствие 

успешна фирма, компания, че дори и 
семейство.
В хода на еволюцията е възникнало 
разделението на труда, както всеки 
орган в човешкото тяло не може да 
функционира самостоятелно, а е в 
тясна зависимост с друг(и), за да из-
градят един работещ организъм. На 
надвидово ниво, тоест на група хора с 
различни интереси, работещият орга-
низъм може да е нова сграда, фирма, 
компания, дори семейство.
Първата ми лекция беше точно за това 
– показвам как една малка клетка има 
всички необходими роли на една ком-
пания. Може да я видите тук. Предва-
рително се извинявам за монотонния 
и програмен глас, но имам проблем с 
говора и затова ползвам програма.
Втората е за Успеха… И то в различи-
ята. Тази лекция я представих в зала 
„България“, София на OpenFest-а – 
най-голямото ежегодно българско съ-
битие за свободна култура и свобод-
ното споделяне на знания. В нея давам 
примери от природата, животинските 
видове, клетката и от живота като 
цяло, където различията са жизнено 
важни за успеха и развитието ни на 
Земята. Може да я видите тук.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
По-скоро бих казал, че България (или 
всяка една друга държава) няма бъде-
ще без наука. Науката и иновациите 
са тези, които движат обществото на-
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 пред. 
Покрай Успелите и другите ми кон-
такти в тази сфера, мога да твърдя, 
че в България все по-млади хора за-
почват да се насочват към науката и 
иновациите. София Тех Парк не е ли 
доказателство за това? Също събития 
като Innovation Explorer и Webit, които 
събират световни специалисти от раз-
лично области, къде? В България. 
Компанията NutriGen, която предлага 
генетични изследвания като част от 
персонализираната медицина, пома-
гащи на хората да правят информиран 
избор за начина си на живот. 
Основателката на „Био игри“ Камелия 
Митева, която след следването си в 
Германия се връща в България и започ-
ва да учи от малки децата да уважават 
природата и да търсят вдъхновение 
от нея, като развиват практическите 
умения и идейно мислене чрез прежи-
вяване, експерименти, ролеви игри, 
дискусии и др. 

Д-р Калин Василев, който си оставя 
блестящото си бъдеще в Cambridge 
University, за да се върне в родния си 
град – Велико Търново и там сега, за-
едно със съгражданите си, създават 
една „столица на здравето“. 
Българският студентски отбор ми-
налата година за пръв път участва 
в престижното световно състезание 
по синтетична биология iGEM. Той се 
състезава в международния конкурс 
срещу студенти от 300 университета в 
света и извоюва бронзовия медал.
Съществуването на списанието „Бъл-
гарска наука“ вече над 11 години не е 
ли също доказателство? Примери за 
това, че България по нищо не се дава 
на останалите държави относно на-
уката и иновациите, може да дадем 
много.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Тук ще бъда по-обхватен за начина-
нията, а не само за сферата от наука-
та, защото с каквото и да се захванем, 
трябва да му се отдадем. Да живеем 
с него. Същото е, както с любовта. В 
противен случаи я губим. А никой не 
иска да я дава на друг, нали? Затова 
моят съвет е:
Преживявай! Пробвай, опитвай! Труди 
се за това, което искаш да постигнеш! 
Ти си на ход! Падай-ставай; губи-пече-
ли; успявай-проваляй се! Щом Томас 
Едисън се е провалял 1000 пъти при 
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опитите си да изобрети крушката, но 
след многото провали, най-накрая 
успял да изобрети дизайн, който ра-
боти… значи и ти можеш! Важно е да 
преживяваш всеки опит, емоция или 
спомен. Спомен за това, къде си бил 
и къде си сега, след като си опитал от 
предизвикателството.
Животът си е ТВОЙ – Не го давай на 
ДРУГ!

Какво според Вас трябва коренно да 
се промени в България по отноше-
ние на науката?
Промяната трябва да започне от на-
чалното образование и да се стигне до 
висшето. Да се намали материалът за 
изучаване, за да спре това препускане 
през него, като че ли някой ни гони. 
Да се знае, че дори и малкото взет 
материал се знае от всички. В такова 
време живеем, че който иска да научи 
повече, винаги има откъде да си наме-
ри. Всеки ученик трябва да знае всяко 
едно нещо защо го учи и къде после 
ще му потрябва в живота, а не както 
сега – просто защото „така е дадена от 
МОН програмата“ – израз, който често 
съм чувал. Аз за себе си ли уча или за 
кого? 
Трябва да се даде повече свобода на 
училищата, а оттам – на учителите и 
на самите деца. За начало учениците 
трябва да имат, колкото се може пове-
че свобода да развиват креативността 
и идеите си, а всички знаем, че те са 
пълни с идеи. Трябва да ги оставяме те 

да са откривателите, да ги насочваме, 
а не да им даваме наготово знанията 
и да ги караме да ги зубрят. Когато те 
самите стигат до изводите, те са удо-
влетворени от себе си, синтезират го-
лямо количество серотонин (така на-
реченият хормон на щастието), който 
влияе на около 40 милиона мозъчни 
клетки, засягащи настроението, по-
тентността, апетита, паметта, позна-
нията, отчасти съня и дори начина на 
общуване и социалното поведение на 
индивида. Освен това, когато самите 
стигат до изводите, те извършват ми-
словни процеси, създават многоброй-
ни връзки между отделните части на 
мозъка и го развиват много повече от 
простото и безинтересно зубрене.
Образованието в университета тряб-
ва да е насочено изцяло към реализа-
цията след него. Самият младеж тряб-
ва да знае къде, върху какво трябва да 
се работи и кое вече е открито. Някой 
ще каже, че университетът ти дава на-
соките и основните неща за бъдещата 
работа. Аз бих го попитал „Какви са 
тези насоки, които отнемат цели 4-5 
години?“. Все повече чуваме израза, 
че времето е пари, но нищо не правим 
по въпроса. А наистина времето, вся-
ка минута е пари за нас, за другите, за 
държавата ни и то си тече...
Самата работа те учи, а не сухата ма-
терия или декламирането на теореми. 
Ние още някак не можем да разберем, 
че теорията се забравя в един момент 
и само опитът е този, който ни остава. 
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 Но все повече се забелязва и тази про-
мяна. Пример за това е Софтуерният 
университет (SoftUni), който е насочен 
изцяло към нуждите на бизнеса. Нека 
и другите университети да почерпят 
от неговия опит, независимо от науч-
ната област, е моят съвет. Но това се 
отнася и към бизнеса, който е нужно 
да каже от какво точно има нужда и да 
помогне на университетите да му го 
предоставят. Точно тогава ще видим 
намаляването на безработицата и по-
добряването на начина ни на живот, 
когато НАУКАТА и БИЗНЕСЪТ си стис-
нат ръцете и започнат да работят ЗА-
ЕДНО.

Какви други интереси имате и как 
обичате да прекарвате свободното 
си време?
Както споменах, интересувам се и от 
бизнес. Посещавам най-различни съ-
бития, за да разширявам знанията си. 
Запознавам се с нови хора. Но най-ва-
жното – стремя се колкото се може по-
вече да излизам от зоната си на ком-
форт и да правя все нови неща, защото 
както казах, животът е един и трябва 
да се изживее, т.е. да се пробват въз-
можно повече неща!
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Здравейте, казвам се Пламена 
Желева и съм молекулярен би-
олог-микробиолог. Завърши-
ла съм бакалавърска степен 

по молекулярна биология в Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски”, 
а магистърска и докторска степен по 

микробиология – в Пловдивски Уни-
верситет „Св. Паисий Хилендарски”. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя в „Биовет”-Ботевград и се за-
нимавам с подобряване продуктив-
ността на щамове, които продуцират 
важни за индустрията ензими. 

Пламена Желева, „Биовет”-
Ботевград
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Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Човекът, който ме „запали” по микро-
биологията бе главен асистент, а днес 
вече доцент д-р Илияна Иванова, коя-
то ми извеждаше упражненията по 
обща микробиология в Софийски Уни-
верситет.
Микробиологията е наука, при която 
теорията е тясно свързана с  интерес-
ни практически техники, каращи сту-
дента да се вглъби в експеримента от 

една страна и да се забавлява – от дру-
га.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Не, в последната сесия нямам.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
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Последната ми публикация – Kinetic 
studies of β-galactosidase in the presence 
of lactulose, беше свързана с изследва-
не кинетичните характеристики на 
бета-галактозидаза от щамове на род 
Lactobacillus в присъствие на висока 
концентрация на лактулоза като ос-
новен въглероден източник. В хода на 
изследването бяха установени опти-
малните температура и pH на ензима, 
както и неговата Km (Константа на 
Михаелис-Ментен, която разкрива ня-

кои от биохимичните характеристики 
на ензима – бел. ред.).

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Бъдещето на науката в България е 
трудно, но не невъзможно. За да има 
наука на световно ниво, трябват сред-
ства. Тези средства от една страна 
трябва да се набавят от държавата, а 
от друга – от бизнеса. Мисля, че техно-
логичните центрове и паркове, кои-

Пламена Желева, заедно с Милен Тодоров – началник на лабораторията по подо-
бряване на щамове, и г-н Минода, с когото лабораторията си сътрудничи.



НАУКА

www.nauka.bg/night

518Българска наука2017

С подкрепата на:

 то се откриха, са пример за това как 
трябва да се развива науката в Бъл-
гария, а именно работа по проекти и 
внедряване на получените резултати 
в индустрията. Считам, че тези офиси 
за технологичен трансфер ще се пре-
върнат в инкубатори на млади учени.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Работя с интелигентни, знаещи и мо-
жещи млади хора, които не се страху-
ват да учат нови неща и имат хъс за 
работа.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Надявам се, да.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-

нимават с наука в България?
Аз се въздържам от съвети, но най-до-
брият начин да разбереш дали ставаш 
за дадена работа е не да се чудиш дали 
ставаш за нея, а просто да я „пробваш”.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Образователната система и подходът 
на болшинството преподаватели към 
студентите.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Обичам да слушам музика и да прекар-
вам свободното си време с приятели.

https://nauka.bg/medicinski-specializiran-broi/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Здравейте! Първо да благодаря 
за отправената покана за учас-
тие и да кажа, че за мен е чест.  
Името ми е Ралица Зидарова. 

Доктор по ботаника и дългогодишен 
преподавател в Софийския универси-
тет, носител на Наградата на Л’Ореал 
и ЮНЕСКО “За жените в науката” и 
участник в пет експедиции в Антар-
ктика. Почти целият ми научен път е 
посветен на изследване на кремъчни-
те водорасли от Антарктика. Това са 
изключително красиви едноклетъчни 
водорасли, „опаковани” в силицизира-
ни клетъчни стени с вид на стъклена 
кутийка с определен облик при всеки 
вид. Те са едни от най-разнообразни-
те и най-многочислените водорасли 
в полярните райони. Живеят в слад-
ководни басейни, образувани при то-
пенето на снеговете и ледовете през 
южното лято, но има и много видове, 
които обитават сухоземна среда. Ва-

Ралица Зидарова, носител 
на Наградата на Л’Ореал 
и ЮНЕСКО “За жените в 
науката” и участник в пет 
експедиции в Антарктика
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 жно е да ги изучаваме, защото са от-
лични индикатори за условията на 
средата, като бързо реагират на про-
мени в условията с промяна в числе-
ността и/или видовия си състав на за-
сегнатото място. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Магистърска и докторска степен съм 
придобила в Биологическия факул-
тет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” и развитието ми 
като учен до голяма степен е стана-
ло в този университет. Поради това 
се чувствам като едно от лицата на 
Софийския университет, макар че от 
няколко месеца вече не съм негов слу-
жител.  

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
В съзнателна възраст стана преди 
почти 20 години. С курсовете по „Сис-
тематика на водорасли и гъби”, воде-
ни тогава от проф. дбн Добрина Тем-
нискова, мой научен ръководител в 
последствие. А през годините на ра-
бота несъмнено влияние върху това 
да продължа да се занимавам с наука 
оказа съвместната ми работа с чуж-
дестранни учени. Вдъхновяващо е да 
работиш в екип с изследователи, запа-
лени на същата тема.  

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
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на обикновения човек?
В последната сесия на Фонд”Научни 
изследвания” не съм кандидатствала 
с проект. В по-ранни сесии - да. Благо-
дарение на спечелен проект по-рано 
направихме още една успешна експе-
диция и работихме по материали от 
няколко различни острова от архипе-
лага на Южните Шетландски острови. 
Проектът имаше важно значение за 
разработката на книга за кремъчните 
водорасли от т.нар. морска зона на Ан-
тарктика - идея, която подхванахме с 
двама чуждестранни учени още през 

2009 и след... седем години усилена 
работа по нея, книгата беше завърше-
на и отпечатана.  

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Книгата е и най-последната публи-
кация, която излезе от печат през де-
кември 2016.  Заглавието й е „Diatoms 
from the Antarctic Region: Maritimе 
Antarctica”. Разработена е в съавтор-
ство с Dr. Kateřina Kopalová от Карло-
вия университет в Чехия и Prof. Dr. 
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 Bart Van de Vijver от Ботаническата 
градина в Мейсе, Белгия. Публикувана 
е като том от поредицата Iconographia 
Diatomologica на Koeltz Botanical Books 
- немско издателство на научна ли-
тература.  Книгата е рецензирана от 
американски учени, а нейн редактор е 
световно известен немски професор в 
областта, Prof. DSc Horst Lange-Bertalot. 
Представлява обобщение на получе-
ните от нас данни при изследването 

на материали от Южните Шетландски 
острови и остров Джеймс Рос, събрани 
и анализирани в периода 2003-2015 
по различни проекти. В нея предста-
вяме всички видове кремъчни водо-
расли, които сме установили за райо-
на - общо 212 вида. Голяма част от тях 
са нови за света видове, на които ние 
сме откривателите. Oписали сме ги в 
серия от публикации в чуждестран-
ни издания през последните години. 
Други са видове, които са описани от 
други учени през годините. Изследва-
хме и техните популации в Антаркти-
ка и ги сравнихме с оригиналните ма-
териали на откривателите им, пазени 
в специализирани колекции по света. 
Така потвърдихме, че това са точно 
тези видове и те наистина присъст-
ват в Антарктика. За установените от 
нас видове сме направили подробно 
описание, справка как да бъдат разли-
чени от сходни видове, в какви точно 
условия на средата живеят и какво е 
потвърденото им разпространение в 
Антарктика и Субантарктика към мо-
мента. Илюстрирали сме всички видо-
ве - книгата съдържа 216 табла с над 
3500 снимки на светлинен и на ска-
ниращ електронен микроскоп. Това е 
първият в света подробен определи-
тел за кремъчни водорасли от Антар-
ктика. Досега такъв нямаше. Защо сме 
го направили? 
Липсата на определител е една от го-
лемите причини за погрешната иден-
тифициране на видовете кремъчни 
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водорасли от Антарктика в различ-
ни по-ранни изследвания от цял свят 
(а такива са започнали още с експе-
дицията на Джеймс Кларк Рос през 
1839-1843!). Следствие от погрешна-
та идентификация на видовете беше 
и напълно нормалното за началото на 
XXI век твърдение, че повечето видо-
ве кремъчни водорасли в Антарктика 
са такива, които се срещат навсякъ-
де по света...Това твърдение събуж-
да интерес, като знаем колко изоли-
ран е районът и какви са условията в 
него. Грешката на учените от цял свят 
е станала до голяма степен поради 

следното: когато трябва да идентифи-
цираме видовете от едно място, ние 
използваме специализирана литера-
тура. Има разработени определители 
за Европа, Америка, и за по-малки от-
делни райони на света. Когато няма 
литература за определяне на видове-
те от един район, нямаме друг избор 
освен да използваме съществуващата 
литература. Това включва и данни-
те в научните статии от по-ранни из-
следвания, ако има такива. Благода-
рение на последните грешката дори 
се е мултиплицирала през годините в 
световен мащаб... Съвременните въз-
можности и днешните тенденции в 
науката ни позволиха да разграничим 
непознатите до момента типични ан-
тарктически видове. Интересното е, 
че в близкото миналото една част от 
тях са идентифицирани и съобщавани 
от различни изследователи под име-
то на точно определени европейски, 
северноамерикански или арктически 
видове. Други са идентифицирани и 
съобщавани под имената на няколко 
различни вида, които днес се отна-
сят дори към различни родове. Трети 
са идентифицирани като само един 
вид, а се оказа, че „единият” вид са 
няколко различни вида, скрити под 
едно чуждо име. Грешката с иденти-
фикацията на видовете е довела и до 
погрешната представа за цялостното 
видово разнообразие от кремъчни во-
дорасли в Антарктика. Съобщенията 
от Антарктика на видове, характерни 
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 за други краища на света, са довели и 
до грешно виждане за реалното раз-
пространение на тези видове по света. 
Прегледахме и данните от най-новите 
изследвания от другите подрайони 
на Антарктика. Оказа се, че антаркти-
ческите кремъчни водорасли са не 
само строго специфични за района, 
но много от видовете са строго специ-
фични дори за отделните подрайони 
на Антарктика. И не се срещат никъ-
де другаде. Така беше потвърдена и 
вече съществуващата биогеографска 
подялба на Антарктиктическия реги-
он по други параметри: морска зона, 
континент Антарктида и отделно от 
тях - субантарктическите острови в 
Индийския океан. А добавихме и нови 
доказателства срещу хипотезата, че 
микроорганизмите са убиквисти. 

Досещате се, че в тази работа апетитът 
идва с яденето. Отне наистина много 
време да разграничим и опишем всич-
ки видове и да проверим идентич-
ността на останалите...но беше много 
интересна работа. Хубавото е, че вече 
има и определител. Със сигурност ще 
бъде актуален поне още 10-15 години 
- да не забравяме, че науката ще про-
дължава да се развива... Но вярвам, че 
дори и след 20 години свършената от 
нас работа ще бъде една добра основа 
за новите изследвания.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Явно е, че са необходими доста работа 
и промени в структурите, в начина на 
функционирането им, в критериите 
за подбор на учени и преподаватели, и 
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в начина на функционирането на сис-
темата изобщо, за да можем да задър-
жим хората, които имат желанието и 
таланта да се занимават с наука. И да 
работят от и за България. 

Как оценявате работата на екипа 
си? 
Смея да твърдя, че я оценявам много 
високо. За мен е голяма чест, че съм 
част от този екип. Освен моята лич-
на оценка, доказателство за високата 
оценка на работата са и множеството 
публикации в международни издания 
с импакт фактор. Това са издания с 
международна признатост и доказана 
значимост в конкретната научна сфе-
ра. Всяка една от нашите публикации е 
била рецензирана от поне двама неза-
висими чуждестранни специалисти в 
областта, всеки от които е дал и свои-
те критични бележки преди да бъде 
публикувана. Мярка за значимостта 
и актуалността на изследванията са 
и множеството цитирания на наша-
та работа в работата на други учени 
по света. Въпреки че темата е почти 
изцяло фундаментална. Но искам да 
подчертая, че високата оценка е ре-
зултат от съвместна работа. Ако не ра-
ботехме в екип, не бихме постигнали 
тези резултати.   

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
За съжаление са все по-малко. За вре-

мето ми като преподавател в Универ-
ситета мога да твърдя, че в нашата ка-
тедра (Ботаника) броят на магистрите 
и докторантите е плачевно нисък, ма-
кар студентите в бакалавърска степен 
да показват интерес към курсовете 
на катедрата. Повечето млади хора се 
ориентират към нещо с повече прак-
тическа и с по-малко фундаментална 
научна насоченост, вероятно защото 
последното е с по-ниско и с по-трудно 
финансиране. А трябва да се търси ба-
ланс между практическото приложе-
ние на науката и фундаменталната на-
ука.  Развитието на първото не може 
без развитието на второто.   

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
В работа прекарваме значителна част 
от нашия живот, който и без това не 
е безкрайно дълъг. Затова трябва 
да се стремим да намерим смисъл и 
собствено удовлетворение в работата 
си. В условията за наука в България в 
момента най-голямото удовлетворе-
ние за един учен е постигнат научен 
резултат, а не кариера или финансов 
комфорт. Ако младите хора решат да 
се занимават с наука и чувстват, че на-
уката е тяхното призвание, нека не се 
сломяват от първия неуспех. Да имат 
търпение да вървят стъпка по стъпка 
напред. Да притежават доза самокри-
тичност, както и умение да се погле-
днат отстрани и да се посмеят на себе 
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 си. Да си поставят високи цели и да се 
пазят от посредствеността. Но и да не 
се страхуват да сгрешат. Да не се оста-
вят по течението, а да плуват активно 
срещу течението. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Струва ми се, че трябва да върнем до-
верието на хората в нас, научните ра-
ботници, и да успеем да убедим обще-
ството, че работата ни има значимост. 
Любопитството към науката започва 
да се развива още в ранна детска въз-
раст. Важно е да положим усилия да 
заинтригуваме децата и учениците в 
горните класове. Но освен това трябва 
да успеем да предложим и добри усло-
вия за развитието на бъдещите изсле-
дователи. Не да ги разочароваме. За-
щото детският ентусиазъм е до време. 
Считам, че сегашните критерии и за 
подбор на студенти, и за подбор на на-
учни кадри и университетски препо-
даватели трябва да бъдат променени. 
Образованието е важно, но висшето 
образование за много дейности изоб-
що не е задължително, а за дейности-
те, които го изискват, качеството му 
съвсем не е без значение. В момента 
ми се струва, че има спад както в ка-
чеството на средното ни образование, 
така и в качеството на висшето обра-
зование. Важно е наистина да имаме 
голям брой студенти - желанието на 
младите да се обучават в един уни-

верситет може да служи като мерило 
за високото ниво на университета. Но 
количеството на студентите не тряб-
ва да се превръща в самоцел. Трябва 
да се вдигнат критериите за подбор 
на студенти, за да могат да бъдат от-
сяти по-добрите ученици и студенти, 
които наистина имат желание да се 
занимават с наука. Качество срещу 
количество. Наистина средствата не 
са много. За мен има смисъл те да се 
влагат за обучение на по-малко млади 
хора, но такива, които наистина искат 
да се занимават с научна дейност. А не 
просто да отделяме по малко средства 
за множество хора, които искат да 
имат диплома. 
Трябва да се вдигнат и критериите 
за подбор на научни изследователи и 
университетски преподаватели, как-
то вероятно да се направи и промяна 
в структурирането и начина на работа 
на системата. Всички знаем, че кри-
териите за академично израстване в 
момента са много занижени в сравне-
ние с други държави в Европа. Мисля, 
че в момента има пропаст в нивото 
на хората с едно и също научно зва-
ние дори в рамките на един факултет. 
Много хора, доценти или професори, 
са доказали се в практиката отлични 
специалисти в областта си. Те далеч 
надхвърлят сегашните национални 
критерии за заемане на тези длъж-
ности и работят на световно ниво. Но 
има и хора, които едва прескачат пра-
га на критериите, а носят същото зва-
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ние. Редно ли е заплащането на двата 
типа да бъде едно и също? В повече-
то държави професори и доценти на 
постоянна длъжност към научно зве-
но или университет са хора, които са 
показали много високо научно ниво. 
Това са и ръководители на лаборато-
рии, които изпълняват спечелени от 
тях проекти и така осигуряват работа 
на други учени в различни етапи на 
научната им кариера, като тази рабо-
та не е задължително на безсрочен  
трудов договор. Необходимо ли е една 
академична длъжност да бъде 100% 
постоянна и безсрочна длъжност? Не 
води ли това до закотвяне и вкоравя-
ване на определени хора за 20-30-40 
години напред на едно работно мяс-
то, без възможност това място или 
част от него да бъде заето от друг? 
Защо например една длъжност до-
цент да не е първоначално длъжност 
на срочен договор с изпитателен срок 
от 3 или 5 години, и с възможност да 
бъде трансформирана в постоянна 
длъжност, ако бъдат покрити някои 
допълнителни критерии? В рамките 
на три до пет години бихме могли да 
оценим изследователите по различни 
критерии, които в един университет 
освен преподавателска дейност, би 
трябвало да включват и привлечени 
финансови средства по проекти и по-
стигнати научни резултати. Препо-
давателската дейност е много важна. 
Но от един доцент или професор се 
очаква да бъде не само преподавател. 

Това е човекът, от който зависи и раз-
витието на бъдещите научни кадри 
- студентите в магистърска или док-
торска степен. Освен че се обучават, 
те работят и по решаването на научен 
проблем. Това я тяхната дипломна ра-
бота или докторска дисертация. От 
един доцент, който обучава магистри 
и докторанти, се изисква да ги обучи 
и като конкурентни научни работни-
ци. Как да работят експериментално, 
как да пишат публикации и как да пи-
шат качествени публикации, как да 
изготвят и изнасят презентации, как 
да работят и да изготвят проекти. Ако 
един доцент е чудесен лектор, но по-
ради голямата си ангажираност като 
лектор в множество направления е 
останал посредствен научен работ-
ник, и не успява да привлече средства 
чрез свои проекти, малко вероятно е 
да обучи и конкурентни кадри. Мисля, 
че всеки ученик търси да почерпи зна-
ния от най-добрия.  
В редица страни по света има учени, 
които работят в повече от една инсти-
туция. Това са хора с високи научни 
показатели, на постоянна длъжност в 
една институция или университет, но 
със специализирани курсове и в дру-
ги университети или институции. Аз 
съм за хоноруването и мобилността 
на преподаватели, особено в магис-
търските и докторските програми, 
където курсовете са с по-тясна насо-
ченост. Считам, че привличането на 
специалисти, които са изявени учени 
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 в своята област, би било по-полезно 
и за студентите, и за развитието на 
науката. Трябва да се търси начин за 
по-активен обмен на кадрите между 
различните университети, и между 
Академията и университетите, с цел 
постигане на по-високо качество на 
обучение и на работата по проекти. 
Никой не е добър във всичко. Затова 
работим в екип и екипната работа на-
всякъде по света е високо ценена. 
Трябва да бъдат привличани и чуж-
дестранни учени. И трябва да се стре-
мим към работа с добри чуждестранни 
специалисти в собствената ни област. 
Така неминуемо повишаваме и собст-
веното си ниво. Мисля, че ако се вдигне 
качеството за сметка на количеството, 
и средствата за науката ще се окажат 
повече. Дори в началото да не изглеж-
да да е така. Ясно е, че процесът би бил 
много труден и доста болезнен...Но 
младите хора са все по-малко склонни 
да работят за малко пари. Дори ако на-
учната работа ги интригува и имат же-
лание. И това е напълно разбираемо. 
Освен нуждата от средства за просто 
съществуване, младите учени са хора 
в най-активна възраст и се нуждаят 
от средства и за други занимания. И 
тези средства са им необходими сега, 
когато са млади. Може би трябва да 
бъде въведена една минимална поча-
сова ставка за заплащане на учените в 
различните етапи на тяхното кариер-
но развитие. Средствата наистина да 
се обвържат с постигнати резултати, 

да има бонуси за преминато допъл-
нително професионално обучение и 
квалификации. Нека един учен да се 
атестира на всеки две години и в за-
висимост от постигнатите резултати 
и съгласно нормално използваните 
критерии за качество на научна ра-
бота в света, тази ставка да се вдига. 
Стимулът за работа и за по-високо ка-
чество в работата ще бъде по-голям 
за всеки един от нас. А не всички да се 
радваме на една и съща допълнител-
на ставка за прослужено време. Така 
индивидуалният стимул силно нама-
лява. Рисковото е, че хората имаме 
склонност да се пуснем по течението, 
когато нещата се развиват в посоката 
„каквото и да правя няма значение, за-
щото за всички е едно и също”. Трябва 
да има конкуренция. 
Трябва да обърнем внимание и на 
пропастта между придобиване на 
докторска степен и намиране на ре-
ализация. Такъв проблем с „ефект на 
бутилката” съществува в много дър-
жави. От една страна е много важно 
да има докторанти, а от друга - труд-
но да бъде намерено работно място 
за всеки нов доктор след това. Още 
повече, в момента у нас академични-
те места рядко биват освобождавани 
изобщо някога. Ние сме една от стра-
ните в Европейския съюз с най-малък 
брой учени на глава от населението. 
При това, учените са изключително 
на работни места тип „безсрочен тру-
дов договор”. Докато на запад много 
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учени работят изцяло на срочни дого-
вори. Едно частично решение на про-
блема с реализацията на докторанти-
те след завършване е може би да има 
места за професионална развитие тип 
‘post-doc’ във всеки университет или 
научна организация приоритетно за 
неговите студенти-докторанти, като 
позициите се придобиват за срок от 
две или три години чрез финансира-
но проектно предложение. Това е на-
чин да се отсеят и по-добрите, които 
да продължат да се занимават с наука 
по-нататък. Да, трябва да поработим 
доста и за постигане на добре функ-
циониращи структури за финансира-
не на проекти. 
Това е моето най-искрено виждане. 
Въпреки трудните условия в скромна-
та ни държава ние и в момента има-
ме изявени учени на световно ниво. 
Но освен за настоящето, трябва да 
мислим и за бъдещето, за което ние 
сме отговорни... Явно е, че не можем 
да продължаваме в същия стил: няма 
пари, правим колкото можем, другото 
не го можем или не го правим, защото 
няма достатъчно пари, но не искаме 
и да променяме много нещата,  тряб-
ват ни само повече пари и сегашната 
ситуация ще се пооправи. И така да се 
отдаваме на течението и да се въртим 
в... бих го нарекла не порочен кръг, а 
по-скоро спирала, по която се въртим 
бавно, но сигурно надолу към дъно-
то. Да, наистина средствата са много 
малко в сравнение с отделяните про-

центно средства за наука в други дър-
жави и това постепенно трябва да се 
промени. Но средствата по принцип 
имат една особена черта - те никога 
не са достатъчни! Трябва да се мисли 
освен за начините на увеличаване на 
средствата и за начините за по-ефек-
тивното им изразходване.
Много е важно е да се работи и по ин-
формирането на обществото. Трябва 
да има комуникация и диалог между 
учените и хората, които работят в дру-
ги сфери. Вярвам, че има както учени 
у нас, така и български учени в чуж-
бина и хора от различни други профе-
сионални сфери, които биха вложили 
време и енергия за подобряване на 
условията за наука и образование. По-
някога някои гениални идеи идват от 
точно от хора, работещи в съвсем раз-
лична сфера. Затова намирам вашата 
инициатива с интервютата прекрасна. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
В професионален аспект почти 100% 
от времето съм работила като учен и 
преподавател. За други неща ми оста-
ва време като за хоби. Любителски се 
занимавам с работа в програми за об-
работка на растерни и векторни изо-
бражения, в които собственото ми лю-
бопитство и идеи по всякакви поводи 
през годините са ми помогнали да на-
вляза. В научната ми работа това ми е 
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 помагало и е било друго удоволствие 
за мен, например при направата на 
множество постери за конференции. 
Опитът се оказа плюс и при не тол-
кова креативната работа по оформя-
нето и уеднаквяването на огромния 
брой табла за книгата. Свободното 
време го прекарвам в пътуване, обик-
новено сред природата. Често караме 
каяци, спим на палатки, а зимата ха-
ресвам разходките из планините, сне-
га, и свързаните с това удоволствия. 

Наскоро открих приятното чувство и 
красотата на това да си под водата. Но 
най-любима ми е синевата на морето 
и тишината на вятъра в платната. В 
тази дейност бих вложила от себе си 
усилия и време, съизмерими с тези в 
работата ми с кремъчни водорасли от 
Антарктика. Дано успея да ги обединя 
един ден.   
     

МЕДИЦИНА

https://nauka.bg/spetsializiran-broj-meditsina-2017/
http://kupinauka.com/product/1409/balgarska-nauka-i-meditsina-nevrologia-pdf.html
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Той изследва връзката между 
човешките генетични ано-
малии и дефектите на щито-
видната жлеза при регули-

рането, синтеза, транспортирането и 
действието на хормона. След проуч-
вания, продължили цели 20 години, 
открива синдрома на резистентност 

С  принос за цялото 
човечество, с България в 
сърцето...
В главната роля: акад.проф.д-р 
Самуил Рефетов
Автор: ЛОРА КАСАБОВА
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 към тиреоидните хормони, наречен 
по-късно на негово име.
За фундаменталния си принос в об-
ластта на молекулярната генетика 
получава номинация за най-престиж-
ното отличие – Нобелова награда за 
медицина.
Роден на 11 юни 1937 г.  в  град  Русе, в 
семейството на домакиня и чиновник, 
днес акад.проф.д-р Самуил Рефетов 
е сред светилата в cвeтoвните научни 
среди и, макар живеещ и работещ на 
хиляди километри от късчето земя, на 
което се е родил, той продължава да 
носи България дълбоко в сърцето си 
и с примера си да заразява и предава 
на поколенията един от най-важните 
уроци – този по родолюбие.

„Още от най-ранна детска възраст 
Сами се занимаваше с пеперуди, бръм-
бари, жаби и всякакви подобни дреб-
ни животинки“, спомня си с умиле-
ние и до днес инж. Веселин Петров, с 
когoто са близки приятели и съуче-
ници до първи прогимназиален клас 
(по днешному 6 клас) във френско-
то католическо училище "Санта Ма-
рия" в дунавската столица. През 1949 
г. комунизмът ги разделя. „Властта 
"спретна" един политически процес 
против католиците в България. Три-
ма от най-висшите католически епис-
копи бяха екзекутирани, останалите 
осъдиха на различни срокове затвор, 
а нашето училище закриха“, припом-
ня си в детайли мрачната картина от 

онова време инж. Петров. Настъпва 
времето на репресиите и лагерите.
По щастливо стечение на обстоятел-
ствата семейството на 12-годишния 
тогава Сами успява да емигрира – съв-
сем легално напускат родния Русе и 
България. След пет години в Белгия, 
където Самуил завършва френския 
лицей в Антверпен, семейството се 
мести в страната на кленовия лист. В 
Монреал Рефетов първоначално за-
вършва биохимия, а впоследствие и 
медицина. Към последната се насочва 
под влиянието на немския лекар, фи-
лософ, теолог, органист и мисионер в 
джунглите на Африка – Алберт Швай-
цер – Нобелов лауреат за мир през 
1952 г.
Вдъхновен от делото на своя учител, 
самият Рефетов също отива в джунг-
лите край р. Амазонка,твърдо решен 
да изучава тропически болести. “Като 
всеки млад човек, исках да променя 
света към по-добро“, спомня си от дис-
танцията на времето ученият. Малко 
по-късно се записва в училище за тро-
пически болести в Лондон. Пет месе-
ца преди да започне обучението си, 
обаче, от канадското правителство му 
спират стипендията. Решават, че след 
като в страната няма подобни пробле-
ми, не е необходимо да плащат на сту-
дент да ги изучава.
Поради невъзможността да продължи 
обучението си по тропикална медици-
на, проф. Рефетов се пренасочва към 
ендокринологията. Именно изследва-
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нията му в тази област го правят учен 
от световна величина.
В края на 60-те години на ХХ век науч-
ните му интереси го отвеждат в Аме-
рика. Първо в Лос Анджелис, а после 
в болницата на Харвардския универ-
ситет в Бостън. През 1969 г. се уста-
новява в Чикаго, където е и до днес. 
Последователно заема академичните 
длъжности асистент по медицина, гла-
вен асистент, доцент. От 1977 година е 
редовен професор по медицина, екс-
перт по ендокринология, педиатрия 
и генетика, дълги години е директор 
на лабораторията по тиреоидни забо-
лявания към университета, в послед-
ствие директор на програмите за спе-
циализация по ендокринология.
Работейки като лекар през годините 
, професорът се задълбава в отделни 
случаи и спонтанно се отдава на науч-
ни изследвания. Причината – не се за-
доволява, както масата от  хора, само 
с известното дотогава, а се впуска в 
търсене на непознатото, добре знаей-
ки, че има още безкрайно много неот-
крити неща на планетата Земя. Такива 
са неговият дух и характер.
Случайна пациентка променя пътя му. 
Негов колега от болницата в Лос Ан-
джелис разбира, че Рефетов има по-го-
леми познания върху щитовидната 
жлеза и го кани да види резултатите 
на докарано по спешност глухонямо 
момиче от Мексико, блъснато от ка-
мион. „Майка му говореше само ис-
пански, а сред лекарите само аз разби-

рах този език“, връща лентата назад 
професорът.
Диагнозата на момичето се оказва 
доста сложна. Освен нея, и двамата ѝ 
братя имали същите симптоми. Из-
следванията на детето показват, че 
има разминаване между високото 
ниво на щитовидния хормон и кли-
ничните симптоми, според които той 
не е в достатъчно количество.
"Получи се така, че има хормон, а няма 
ефект. Или имаше грешка в анализи-
те, или имаше проблем хормонът да 
действа на тъканите", припомня си 
професорът.

Решен да разбере защо е така, в Хар-
вард д-р Рефетов се среща със све-
товноизвестния учен по проблемите 
на щитовидната жлеза проф. Лесли 
Де Грут и го запознава със случая. Де 
Грут веднага изпраща Рефетов об-
ратно в Лос Анджелис, за да направи 
кинетичен анализ на пациентите с 
радиоактивен йод. Следват над 2000 
изследвания на пациенти, страда-
щи от все още непознатата болест на 
щитовидната жлеза, на които се дава 
радиоактивен йод. Заключението на 
доктор Рефетов от тях е, че хормонът 
не може да влияе на тъканите на па-
циентите. За да може това да стане, е 
необходим рецептор. Близо 20 години 
проф. Рефетов работи над решаването 
на тази загадка и през 1989 г., с напре-
дъка на генетиката случаят е решен. 
Така се открива и причината на Рефе-
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 товия синдром, която е мутация на ре-
цептора на щитовидния хормон. "Това 
е нещо като ключалката. Ключът е 
хормонът, а ключалката – рецепторът. 
Моето откритие е, че проблемът не е в 
хормона, а в рецептора“.
За да може да работи правилно, щито-
видната жлеза трябва да произвежда 
хормон. Има хора, чиито рецептори 
са дефектни и не работят правилно. 
За да компенсира този дефект, жлеза-
та произвежда по-голямо количество 
хормон. Ако се направят само изслед-
вания на кръвта, лекарите откриват 
свръхпроизводството на хормон и 
могат да се подведат, че пациентът 
страда от базедова болест. Естествено 
предписват лекарства за намаляване-
то му, но така болестта се задълбоча-
ва. Поне така е било докато Самуил Ре-
фетов стига до извода, че проблемът 
не е в ключа, а в ключалката.

Откритието му дава огромен тласък 
за развитието на генетиката, ранната 
профилактика и лечението на тире-
оидните заболявания в световен ма-
щаб, за което ученият е предложен за 
Нобелов лауреат в областта на меди-
цината.
Приносът му обаче далеч не се изчерп-
ва с откритието на този синдром.
Той е автор на повече от 500 научни 
труда, доктор хонорис кауза на уни-
верситетите в Каляри, Италия и на 
Свободния университет в Брюксел. 
Чел е лекции в различни университе-

ти в Италия, Белгия, Япония, Англия, 
Канада, Еквадор и др. Носител е на 29 
почетни награди и отличия от научни 
институции и асоциации в областта 
на медицината, общественото здраве, 
биохимията и медицинската физика. 
Сред най-ценните му награди е „Фред 
Кондрак Кох“, която Американската 
ендокринна организация му връчва 
през 2012 година за цялостен принос 
в ендокринологията.
Проф. Рефетов е член на 15 профе-
сионални организации и асоциации. 
Член е на издателските бордове на 
10 списания, включително и на спи-
сание „Българска медицина“, издание 
на Българската академия на науките 
и изкуствата. На последната е избран 
за редовен член през 2011 г.
От 2004 г. активно работи и с водещи 
български ендокринолози, сред които 
проф. Боян Лозанов.
Предстои му и съвместна работа с 
млади учени от Софийския универси-
тет. В момента тече процес на органи-
зиране, а от Министерството на обра-
зованието има и официална покана за 
тясно сътрудничество.
На фона на тази впечатляваща биогра-
фия бях любопитна да разбера повече 
за ЧОВЕКА, стоящ зад нея.
Проф. Рефетов се оказа изключително 
уравновесен, земен и скромен; истин-
ски, неподправен и някак си по детски 
чист – същинско олицетворение на 
свободния дух. От раз пленява и със 
съхраненото си любопитство към чу-
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дото, наречено ЖИВОТ. Когато разго-
варяш с него, те завладява с баланса и 
спокойствието си и неусетно самият 
ти влизаш в неговия ритъм. Сприха-
вост, нервност, нетърпеливост, са му 
напълно чужди.
„Като млад караше мотоциклет и беше 
активен състезател по фехтовка“, връ-
ща се назад към спомените инж. Пет-
ров.
Шампион в първи курс в медицинския 
факултет на университета „McGill“ в 
Монреал, му предлагат капитанската 
лента на отбора, но тогава той оконча-
телно решава да се посвети на меди-
цината. Въпреки това, обаче, си остава 
активен спортист.
Първото нещо, което прави, когато се 
събуди сутрин, щастлив, че е жив, е да 
отиде да тренира. Към днешна дата 
пет дни в седмицата бяга по 40-45 ми-
нути. Когато времето е хубаво, джо-
гингът му е край езерото на Чикаго, а 
на работа (разстоянието е около 3 км) 
ходи с велосипед. „Стигам до универ-
ситета за 20-ина минути по специална 
велоалея. Наистина е много приятно“, 
споделя заразяващо професорът.
Признава, че съчетава спорта и с ба-
лансирано хранене.“ Внимавам какви 
калории поемам и преценявам дали 
ще мога да ги изразходя през деня“, 
уточнява просто и ясно.
Освен научна литература намира вре-
ме и за философски четива, романи, 
поезия. „Вкъщи имам бягаща пътека и 
докато тичам, за да не губя време, чета 

нещо. Направил съм си специална по-
ставка, така че докато бягам, книгата 
е пред мен на удобно разстояние“, по-
яснява световноизвестният учен.
И независимо, че владее английски, 
испански, френски и италиански, ни-
кога не пропуска възможност да про-
чете нещо и на родния български.
Страстен почитател е и на класическа 
музика. Поне веднъж седмично със 
съпругата си Хедър посещават опера 
или симфоничен концерт.
В личния си живот е горд баща на три 
деца, имащи вече българско граждан-
ство и щастлив дядо на петима внуци. 
С цялата фамилия професорът плани-
ра да посети България съвсем скоро – 
още през месец юни.
Не съжалява ни най-малко, че никое 
от децата му не тръгва по неговия път, 
дълбоко вярвайки, че хората, които 
успяват, са тези които правят това, 
което истински обичат, това, което на-
истина ги привлича. Когато след всич-
ко любопитствам кое е житейското 
му мото, разбирам, че няма конкретно 
такова, но пожелава на политиците да 
имат.
Като базисна цена за успеха си, про-
фесорът посочва усърдната работа, а 
компромисите, които му се налага да 
прави, неминуемо свързва с ограниче-
ното време, прекарано със семейство-
то.
Като най-трудно през годините споде-
ля, че му е било, да свикне с мисълта 
и да се научи да се справя с предизви-
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 кателствата на прокуден от родината 
си – нещо, което се моли, децата му да 
не изпитат никога. Това, на което ги е 
научил, респективно иска да възпита 
у внуците си, е честността към тях са-
мите и впоследствие към всички оста-
нали.
Акад. Рефетов направи кратка експер-
тиза за световната наука и в частност 
сподели своята гледна точка за бъде-
щето на науката в България...
„Науката сега е доста комплицирана и 
един човек не може да знае всичко. Аз 
съм генетик и се занимавам с генетич-
ни болести на щитовидната жлеза. Аз 
не познавам науката в нейната цялост, 
повече отколкото я познава всеки 
един човек от вестниците. Един човек 
не може да знае всичко. Технология-
та помогна много за увеличаване на 
знанията. Тя напредна значително и 
в областта на ендокринологията. Сега 
могат да се анализират всичките гени 
на един човек. Първият такъв анализ 
преди 20 години струваше 1 млрд. до-
лара. Същият към днешна дата може 
да се направи за около 2 хил. долара. 
Състезанието в науката е по-голямо, 
отколкото преди, и тя работи за чове-
ка.
Образованието в България е солид-
но. Студентите, които се обучават тук, 
имат голямо бъдеще в науката, но те 
за съжаление нямат възможност да се 
реализират в България”, със завидна 
доза тъга констатира акад. Рефетов.
Най-големият проблем в науката спо-

ред учения е, че най-интелигентните 
напускат страната. 
„Българските лекари са много високо 
ценени в чужбина, защото са способ-
ни и е жалко, че държавата все още не 
прави нужното да ги задържи“.
Професорът посочи финансовия не-
достиг за медицински изследвания 
като следващ проблем.
„Материалната възможност на Бъл-
гария действително не е голяма, но 
ако лаборатории или институти в 
страната станат познати навън, те мо-
гат да получават помощ или фондове 
от чужбина. Поради факта, обаче , че 
най-способните напускат страната, 
тези организации не са силни в Бъл-
гария, за да донесат пари отвън“, кате-
горичен е той.
Според него е важно също разпреде-
лянето на фондовете за научни из-
следвания да се прави справедливо, 
защото сега стои въпросът кой ги взи-
ма – способният или този,който поли-
тически има тази възможност?!

„Държавните фондове сега отиват по-
вече при практическата наука. Фун-
даменталната, резултатите от която 
биха имали своята важност след 20-30 
години, е в ущърб.
Разбираемо е държавните учрежде-
ния да са привлечени от науката, коя-
то би могла да даде бързи резултати 
– до един месец, до една година. При-
чината е ясна на всички. Животът на 
дипломатите в дипломацията е кра-
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тък. Те не се интересуват от работа, 
която ще даде резултат след 30 годи-
ни, след като те тогава няма да имат 
позицията, на която са в момента.
Разковничето е да се намери балансът, 
за да се задържат хората да не бягат, 
да им се осигурят възможности да 
развиват уменията си и да печелят у 
нас” – съветва управниците ни светов-
ноизвестният учен. И не на последно 
място: “Трябва да се спре корупцията 
в страната”, добавя той.
Акад.Рефетов коментира, че и в САЩ 
има проблеми с осигуряване на сред-
ства за научни изследвания, особено 
за младите хора, които искат да се за-
нимават с научна работа.
„Конкуренцията за фондовете, които 
отпускат средства за наука, е голяма. 
Другият проблем е, че финансирането 
е само за три години и после трябва 
да се кандидатства за нова програ-
ма. Тази несигурност кара много от 
младите учени да отиват да работят 
в индустрията, в частната практика, 
където получават по-добро заплаща-
не за труда си. За чистата наука много 
трудно се намират средства, защото 
вложените такива не се възвръщат 
веднага. Това е проблем, който го има 
в целия свят.
При нас в Щатите този проблем е 
по-голям, защото заплатата зависи от 
фондовете. Университетът не ви пла-
ща. Той може само да ви съдейства, 
предоставяйки ви помещения и из-
вестен персонал. Вие вземате фондо-

ве за изследвания и ако правите 50 % 
изследвания, 50% от заплатата тряб-
ва да ви дойде оттам. Остатъкът, ако 
си лекар, е от пациенти или препода-
ване в университета", обясни акад. Ре-
фетов.
Преди години професорът е чел лек-
ции пред студентите. Сега вече не се 
занимава с преподавателска работа. 
Само един ден от седмицата се за-
нимава с болни, които идват от цяла 
Америка и от чужбина, като се запис-
ват около 6 месеца предварително. 
При него отиват като при последна 
инстанция.
Научната му работа в екип обаче про-
дължава на пълни обороти.
„Нашата работа се оценява от качест-
вото на публикациите и тяхното ци-
тиране“, уточнява той.
С удоволствие споделя заглавието на 
последната си публикация и отделя 
време, за да разкаже накратко малко 
повече за нея.
„Моята лаборатория публикува мно-
го статии относно нови мутации; от 9 
до 14 всяка година. Най-скорошният 
ми важен труд (приложен в цялост), 
който излезе през ноември 2016, 
беше озаглавен "Adeno associated 
virus 9-based gene therapy delivers 
a functional monocarboxylate 
transporter 8 (MCT8) which improves 
thyroid hormone availability to brain 
of Mct8 deficient mice”. През 2004 г., 
моята лаборатория откри дефект, 
който е признак на тежко невроло-
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 гично заболяване, свързано с наруше-
ния на щитовидната жлеза. Засегна-
тите момчета не могат да ходят и да 
говорят. Ние открихме, че дефектът се 
дължи на мутация в гена MCT8, който 
инструктира тялото да произвежда 
вещество, необходимо за транспор-
тиране на хормони на щитовидната 
жлеза от кръвта до тъканните клетки, 
и по-специално до мозъка. Противно 
на други генетични дефекти на щито-
видната жлеза, този не може да се ле-
кува с хормони на щитовидната жле-
за. Публикацията, спомената по-горе, 
използва вирус, чрез който въвежда-

ме нормалния MCT8 ген. Когато една 
мишка с дефицит от MCT8 е заразена 
с този вирус, който навлиза в клет-
ките, тя произвежда нормален MCT8 
и увеличава навлизането на хормони 
на щитовидната жлеза в мозъчните 
клетки. Търси се одобрение този ви-
рус да се използва за лечение на хора“, 
обнадежден завършва професорът.
За финал не пропуска да даде съвет на 
младите:
„Правете това, което наистина ви при-
влича най-много!“
   

https://nauka.bg/magistratura-v-nica-francia/


НАУКА | БРОЙ 100 

www.nauka.bg/night

539Българска наука2017

С подкрепата на:

Бихте ли разказал нещо повече за 
себе си? Къде сте учил? Какво сте 
завършил?

Завършил съм СУ „Св. Климент 
Охридски“ през 1996 г., спе-
циалност „Биохимия и микро-
биология“ със специализация 

„Генетика“. Аз съм от последния ви-
пуск на тази специалност – в следва-
щия тя бе преименувана на „Молеку-
лярна биология“. Истината е, че още 
в гимназията, 9-та Гимназия с препо-
даване на френски език в София, имах 
много добри учители по биология и 
по химия, така че дълго време се лу-
тах в избора си между тези две науки. 
Но не бива да пропусна и учителката 
ми по биология в прогимназията, 38 
училище в София, която може би ме 
запали по биологията още в 5 клас. 
Разбира се, както и при болшинство-
то от моите връстници – биолози, еко-
лози и природозащитници, не бива да 
се пропуска и вината на книгите на 

Джералд Даръл – писател и природо-
защитник от световен мащаб, който 
аз препоръчвам за четене не само на 
хора с интереси в биологията. През 
детството ми той самият като дете, 
описан в собствените му романи за 

Светослав Димов, 
Лаборатория по молекулярна 
генетика и генно 
инженерство, Катедра 
„Генетика“, СУ
Интервюто взе Нели Костадинова
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 времето, през което семейството му е 
живяло на остров Корфу преди Втора-
та световна война, беше мой модел за 
подражание.

Как решихте да се занимавате с ге-
нетика?
В гимназията. Дотогава не знаех как-
во е генетика в буквалния смисъл на 
думата. Но в 10 клас, когато се изуча-
ваше генетиката, тя ме грабна още от 
първия урок. Позволи ми да започна 
да се опитвам да виждам „общата кар-
тина“ на живота и това как той е орга-
низиран и как функционира. Генети-
ката е в основата на всичко живо. Още 
тогава, през 1987 или 1988 г., си купих 
един американски университетски 
учебник по генетика от над 1000 стра-
ници на баснословната за онова време 
за един ученик цена от 26 лева (сти-
пендията ми тогава беше 30 лева). 
По-късно си дадох сметка, че едва ли 
съм разбрал повече от 10-15% от него, 
но геройски го изчетох почти на един 
дъх. И реших, че ако не е медицина (за 
която настояваха в семейството ми), 
ще е генетиката. И по-късно кандидат-
ствах „Биология“ като първо желание 
в Биологически факултет на СУ, без да 
знам, че специализация „Генетика“ е 
към специалност „Биохимия и микро-
биология“. Бях щастлив, че съм приет 
на първо желание, а после се оказа, че 
трябва да се прехвърлям във втори 
курс, което никак не беше лесно, въ-
преки че ставаше дума за прехвърля-

не в друга специалност в рамките на 
един факултет и имах необходимия 
като условие отличен успех…

А какво точно представлява генети-
ката?
Най-точното определение е наука, 
изучаваща механизмите на наслед-
ственост и изменчивост на органи-
змите. Ще използвам този пример 
– генетиката обяснява защо всички 
хора сме подобни, но същевременно и 
различни – различни по външен вид, 
но и различни по отношение на риска 
да проявим наследствени заболява-
ния. А като изключим травмите, при 
всички останали заболявания, дори 
и при най-тривиалните настинки, на-
следствеността има някаква роля – от 
минимална до 100%. Но в генетиката 
в днешно време се наблюдава нещо, 
каквото бе наблюдавано в биологията 
през XХ век: „раздробяване“ в различ-
ни направления. Днес генетиката не 
е „монолитна“ наука, а по-скоро сбор 
от различни генетични науки на осно-
вата на обектите на изследване и ме-
тодологиите, които се прилагат при 
тези изследвания – от медицинската 
и човешка генетика, до селскостопан-
ската генетика, молекулярната гене-
тика и генното инженерство. Обект 
на генетични изследвания се явяват 
също еволюцията, някои аспекти на 
биотехнологични процеси, че дори и 
на фармацията. Разбира се, същест-
вуват припокривания в по-голяма и 
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малка степен в отделните клонове на 
генетичната наука.

Разполагате ли с лаборатория, къ-
дето да извършвате експерименти-
те си?
Да. Отговорник или ръководител (не 
знам как точно да го нарека, тъй като 
у нас тази позиция не е регламентира-
на) съм на научно-учебна Лаборато-
рия по молекулярна генетика и генно 
инженерство в Катедра „Генетика“ на 
Биологически факултет на СУ. Но при 
необходимост част от експериментал-
ната дейност се извършва и в други 
лаборатории, включително и извън 
Катедрата в рамките на Биологиче-
ски факултет. В днешно време науката 
не вирее във феодални условия и аз и 
екипът ми имаме успешни сътрудни-
чества с лаборатории извън СУ, вклю-
чително и в чужбина.

С каква апаратура си служите при 
правенето на някакви опити?
Изключително болен въпрос, предвид 
хроничния недостиг на необходимо 
финансиране. Но се старая да поддър-
жам достатъчно добро ниво, че да мога 
да публикувам поне прилична наука в 
достатъчно реномирани специализи-
рани издания. Както и да се обезпечи 
работата на докторанти и дипломан-
ти. Апаратурата е много важна, но не е 
всичко – не по-малко важни са мотива-
цията и идеите. Обичам да използвам 
израза: „Който иска - намира начин, 

а който не – оправдание“. За мен той 
е общовалиден. В лабораторията ми 
във всеки един момент разработват 
дипломни работи между 2 и 4 дипло-
манта. Иначе да се върна на въпроса 
– най-общо може да се каже, че лабо-
раторията ми разполага с апаратура 
за изолиране и анализиране на ДНК и 
белтъци, както и за работа с микроор-
ганизми. Апаратурата е закупена ос-
новно с финансиране от научни про-
екти, включително и международни, в 
които сме участвали. Част от апарати-
те са дарени от колеги от Франция. На-
ложи се аз и един колега от катедрата 
да ги докараме от Гренобъл до София 
с личния ми автомобил, тъй като ес-
теството, теглото и размерите им са 
такива, че не позволяват да бъдат из-
пратени по пощата, а и колегите, кои-
то ги дариха, не са длъжни да плащат 
скъп специализиран транспорт. 
Лабораторията отговаря на условията 
и официално е акредитирана и за ра-
бота с генно-модифицирани микроор-
ганизми от Министерството на окол-
ната среда и водите.

Как по-точно се извършва един 
ДНК-тест?
Зависи за какво се извършва ДНК-тест. 
Но като начало се започва с изолиране 
на ДНК, която в последствие се нам-
ножава в повечето случаи ин витро, 
след което се анализира. Различията 
в тестовете са именно при намножа-
ването и анализите. Приложенията на 
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 ДНК-анализите са безброй – в крими-
налистиката, в медицината, в еколо-
гията, включително и в археологията 
и палеонтологията.

Как бихте разбрали дали двама 
души споделят общ прародител?
Разбира се, че на основата на ДНК! 
Специално при хората се използват 
т.нар. ДНК-маркери. Тези маркери на 
практика представляват малки учас-
тъци от геномите (съвкупността на 
цялото количество ДНК в даден орга-
низъм, включително и човека), кои-
то се унаследяват съгласно законите 
на генетиката. Някои от маркерите 
могат да се унаследяват и от двамата 
родители, други се унаследяват само 
по майчина линия от всички, а трети 
се предават само от баща на син. Има 
разработени и валидирани системи от 
маркери, както и методология за ана-
лиз, които дават ясни и еднозначни 
отговори. Генетиката е точна наука. 
Но аз бих желал да разширя въпроса 
Ви – освен за общ прародител в рам-
ките на 3, 4, 5 или 10 поколения назад, 
генетиката дава отговор на въпроса 
как е протекла еволюцията на даден 
биологичен вид или въобще в жива-
та природа. Ще Ви дам два примера – 
от години е ясно, че ние, видът Homo 
sapiens, притежаваме гени, които сме 
придобил чрез кръстосване с неан-
дерталци, но учените имаха данни за 
генни и от друг, трети вид човек, кой-
то доскоро не беше открит. Но този чо-

вешки вид бе установен наскоро, при 
това само на основата на открит съв-
сем малък фрагмент от кост, без да е 
открит цял скелет.

Има ли разлика между ДНК-то при 
мъжете и при жените? 
Това да не е философски въпрос? Ще 
Ви отговоря обаче от гледната точка 
на точната наука генетика. Преди това 
ми позволете обаче да направя една 
забележка – знам, че изразът „ДНК-то“ 
е навлязъл в речника ни, но той е едно 
от нещата, които ме дразнят ужасно. 
Според правилата в българския език 
съкращенията не се членуват, а в този 
случай дори думата „киселина“, която 
е от женски род, се членува в среден. 
Нека да не падаме на нивото на комер-
сиалните журналисти с повърхностна 
подготовка по проблематиката, върху 
която работят…
Сега на въпроса – еднозначният отго-
вор е „ДА“ – с ДНК анализ може напри-
мер да се каже с абсолютна точност 
дали от дадена чаша е пил мъж или 
жена. Причините са следните – жени-
те притежават малко повече общо ко-
личество ДНК в клетките си. При тях 
всички ядрени гени са представени 
в по две копия. Мъжете притежават 
малко по-малко количество ДНК и при 
тях част от гените, които при жените 
са в две копия, са представени само по 
веднъж. За сметка на това те прите-
жават обаче гени, които не се срещат 
при жените. Може да се каже, че жени-
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те притежават повече гени като абсо-
лютен брой, но мъжете компенсират с 
по-голямо разнообразие, тоест по-го-
лям брой различни видове гени. С 
помощта на молекулярно-генетични 
методи тези разлики се установяват 
съвсем лесно. Но това са минимални 
разлики. Методите, които се използ-
ват, са изключително чувствителни и 
ги хващат. 
По съвсем различен начин обаче стоят 
нещата, ако се разглеждат не гените, 
а самите ДНК последователности на 
всичките хромозоми. Като се изклю-
чат специфичните за мъжете гени, 
разликите са наистина минимални. 
За какви минимални различия ста-
ва дума може да се добие от следния 
пример – разликата между ДНК от чо-
век и ДНК от шимпанзе показва 98,8% 
идентичност, а това са два различни 
биологични вида. Какво остава за раз-
личия в рамките на един вид? Оставям 
отговора на вас.

Защо избрахте Софийския универ-
ситет като място, където да препо-
давате, а не някой университет в 
чужбина?
Да кажем, че взаимно се избрахме… 
Или нещо като щастливо стечение 
на обстоятелствата във времето. За-
върших Университета през 1996 г. и 
влязох веднага в казармата. Това бяха 
смутни времена на изключителна по-
литическа нестабилност, социални 
вълнения и хиперинфлация. По онова 

време бях твърдо решил да правя док-
торантура някъде в чужбина. Но за 
разлика от колегите ми по онова вре-
ме (далеч не бях единственият, който 
искаше да замине), не ми се искаше 
да се крия от военните власти и да не 
мога да се прибирам, поради което ре-
ших да отбия първо военната си служ-
ба. Не съжалявам за това – през тази 
една година в казармата нещата в 
България се стабилизираха и страна-
та тръгна, макар и много бавно, в пра-
вилната посока. Това ме обнадежди, а 
същевременно в момента на уволне-
нието ми от казармата излезе конкурс 
за асистент по генетика. Явих се на 
него и от м. януари 1998 г. до момен-
та без прекъсване съм работил само в 
СУ, минавайки през всички стъпала на 
академичната йерархия до сегашната 
ми позиция – асистент, старши асис-
тент, главен асистент и доцент. От три 
години и половина съм ръководител 
на Катедра „Генетика“, а от три – пред-
седател на Секция „Генетика“ към 
Съюза на учените в България. Дали 
съжалявам, че съм останал тук – отго-
ворът ми е категорично „НЕ“. Дали са 
ми минавали мисли да поема по об-
щия поток – няма да излъжа, хрумва-
ло ми е многократно. Но смятам, че и у 
нас трябва да са прави и наука. Наука-
та има икономическа възвръщаемост 
и трябва да се инвестира в нея. Гово-
ря за науката въобще, не конкретно 
за моята. Доказателството за това мое 
твърдение е, че няма икономически 
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 развита държава, която да не инвес-
тира значителни средства в образова-
ние и наука. Прогресът, включително 
и икономическият, се дължи на ино-
вациите, а те са резултат от научните 
изследвания. Примери за богати дър-
жави с висок стандарт и с доста огра-
ничени природни ресурси има много. 
Както и обратното – бедни държави с 
нисък стандарт на живот, които са бо-
гати на природни ресурси, но с ниско 
образователно ниво и без сериозни 
инвестиции в науката. За съжаление 

това нещо се асимилира трудно от, да 
ги наречем идейно-ограничени, уп-
равници, каквито у нас по-лесно изби-
ват на повърхността. Но човек винаги 
трябва да е оптимист – лично аз се 
старая, гледайки на несгодите и ужас-
ното положение на колене, на което са 
поставени образованието и науката 
тук, като на предизвикателство, а не 
като на пречка. А предизвикателства-
та укрепват личността, включително 
и интелектуално.
  

https://nauka.bg/30gb-mail-ot-naukabg/
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Здравейте! Казвам се Сонер 
Ахмед, на 32 години от град 
Шумен. Бакалавър съм по 
„Социални дейности” от ШУ 

„Епископ К. Преславски” и магистър 
по „Политология. Дипломация и на-
ционална сигурност” от ВТУ „Св.св. 
Кирил и Методий”, както и магистър 
по „Балканистика” от ШУ „Епископ 
Константин Преславски”. В настоящия 
момент съм редовен докторант първа 
година по специалността Теория и ис-
тория на културата към БАН.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Представлявам Института по бал-
канистика с Център по тракология 
„Проф. Ал. Фол” при БАН, който е ос-
нован през 1964 година. Основна зада-
ча на Института по балканистика е да 
изследва историята, бита и културата 
на балканските народи и тяхното вза-
имодействие. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Още като студент, съм мечтал някой 

ден да преподавам във ВУЗ и да бъда 
сред млади хора. По време на своята 
магистратура през 2016 г., в Шумен-
ския университет се срещнах с моят 
преподавател доц. д-р Й. Бибина, коя-
то ме окуражи и ми помогна да прео-
долея вътрешния страх, който имах от 
сериозното начинание да бъдеш док-

Сонер Ахмед, Институт по 
балканистика с Център по 
тракология, БАН
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 торант.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката винаги е заемала важно мяс-
то в развитието на България и е дава-
ла своя заслужен принос към светов-
ната наука. Убеден съм, че въпреки 
сериозните трудности, пред които е 
изправена науката в България, тя ще 
продължава да се развива достойно  в 
правилна посока и за в бъдеще.

Как оценявате работата на екипа 
си? 
При постъпването ми като докторант 
в Института по балканистика, бях при-
ет изключително топлосърдечно от 
екипа на секция „Културна история на 
балканските народи”, както и от целия 
екип на Института. Впечатлен съм от 
всеотдайността на моите колеги, кои-
то са готови винаги да ти помогнат.

Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
За съжаление, днес младите хора, са 
все по-малко амбицирани да се разви-
ват и да се занимават с наука. Това се 
наблюдава и в направлението, в което 
се обучавам и аз – Социология, антро-
пология и науки за културата (Теория 
и история на културата).
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?

На хората, които все още се колебаят 
дали да се занимават с наука, бих ка-
зал да бъдат по-смели и да се включат 
в пътешествието на науката. Там ще 
открият скрити съкровища.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Според мен са нужни качествени ре-
форми по отношение на науката, за 
да може все повече хора да се занима-
ват с това начинание. Би могло да се 
помисли върху това държавата да га-
рантира с осигуряването на работни 
места и адекватно заплащане, повече 
специализации и международен об-
мен на опит.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
В свободното си време се занимавам с 
танци и театър. Пътуването ми е дру-
гото любимо хоби. Обичам да пътувам 
в различни държави и да опознавам 
хората и тяхната култура, бит. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Стоян Мишев. Док-
тор по физика. Интересувам 
се от подходи за решаването 
на задачата за много тела в 

квантовата механика и приложения 
на получените решения в различни 
физически системи.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Представлявам Института за Съвре-
менни Физически Изследвания. Това 
е нов институт в българското науч-
но-изследователско пространство, 
който се занимава с нови разработки 
в областта на физиката, химията и 
компютинга. Същевременно работя 
от 12 години в Обединения Институт 
за Ядрени Изследвания в Дубна по оп-
ределяне на структурата на различни 
състояния на атомните ядра. Опитвам 
да предам част от знанията си чрез 
преподаване, като през пролетния се-
местър на 2017 година ще водя курс за 
знания със заглавие „Произход и ево-
люция на Вселената“ в Нов Български 
Университет.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Това се случи отдавна - още в училище. 
Не помня да е имало конкретен повод 
за запалване на интереса ми. Задавах 
си много въпроси, много четях и мно-
го разсъждавах. И все още нерядко ми 
се случва да разсъждавам. :)

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има за науката и живота на 
обикновения човек?
В последната сесия на Фонда за на-
учни изследвания бях участник в 

Стоян Мишев, Институт 
за съвременни физически 
изследвания
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 проектно предложение на много ак-
туална и важна тема, свързана с не-
равновесни състояния в материали, 
създадени при интензивно лазерно 
облъчване. За голямо съжаление на 
целия ни екип проектът не бе одобрен 
за финансиране.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Изследване на т. нар. пигми дипо-
лен резонанс посредством бета раз-
пад, публикувана във Physical Review 
Letters през 2016 година. В тази статия 
заедно със съавторите ми изследваме 
възможността за изучаване на опре-
делен вид възбудени 1- състояния на 
атомните ядра посредством бета раз-
падане на съседно ядро. За наше щас-
тие теоретичното ни изследване даде 
положителен резултат.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Нищо не е даром. Ако създадем среда, 
която подкрепя свободата и новатор-
ския дух, то ще я има науката. Може да 
успеем, а може и да не успеем да го по-
стигнем, но е по-добре да успеем.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Аз нямам собствен екип за момента. 
Работил съм най-дълго с моя научен 
ръководител в Дубна – проф. Виктор 
Воронов. Работя с различни колеги с 

цел решаването на задачи от общ из-
следователски интерес.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Младите хора много обичат физика-
та и изследванията като цяло. За мен 
е загадка как толкова малко младежи 
кандидатстват да учат физика в уни-
верситетите в нашата страна. Тази си-
туация трябва да я променяме.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
За млад човек с амбиция да постиг-
не нещо ново в определена изследо-
вателска област е нужно той да има 
много компетентен и заинтересован 
ръководител, подходящо оборудване, 
голяма свобода да реализира своите 
правилни или неправилни идеи, как-
то и достойно заплащане. Ако голяма 
част от тези предпоставки са на лице, 
то младият човек може да има добър 
старт в науката. Горните неща се отна-
сят за младите изследователи от всич-
ки държави, а конкретно за България 
смятам, че допълнително ще е нужно 
много да се работи в посока младите 
учени да проявяват повече смелост, да 
не вървят само по отъпканите пътеки, 
а да израстват като бъдещи самостоя-
телни учени. Нашите младежи са мал-
ко по-плахи откъм новаторство.
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Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
• Увеличаване на националното 
финансиране;
• Равен достъп на изследовател-
ските организации до финансиращи-
те науката държавни фондове съглас-
но европейските правила;
• Държавата да предоставя бю-
джетна субсидия за изследвания и за 
частните университети и научни ор-
ганизации;
• Да се търси ефективност за все-
ки похарчен лев за наука като резул-
татите от анализите по харченето на 
средствата да са обществено достоя-
ние;
• Прозрачност в работата на упъл-
номощените български органи по ли-
ния на международните изследова-
телски организации, в които членува 
България. Средствата, които Бълга-
рия плаща за участието в тези органи-

зации са съществени;
• Деполитизиране и прекратява-
не на кадруването в науката;
• Да се засили конкуренцията в 
различните научни области и да се 
прилагат антимонополни мерки;
• Рязко и трайно подобряване на 
работата на ДФНИ;
• Включване на ученици от сред-
ните училища в изследователски про-
екти или инициативи;

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Работих около 2 години като софту-
ерен архитект, което и в последствие 
продължих да практикувам с удо-
волствие почти ежедневно при раз-
работването на своите програми в 
областта на физиката. Иначе играя 
баскетбол всеки петък от 19:00.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Христо Каменов. На 
31 години съм, от град Ма-
дан. Учител съм в СУ „Отец 
Паисий“ в града ни от 10 го-

дини. В момента преподавам българ-
ски език и литература на учениците 
от 5 и 12 клас. Завършил съм бакала-
върска степен в ПУ „Паисий Хилен-
дарски“ филиал Смолян, магистрату-
ра във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
със специалност „Управление на обра-
зованието“. В момента съм докторант 
във ВТУ, катедра „Педагогика“. Дисер-
тацията ми е на тема „Формиране на 

рефлексивни умения у четвъртоклас-
ниците“.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Както вече споменах, аз съм учител. 
Не представлявам научна институ-
ция в смисъла, в който това понятие 
се използва. Всъщност училището е 
също институция, като се имат пред-
вид функциите, които то изпълнява в 
обществения живот. То е призвано не 
само да дава определен обем от зна-
ния от различни науки, застъпени в 
обучението, но и да развива прилож-
ните и творчески умения на подра-
стващите.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
От моята учителска практика се убе-
дих, че за да постигна желаните ре-
зултати в обучението не само по пред-
метите, по които аз преподавам, не е 
достатъчно само да накараш учени-
ците да четат, а да изграждаш у тях 
качества, които биха им помогнали 
да развият у себе си интерес към на-
учните знания и умение да синтези-
рат най-важното, като го свързват с 
практиката. Чувствах, че за да мога да 

Христо Каменов, Катедра 
"Педагогика", ВТУ
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го правя, са ми нужни още познания 
в областта, на която съм се посветил. 
Затова след завършване на магистър-
ската степен реших, че не трябва да 
се задоволявам с постигнатото, а да 
се гмурна още по-дълбоко в овладя-
ването на методиката и психологията 
на преподавателската дейност и зато-
ва записах докторантурата във ВТУ, 
свързана с формиране на рефлексив-
ни умения на учениците от 4 клас.
Понятието рефлексия произлиза от 
латинската дума „reflectere“. В буква-

лен превод – отразявам, оглеждам се. В 
методологията, теорията и практика-
та на образованието проблематиката 
на рефлексията заема своето значимо 
място и непрекъснато се утвърждава 
като необходима и все повече реша-
ваща за постигането на разбиране на 
особеностите на собствената познава-
телна дейност и за качествата на са-
мата личност.
Рефлексията подпомага интелектуал-
ното, професионалното и цялостното 
израстване на личността, за по-пълна 
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 по-нататъшна реализация. Тя стиму-
лира и собствения потенциал за само-
реализация.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има той за науката и живота 
на обикновения човек?
Нямам проект, свързан с Фонд научни 
изследвания. Въпросът, по който про-
дължавам своето обучение не фигури-
ра в него, но сам по себе си е от голямо 
значение за развитието на педагоги-
ческата наука. В България по него има 
твърде малко проведени изследвания 
и публикации, което ме провокира да 
избера темата на своето индивидуал-
но обучение. Както вече споменах, за 
цялостното изграждане на качестве-
на личност, способна да отговори на 
нуждите на съвремието, е необходимо 
днешният учител освен всички отдав-
на познати методи и прийоми да вла-
дее добре и възможностите, които му 
предоставя рефлексията.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
В процеса на обучението подготвих 
две публикации. Първата е на тема: 
„Ролята на рефлексията за развитие 
на личността на ученика от началното 
училище“, която ще бъде публикувана 
в списание „Българска наука“ до края 
на януари.

Другата е със заглавие „Исторически 
измерения на рефлексивното позна-
ние“. Тя също ще намери място на 
страниците на списание „Българска 
наука“, за което им благодаря.
Надявам се, че чрез двете статии ще 
бъда полезен и на други колеги, които 
проявяват интерес към избраната от 
мен тема.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Ако в една държава няма наука, то 
няма и държава. Това изобщо не може 
да бъде подлагано на каквото и да е 
съмнение и колебание. Нужно ли е да 
цитирам „Химна на Кирил и Методий“ 
и сравняването на науката със слън-
цето?
Като преподавател на учениците от 
последния клас на средното образо-
вание, имам наблюдения и смятам, че 
голяма част от зрелостниците проявя-
ват интерес и стремеж за повишаване 
на образователното си ниво, в това 
число и в областта на педагогическа-
та наука. Това е сравнително нова тен-
денция от доста години насам, през 
които имаше отлив на интереса към 
тази наука, поне в нашето училище. 
Съществуването на човешката циви-
лизация е немислима без образование, 
респективно без усъвършенстване на 
педагогическата наука, която трябва 
да бъде водеща в една просперираща 
държава.
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Как оценявате работата на екипа 
си?
В точния смисъл на думата нямам 
свой научен екип, с който да провеж-
дам собствени експерименти в избра-
ната от мен област, тъй като все още 
аз самият се уча. За свое удовлетворе-
ние имам научен ръководител с висо-
ка ерудиция и огромни педагогически 
познания. Това е проф. Антония Кръс-
тева, преподавател във ВТУ в катедра 
„Педагогика“. Тя с особена настойчи-
вост и завиден такт ме насочва към 
всички аспекти на рефлексията като 
философия и като методика чрез не-
обходимата литература, която позна-
ва в детайли. Взискателна е към мо-
ята работа и аз съм ѝ благодарен за 
това, тъй като на практика ми показва 
пътя към успеха в едно такова трудно 
начинание, каквото е създаването на 
съвременната млада личност, така не-
обходима на обществото ни.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

За моя радост има много такива мла-
ди специалисти, които не се задово-
ляват с постигнатото, а работят за 
усъвършенстване на собствените си 
умения в избраната област. Част от 
тях срещам и познавам от университе-
та, а другите са моите колеги, с които 
работя в Методическото обединение в 
училището. Много голямо внимание 

последните отделят на самообразо-
ванието под различни форми. Това ги 
определя като неспокойни и търсещи 
личности, готови да жертват голяма 
част от своето време за работа по про-
фесионалното си израстване.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Определено е много трудно да се зах-
ванеш с такава дейност тук. От една 
страна условията са твърде ограниче-
ни. От друга страна е недостатъчното 
заплащане в сферата на науката, осо-
бено когато става въпрос за теоретич-
ната ѝ част. Много често се пропуска 
фактът, че педагогиката е стратеги-
ческа наука, що се касае до образова-
нието и възпитанието на младото по-
коление на страната и от която зависи 
бъдещето на нацията.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Свидетели сме на едно неразбиране, 
особено към теоретичната наука. То 
се изразява  в отношението на по-го-
лямата част на обществото, с малки 
изключения, към представителите 
на научните среди в почти всички об-
ласти. По-страшно е неразбирането, 
което проявяват управляващите на 
всички нива към тези проблеми. Мно-
го често те обвързват парите за наука 
с откритията, свързани с материално-
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 то производство. Този прагматизъм не 
винаги е  единственият полезен, тъй 
като развитието на науката в нема-
териалната сфера не бива да се съиз-
мерва с принос, изчислен в моментни 
ползи. Както споменах, педагогиката е 
наука, чиито плодове реално могат да 
се отчетат най-рано след десетилетие. 
Но нуждата от средства за развитието 
ѝ са в настоящето. Не може един млад 
човек, който току-що е създал семей-
ство, деца, да се занимава с наука и 
същевременно да се бори за битовото 
си оцеляване. Нужно е и по-специално 
внимание към младите представите-
ли на науката от страна на преките 
ръководители на колективите, в кои-
то те работят.
Специално в областта, в която работя 
аз мога да обобщя, че в съвременната 
хуманитарна наука вече има цялостна 
концепция за развитието на рефле-
ксията. Тя е сложна, разнообразна и в 
същото време достатъчно единна, по-
следователна и определена. Тя може 
да служи за разнообразни приложни 
изследвания, които да направят ре-
флексията ефективен практически, 
помагащ за по-успешно учене, работа 
и решаване на личните и междулич-
ностните проблеми инструмент.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Аз съм член на „Конфедерацията на 

българските писатели“, учредена през 
2016 година със седалище град Бургас. 
Занимавал съм се с изследване на бъл-
гарските традиции и празници, което 
издадох като книга със същото загла-
вие.
Имам и една стихосбирка „От душата 
за душата“, посветена на съпругата ми.
Може би след завършването на док-
торската степен ще имам повече вре-
ме за литературни занимания, какво-
то в момента нямам.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Христо Цанев Пимпирев, 
Директор на Българския антаркти-
чески институт и Националния цен-
тър за полярни изследвания към СУ 
„Св. Климент Охридски”.

Професор по геология в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” 
и Доктор на геоложките науки. Ръко-
водител на всички 25 Български ан-
тарктически експедиции.
Представител на Република България 
в Международния научен комитет за 
антарктически изследвания (SCAR) от 
1994 г.
Представител на Република Бълга-
рия в Съвета на мениджърите на на-
ционални антарктически програми 
(COMNAP) от 1994 г. и вицепрезидент 
в периода 2006-2009 г.
Представител на Република България 
в консултативните съвещания по Ан-

тарктическия договор (ATCM) от 1995 
г. 
Представител на Република България 
в Европейския полярен борд (EPB) 
от 2001 г. и вицепрезидент в периода 
2009-2012 

Христо Пимпирев, 
Директор на Българския 
антарктически институт 
и Националния център за 
полярни изследвания към СУ
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Участник в научни експедиции до връх 
Ама Даблам в Непалските Хималаи, 
спелеоложки експедиции в Китайско-
то карстово плато, проект за търсене 
на злато във Виетнам, участник в Ка-
надско-Българска експедиция на о-в 
Елсмир, Арктика.
Автор на 5 научно-популярни филма, 
6 книги и над 150 научни публикации 
в реномирани български и междуна-
родни издания и главен редактор на 
монографията „Български антаркти-
чески изследвания – синтезис”.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Българският антарктически институт 
(БАИ) е Национален оператор на дей-
ността на Р. България в Антарктида. 
Съвместно с Националния център за 
полярни изследвания ежегодно орга-
низира Българските антарктически 
експедиции и стопанисва Българска-
та полярна база "Св. Климент Охрид-
ски" на остров Ливингстън, Южни 
Шетландски острови.
В експедициите участие вземат спе-
циалисти в различни области: геоло-
гия, геохимия, геофизика, метеороло-
гия, глациология, биология, медицина 
и така нататък. Резултатите от тези 
научни изследвания са публикувани в 
множество български и международ-
ни реномирани научни издания.
БАИ работи в сътрудничество с антар-
ктически програми на Испания, Вели-
кобритания, Русия, Германия, Аржен-
тина, Бразилия, Чили, Южна Корея и 
др.
БАИ е член на COMNAP (Съвет на Ме-
ниджърите на Национални антаркти-
чески програми), SCALOP (Комитет 
за антарктически логистика и опера-
ции), EPB (Европейски полярен борд), 
SCAR (Научен комитет за антаркти-
чески изследвания).

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Още от дете ме влечеше новото и не-
познатото, красотата и величието на 
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природата. Обичам планината и мо-
рето, поради което избрах да уча гео-
логия в Софийския университет. Тази 
професия ме привлече със свободата 
да работя не в канцелария, а да из-
следвам скалите, минералите, вкаме-
нелостите, извън прашната и много-
людна градска среда.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има за науката и живота на 

обикновения човек?
През последните 15 години моите 
научни интереси са насочени в из-
следване на геологията на о-в Ли-
вингстън, Антарктика, където се на-
мира Българската полярна база „Св. 
Климент Охридски”. Поради тази при-
чина, разработените от мен проекти 
са с международно участие на учени 
от Португалия, Испания, Германия, 
Великобритания, САЩ и Япония, зато-
ва и нямам проект в България, финан-

сиран от Фонд научни изследвания.
Съвсем наскоро бе създадена научна 
експертна комисия за полярни науки 
към МОН, която ще одобрява научни 
проекти, свързани с изследване на 
Арктика и Антарктика. Надявам се, че 
от следващата година ще имаме чис-
то български проекти, разработващи 
научни изследвания в полярните ре-
гиони.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Публикациите ми са основно на ан-
глийски език, тъй като са свързани с 
изучаването на кредните седименти, 
разкриващи се на о-в Ливингстън и 
представляват интерес за учени, ра-
ботещи по полярна тематика извън 
България.
Последната ми публикация е с моя 
млад колега гл. ас. Явор Стефанов и се 
отнася за изследване на дълбокомор-
ските фациеси и фациални асоциации 
в теригенните скали, разкриващи се 
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на полуостров Хърд, остров Ливинг-
стън. Основните резултати показват 
развитието на седиментния басейн, 
съществувал по тези места по време 
на кредния период. Утайконатрупва-
нето започва в обстановка на делтова 
система, преминава през дълбокомор-
ска турбидитна седиментация и за-
вършва с отлагането на груби конти-
нентални скали.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката в България има бъдеще, за-
щото българинът е любознателен и 
го влече новото и непознатото. За съ-
жаление финансирането на научните 
изследвания в последния четвърт век 
е символично, поради което по-често 
чуваме за постижения на наши учени, 
работещи в чужбина, отколкото таки-
ва избрали да се развиват в България. 
Как оценявате работата на екипа 
си?
Във всяка една област на човешкото 
развитие значими резултати се по-

стигат, когато работят съмишленици, 
обединени от обща идея и цел. Аз съм 
щастлив, че винаги в моята работа 
съм могъл да разчитам на колегите 
си, както и те на мен. Затова и научни-
те резултати от българските полярни 
изследвания се ценят високо от науч-
ната общественост.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
За щастие все още в България има 
млади учени, които желаят при това 
с ентусиазъм и хъс да работят в труд-
ните условия на Антарктика. Някои 
от тях имат вече по няколко антар-
ктически експедиции и са постигна-
ли впечатляващи резултати в техните 
изследвания. Това са младите геолози 
от Софийския университет гл. ас. Дочо 
Дочев, ас. Стефан Велев, спец. геолог 
Надя Янакиева, спец. геохимик Дени-
ца Апостолова , гл. ас. Гергана Георги-
ева и гл. ас. Аспарух Камбуров от Мин-
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но геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски”.
Обнадеждаващо е, че и други млади 
учени очакват да бъдат включени в 
предстоящите български антаркти-
чески експедиции.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Науката дава много – свобода да раз-
мишляваш и обобщаваш и удовлетво-
рение, че си постигнал нещо ново, не-
познато досега. Разбира се тя изисква 
много труд и лишения, но постигнати-
те резултати си заслужават усилията.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Научните изследвания в България са 
поставени в графата „неперспектив-
ни”, защото не носят бързи финансови 
облаги и нямат престиж в общество-
то. Медиите са пълни с пикантерии 
от живота на еднодневки политици, 
попфолк изпълнители и актьори от 
бързо забравящи се сериали. Да бъ-
деш научен работник не е престижна 
професия и трябва да се преобърне 
това отрицателно мнение на обще-
ството още от училище и преди всич-
ко отношението на средствата за ма-
сова информация към постиженията 
на българските учени. Разбира се, не 
на последно място е и подобряване на 
възнаграждението за труда на учени-

те, както и отделянето на средства за 
закупуване на съвременна научна ли-
тература и лабораторно оборудване.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Моите хобита са неразривно свърза-
ни с научната ми работа. Обичам да 
пътешествам, като същевременно из-
следвам и скалите, които срещам по 
пътя си. Обичам книгите и научно-по-
пулярните филми, затова с камера в 
ръка съм заснел 5 филма излъчени в 
национален телевизионен ефир. Оби-
чам спорта и когато имам време, оти-
вам в басейна да поплувам, да повър-
вя един час бърз ход в парка или доста 
по-рядко да поиграя голф с приятели.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Накратко - казвам се Яна Димчева 
Ненчева и съм личност, за разлика от 
много други.
 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Към момента ексцентричното ми хоби 
е да съм докторант във Физическия 
факултет при СУ „Св. Климент Охрид-
ски” в катедра „Оптика и спектроско-
пия”.
 
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?

Ще прозвучи странно, но така като ме 
попитахте не мога да се сдържа и ще 
Ви отговоря по следния начин. При-
гответе се. Започвам отдалеч.
Аз съм от семейство на разумни ра-
ботохолици. Денем в отглеждането 
помагаха бабите и дядовците ми. Те 
естествено си имаха домашни задъл-
жения и често не можеха да ме гледат, 
ако играя с другите деца пред блока. 
За това си намирах занимания сама 
вкъщи. И ето тук идва странното.
Играех си на „Лаборатория”.
Как се играе на „Лаборатория” ли?!
Събирах всякакви малки шишен-
ца, спринцовки от аптеката, морски 
стъкълца, по-остри камъчета, листа, 
плочки… или иначе казано всякакви 

Яна Ненчева, Физически 
факултет при СУ 

Ухание, сух пастел, Яна Ненчева
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боклуци. Всичко беше изрядно под-
редено по сектори, стривах тебеши-
ри, сапуни, цветя, забърквах смеси и 
си играех с часове! Честно Ви казвам 
нямам представа, какво толкова съм 
правила. Сега си спомням, че след из-
вестно време родителите ми ми по-
дариха микроскоп. Когато ми падаха 
млечните зъбки (толкова малка съм 
била) бързах да тръскам на стъкълце-
то от кръвта, за да я гледам под микро-
скопа. Същото беше и когато баба ми 
се поряза един път, докато готвеше. Тя 
си ме знаеше и веднага дойде сама да 
си цеди пръста… Милата жена !
Тогава нямах представа какво е „нау-
ка”. В момента отново не съм сигурна, 
че имам. Но работата ми е толкова ув-
лекателна, че обикновено имам усе-
щането, че отново си играя на „Лабо-
ратория”.
 
С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Към момента съм участник само в две 
статии, така че би звучало твърде  ма-
нипулативно от моя страна да започ-
на изречението си със „Заглавието  на 
последната ми статия…”.
Така че - заглавието на ВТОРАТА статия, 
в която участвам е Surface properties 
and exponential stress relaxations of 
mammalian meibum films. Накратко се 
занимавам с изследване на слъзния 
филм. Какво е „слъзен филм” ли? Това 
е мокричкото,  когато си бръкнете в 

окото . В тази статия се разглеждат 
повърхностните свойства на слъзния 
филм при различни бозайници.

Keratoconjunctivitis sicca - Синдром на 
сухото око (dry eye syndrome, DES)

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Може и според някои да не съм права, 
но смятам, че принципно науката в 
световен мащаб се спонсорира по две 
причини – война и медицина. Грани-
цата между двете се размива. Или ина-
че казано - стремежът към надмощие 
спонсорира науката.
Без да навлизам в геополитика, но в 
този смисъл - ДА, смятам, че има бъде-
ще за науката в България. Не ме разби-
райте погрешно. Не, защото България 
има кой знае какъв устрем към надмо-
щие. Не. Просто, бидейки малка стра-
на на кръстопът, е в наш интерес да се 
осигурява този тип работна ръка.
 



НАУКА

www.nauka.bg/night

562Българска наука2017

С подкрепата на:

 Как оценявате работата на екипа 
си?
Не ми харесва типът „наука, заради са-
мата наука”. Нетърпелива съм. Искам 
да виждам резултата и приложението 
от труда ни възможно най-скоро.
Изпитвам жал към малките душици, 
които са на принципа „дайте, колеги, 
сега да публикуваме какво ли не, само 
и само, за да си топлим местенцата и 
да се катерим по академичната стъл-
бица”.
Имам почти физическо отвращение 
пък към хора, които печелят научни 
звания на гърба на други по-ниско в 
този тип йерархия.
В този смисъл имах добрия късмет в 
края на втори курс да попадна на ла-
боратория, която прави нещо стой-
ностно. Екипът ни е малък, но мога 
твърдо да заявя, че е качествен. Съ-
брали сме се хора, които не симулира-
ме дейност. Всеки има своите силни 
и слаби страни, но има уважение и се 
стремим към разбирателство в името 
на общата ни дейност. Йерархично аз 
съм най-ниско, но няма случай, в кой-
то да съм била унижавана. Ако има 
проблем, имам свободата да го изразя 
открито и знам, че ще бъда разбрана и 
подкрепена. От своя страна се старая 
да помагам с каквото мога за благото 
на колектива.
Може да звучи изключително слад-
никаво, но колкото повече общувам и 
наблюдавам хората от „научния свят”, 
толкова по-благодарна се чувствам за 

отношенията, които градим в нашия 
колектив.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
В момента, освен докторантурата, съм 
записала и задочна магистратура „Оп-
тометрия”. Магистратурата е към съ-
щата катедра.
Задочното обучение винаги ми се е 
струвало доста несериозно. Бях непри-
ятно изненадана, че тук положението 
не е такова. Шегувам се, разбира се.
Имам колеги, които са също така раз-
очаровани като мен, че се налага да 
четат :). Но има и такива, които са се 
записали, за да вникнат в областта на 
едно научно ниво. Имат порив да за-
дават въпроси и необходимост да им 
се обяснява същността. Приятно съм 
изненадана от това.

Група Оптометрия първи курс задочно 
обучение
 
Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
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нимават с наука в България?
Човек не винаги избира работата си 
по любов. Но за да се занимаваш с на-
ука, трябва да си влюбен в нея. Ако се 
колебаят, значи не са влюбени и не си 
заслужава. Това не е работа от 9 до 17 
часа с два часа обедна почивка. Да ме 
извиняват икономистите по душа, но 
това е творческа професия и не трябва 
да си позволяваш да си посредствен.

Бъдещи бакалаври по Молекулярна би-
ология по време на почивка от упраж-
нение по Физиология на животните и 
човека, Биологически факултет СУ „Св. 
Климент Охридски”
 
Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Това, което и във всяко друго попри-
ще – да се елиминира посредстве-
ността и симулацията на дейност. НО 
това е само блян. Посредствеността 
и симулацията се възпитават. Идва 
от родителите. При тях - от техните… 
И накрая това поведение се смята за 
нормално, а хората, които вършат ра-

бота – за глупаци.
Ако всеки се занимаваше, с каквото 
иска (художниците по душа да са ху-
дожници, продавачите - продавачи, 
серийните убийци – екзекутори…), 
всеки щеше да заспива по-леко нощем, 
защото щеше да е щастлив, работата 
щеше да върви с друг темп, а светът 
ни щеше да е много по-добре развит.
Блян.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Не съм от хората, които се чувстват 
добре като правят едно и също по цял 
ден. Когато приключа да си играя на 
„Лаборатория”, имам нужда от друг 
тип дейност.
Преди година станах доброволец в сп. 
Българска наука и взимам интервюта 
(малко е странно в момента на мен да 
ми взимате :)). Това ми позволява да 
се запознавам с интересни хора и без-
наказано да им задавам въпроси.
Също така от 15 години пея в хор пъ-
лен с чешити (в добрия смисъл на ду-
мата), с които пътуваме по фестивали 
и конкурси извън България. Взимам 
уроци по солфеж, част съм от група 
за импровизационен театър наречена 
Свежите праскови, а последната годи-
на участвах в мюзикъл. Тази година 
предстои друг. Какво да ви кажа?! За-
бавлявам се!
Рисувам без претенции за професио-
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 нализъм, но ми иска някой ден да направя самостоятелна изложба.
Въобще, една жена трябва да е заета, за да не мисли глупости :).

Формация София – хорова школа Проф. Георги Димитров на фестивал в Лоре-
то, Италия
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Виктор Евтимов и 
съм от Бургас. Завършил съм 
ГПНЕ „Гьоте“ и в момента уча 
биология в Dexel University в 

САЩ.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Биологията винаги ми е била интерес-
на. В училище ми беше любим пред-
мет и винаги съм възприемал много 
лесно. Реших да следвам това около 
края на 11-ти клас. Много се чудех 

Виктор Евтимов, Dexel Univer-
sity, САЩ
Интервюто взе Петър Нефтелимов от Neftelimov.com

Тук с колегата сме на годишния национален симпозиум на програмата SEA-
PHAGES и представяме резултатите на нашия университет
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 каква специалност да запиша, но на-
края прецених, че трябва да направя 
това, което ми е най-интересно, за да 
го правя с желание и както трябва.
Студент сте и открихте нов вирус в 
почвата. Разкажете повече за него и за 
проекта – SEA-PHAGES.
Проектът е за първокурсници от раз-
лични университети в цялата страна. 
Целта му е да се изолират и докумен-
тират непознати досега бактериофа-
ги и да се даде шанс на студенти да 

участват в научни проучвания още в 
началото на следването си. Нашият 
университет изолира над 40 бакте-
риофага. На малка част от тях, вклю-
чително изолирания от мен, им беше 
направен ДНК анализ с цел определя-
не функциите на гените им. Важно е и 
да се разбере типът на тези вируси. Те 
не заразяват животни и хора, а бакте-
рии. Това значи, че имат способността 
да убиват редица бактерии и това ги 
прави потенциално интересни за ме-
дицината, защото биха могли да леку-
ват бактериални болести.

Кое, според Вас, е най-важното за 
да завършите експеримента си с ус-
пех? Как го постигате?
Замислял съм се над това, защото 
виждах, че при някои хора нещата не 
работеха гладко. Стигнах до извода, 
че е от изключителна важност да се 
следва протоколът, както е описан. 
Освен това е полезно и да се знае защо 
извършваме дадена стъпка, а не прос-
то да го следваме сляпо. Ходенето в 
лабораторията извън задължителни-
те часове ми помогна, защото можех 
да забелязвам евентуални грешки 
по-бързо и да ги отстранявам.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката може да има бъдеще в Бълга-
рия, но това много зависи от начина, 
по който правителството се отнесе 
към проблема. Мога да кажа с увере-

Това е съд с бактерия (Mycobacterium 
smegmatis), която е заразена с вируса, 
изолиран от мен
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ност, че в България не липсва човешки 
ресурс за това. Има много млади хора, 
които се вълнуват от наука и започват 
научни кариери, но за жалост малка 
част от тях го правят в страната. Все-
известен факт е в какви условия рабо-
тят българските учени, но това някак 
остава на заден план за политиците 
ни. Докато това не се промени, не виж-
дам как в България науката може да се 
развива.

Учите в университета Drexel, Фила-
делфия в САЩ. Планирате ли след 
това да се върнете в България и да 
се занимавате с наука тук? 
Определено имам желание да се вър-

на в България. Честно казано, не знам 
какви са възможностите за реализа-
ция с биология в страната ни в момен-
та, но не мисля, че са много и това пра-
ви нещата сложни. Както вече казах, 
ако правителството инвестира в нау-
ка, тя ще има бъдеще и хора като мен 
ще могат да се върнат в родината си.
Какви цели си поставяте от тук ната-
тък?
За начало да завърша бакалавърска-
та си степен. След това най-вероятно 
магистърска, но това ми е в далечното 
бъдеще и честно казано не обичам да 
си правя дългосрочни планове. В мо-
мента искам да се концентрирам вър-
ху това да уча и да създавам контакти 
в университета си. Мисля, че това са 
най-важните аспекти на следването.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Ако наистина някоя наука ви е страст 
и се интересувате искрено от нея, 
няма смисъл да се колебаете. Има 
много специалности, които в момен-
та са модерни и това създава едно на-
прежение, че ако изберем нещо друго 
няма да се реализираме. Според мен, 
не трябва да се обръща внимание на 
това, а да се следва това, което ни идва 
естествено. Учете нещо, от което наис-
тина се интересувате. Иначе рано или 
късно ще се уморите от това, което 
правите и може да се окаже, че сте ин-
вестирали много време за нищо. Мно-

Вируса под електронен микроскоп
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 го пъти съм чувал студенти да казват, 
че дадена наука им е много интерес-
на, но са избрали друга специалност, 
защото е по-търсена. Мисля, че това е 
грешка и че поемате огромен риск да 
сте недоволни от това, което следвате.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Както вече споменах, смятам, че упра-
вляващите трябва да спрат да игнори-
рат науката и хората, които се занима-
ват с нея в страната. Също така мисля, 
че в гимназиите ни се учи страшно 
много теория и много малко практи-
ка. Не се обяснява на учениците защо 
дадена наука е важна и как могат да 
извличат позитиви от нея. Не се прави 
достатъчно, за да се събуди интерес у 
тях по дадения предмет. Мисля, че ре-
форма в началното и средно образова-
ние би помогнала много на науката в 
България.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
В свободното си време чета новини и 
книги. Интересувам се много от по-
литика – българска и световна. За-
нимавам се с джудо, гледам филми с 
приятели или просто си говоря с тях 
на различни теми. Интересно ми е да 
дискутирам с хора, които имат мне-
ние, различно от моето и се опитвам 

да намирам възможности за това в 
университета и сред хората, които по-
знавам.
 

Това е съд отново с Mycobacterium 
smegmatis. Където са чистите петна, 
вирусът е убил бактериите, за да се 
размножи
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Ивайло Рангелов, 
по образование съм биотех-
нолог и генен инженер, но 
от 10 години се занимавам с 

репродуктивни технологии и помагам 
на хората да сбъднат най-съкровената 
си мечта – да имат дете. Всичко стана 
много случайно, не съм предполагал, 
че ще се занимавам с това, но то се пре-
върна в мое призвание. Преди това не 
предполагах, че да имаш дете е един 
от големите съвременни проблеми и 
съм благодарен за възможността да 
помагам на толкова много хора.

Коя институция представлявате и с 
какво се занимава тя?
Ембриолог съм в Център по репроду-
ктивно здраве „Надежда“ към МБАЛ 
за женско здраве „Надежда“. Центърът 
е един от водещите ин-витро центро-
ве в страната, помагащ на хилядите 
двойки с репродуктивни проблеми да 
имат свое дете.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
О, не знам дали има конкретно нещо. 
От малък съм любознателен и имам 
интерес към природните науки, как е 
устроен светът и как работят нещата. 
В седми клас реших да кандидатствам 
с биология, след това имаше голям бум 
и интерес в биотехнологиите и съвсем 
естествено записах в университета 
именно това. Имах усет, отдаваше ми 
се лабораторната и експериментал-
на работа, а и основно интересът ми 
беше към клетъчно и подклетъчно 
ниво. Също така физика, астрономия, 

Ивайло Рангелов, Център 
по репродуктивно здраве 
"Надежда“
Интервюто взе Петър Нефтелимов от Neftelimov.com
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 компютърни технологии и много дру-
ги, основно в сферата на науката.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
„The impact of ovarian stimulation 
protocol on embryo morphokinetic 
parameters”.
Изследване за влиянието на протоко-
ла на стимулация при ин-витро про-
цедурите върху морфокинетичните 
параметри при развитието на ембри-
оните. Целта на проучването е да се 

види какви външни фактори могат да 
повлияят развитието на ембриона и 
имплантационния му потенциал. Как 
с неинвазивни методи да определим 
„най-добрия“ ембрион посредством 
анализ на морфокинетичните параме-
три на развитие и създаване на мате-
матичен модел. 

Какво е чувството да знаете, че бла-
годарение на Вас хората могат да 
имат така очаквания дар, а именно, 
да са родители?
Неописуемо, зареждащо, уникално, 

Конгрес на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология, Ам-
стердам 2009
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трудно е да се опише с думи. Да видиш 
щастието и благодарността в очите 
на хората е нещо невероятно. Много 
пациенти ти стават приятели и започ-
ваш да ги чувстваш наистина близки. 
Страдаш заедно с тях при всеки не-
успех и когато се постигне заветната 
цел, радостта е колкото тяхната. Дори 
години след опитите ин-витро с някои 
поддържам връзка и виждам резулта-
та от усилията.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Убеден съм, че има. Има много умни, 

способни и надарени българи. Можем 
да дадем много на света. Мисля, че 
трябва най-вече частни предприема-
чи и компании да инвестират в наука 
и научни разработки, няма как да се 
разчита на държавата. Ако се вложи 
в това, в млади и кадърни учени, ин-
вестицията ще се върне многократно. 
Голяма част от младите хора бягат на-
вън, защото тук не им се дава възмож-
ност да се развиват.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

2013 г. – С колеги биолози на откриването на новата болница МБАЛ „Надежда“
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 Да, има. Тази сфера е изключително 
интересна и развиваща се, има още 
много неясни процеси и проблеми, 
които трябва да се разрешат и да се 
постигне по-голяма успеваемост. Чес-
то при нас идват групи студенти, на 
които водим лекции и упражнения и 
виждам, че има голям интерес от тях-
на страна, като вече имам и колеги от 
тях.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Трудно е, но ако намерите правилното 
място, правилния ръководител и ко-
леги, ще бъдете удовлетворени. Наис-
тина, не са толкова много местата тук, 
в които да се занимаваш с наука, но и 
също така да се получава адекватно 
възнаграждение. Вярвам, че когато 
човек е упорит и искрено обича и се 
отдава на това, с което се занимава, ще 
намери своето място тук, в България.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Трябва да се промени мисленето за 
науката като нещо сухо и далечно от 
хората. Трябва науката да се свърже с 
бизнеса и да има реално приложение в 
живота. Така ще се види, че с помощта 
на науката, развитието и просперите-
тът ще се случват много по-бързо.

Занимавали ли сте се с нещо извън 

научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
О, с много други неща съм се занима-
вал и се занимавам. Като ученик имах 
интереси във фотографията и тя ми 
беше като хоби. Интересувам се и от 
компютърни технологии, high-tech 
неща и всичко свързано с бъдещето 
и технологиите. В момента създавам 
сайт за хранене на бебето и малко-
то дете и усилено чета за маркетинг 
и бизнес. В малкото свободно време 
обичам и да чета художествена ли-
тература, основно фантастика и те-
хно-трилъри, но понякога се отпускам 
и с някой филм.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Д-р Калин Василев, през 
2012г. защитих докторанту-
ра по генно инженерство и 
биотехнологии от Carnegie 

Mellon University (САЩ), 2012-2014 
г. пост-докторант специализант на 

University of Cambridge (Англия). Меч-
тата ми винаги е била да работя към 
подобряване здравето на хората. След 
специализацията ми, традиционният 
път на развитие бе да продължа в би-
отехнологичната или фармацевтична 
индустрия. Аз избрах да работя в насо-
ка постигане на човешко здраве чрез 

Калин Василев, Carnegie Mel-
lon University (САЩ), Universi-
ty of Cambridge (Англия)
Интервюто взе Петър Нефтелимов от Neftelimov.com

Пред Mellon Institute of Science, част от Carnegie Mellon University, където е пре-
карал 6 години от живота си.



НАУКА

www.nauka.bg/night

574Българска наука2017

С подкрепата на:

 превенция. От 2014-та година до сега 
пробивам новаторски пътеки в тази 
насока. 

Коя организация представлявате и 
с какво се занимава тя?
Основател съм на организация Тър-
новоRUNS. Това е една хибридна фор-
мация между социално предприема-
чество, бизнес старт-ъп и гражданска 
общност. Ние се занимаваме със съз-
даване на култура на медицинска и 
здравословна превенция чрез актив-
ности и събития, до които всеки човек 
може да се докосне: тренировки, похо-
ди, вело разходки, йога, но и лекции, 
филмови вечери, мотивация, семина-

ри. 

Как мотивирате хората да се трудят 
за здравето си и то с усмивки?
Трудно е. Като цяло мотивирането на 
хора е трудно, без значение дали за 
здраве или наука. Моята лична страте-
гия винаги е била да използвам пози-
тивния подход. Да се показва на човек 
колко е приятно, колко е обогатяващо 
и награждаващо. Ако човек иска да 
мотивира, то той трябва да вярва в съ-
общението си и да го представя с ус-
мивка. Трябва да търси разнообразна-
та и любопитна страна на подхода си.

По време на тренировки на ТърновоRUNS.
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Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Още от най-ранни детски години съм 
бил воден от любопитството си да 
откривам и да разбирам как функ-
ционират нещата около нас, било то 
механични или живи. Личните ми изо-
бретения и смели идеи са още от тези 
години. Основите бяха твърдо поло-
жени в гимназия ПМГ „Васил Дру-
мер“, Велико Търново. Но преходът ми 
към същинска наука на високо ниво 
се случи втора година като студент 

в Gettysburg College, през 2004-та го-
дина. Професор Стийв Джеймс видя у 
мен таланта и усета към науката. Той 
беше и човекът, който ме препоръ-
ча на Проф. Джон Джарвик в Carnegie 
Mellon University за докторантура. Но 
във всички случаи, пътеводител ми е 
било моето огромно желание да раз-
бера как функционира светът около 
нас. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-

Маркиране на контактните точки между докосващи се клетки чрез разрабо-
тения от нас флуоресцентен биосензор.
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 че за нея.

Novel Biosensor of Membrane Protein 
Proximity Based on Fluorogen Activated 
Proteins.
h t t p s : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v /
pubmed/27055753 
Идеята бе да разработим нов тип би-
осензор, който се прилага при наблю-
дение на близостта и контакта между 
протеини, разположени на мембранни 
повърхности. И всичко това да бъде 
осъществено и заснето в реално вре-
ме. Такъв тип биосензори не се срещат 

много често и като цяло мембранните 
повърхности са много трудни за ула-
вяне без да има пертурбация. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Бъдещето на науката поначало е из-
пълнено с трудности. Това важи не 
само за България, а в световен мащаб. 
Националните научни стратегии на 
най-големите играчи в бранша започ-
ват да се задъхват за финансиране. 
Определено бъдеще за наука в Бълга-
рия има. Но трябва и целите да са реа-

В двора на Trinity College, част от University of Cambridge.
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листични. Лично бих посъветвал да се 
обърне внимание на проекти, по-лес-
но приложими към най-младите сту-
денти, за да може да се спечели тяхно-
то внимание и желание за развитие. 
Нека положим едни свежи основи у 
децата. 
Има ли млади хора, които искат да се 
занимават с наука във Вашата област?
О да, има. Лично познавах няколко. 
Но реалността е, че те заминаха за топ 
университетите в Англия и САЩ. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Смисъл има. Най-силният коз на тези 
хора би бил тяхната рядкост. Желаещи-
те не са много и те изпъкват измежду 
другите. Когато имаш десетки хиляди 
желаещи, както е в чужбина, тогава ти 
потъваш в морето от топ кандидати. 
Но тук у дома общността е малка. Буд-
ните хора са бройки и всеки, дръзнал 
да поеме по този път изпъква. Но това 
не означава, че ще е лесно. Намиране 
на финансиране ще е дори по-трудно 
от чужбина. Но пък много фондове и 
компании са склонни да инвестират в 
екзотичната локация България. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Трябва да има вяра в науката и нейни-
те ползи за развитието на съзнанието 
и мислите на деца, студенти, обще-

ство. Трябва да се инвестира смело в 
този отрасъл, било то на чисто обра-
зователно ниво или изобретателно. 
Трябва да се дава път на младите, но 
водени от хората с повече опит. Тряб-
ва да се привлекат чуждестранни мен-
тори, които да гостуват често и регу-
лярно. Идеите наистина не са една и 
две, но изискват голяма доза смелост 
и визионерство у хората, които вземат 
решенията. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Разбира се. Силно вярвам, че за да 
може човекът на науката да бъде про-
дуктивен, изобретателен и вярващ в 
бъдещите си планове, то той трябва 
да балансира със занимания извън 
дългите часове, прекарани в лабора-
торията. Лично аз съм бегач на ма-
ратони и ултрамаратони. Планинар, 
йогист, спортист. Обичам колелата. 
Занимавам се с графичен дизайн. По-
някога пиша проза. Обичам хубавата 
здравословна храна и приготвянето ѝ. 
Интересувам се от култура и посеща-
вам разнообразни събития.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Никола Калудов. От 
27 години живея в САЩ. През 
последните 20 години във 
Вашингтон, Окръг Колумбия 

(Washington DC). Завършил съм био-
технологии в Софийския Универси-
тет, спец. Генно инженерство, 1990г. 
Имам докторат (PhD) от Florida State 
University, Tallahassee, Florida (1996) 
и съм правил post-doctoral специали-
зации в National Institutes of Health, 
Bethesda, MD. Патентовал съм две на-
учни открития, които са лицензирани 
от фармацевтични компании: метод 
на пречистване на вируси за генна 
терапия – използва се при терапия 
на слепота, предизвикана от гене-
тични дефекти (Spark Therapeutics); 
и нова индикация на антибиотик за 
профилактика и терапия на малария 
(AliquantumRx)

Коя компания представлявате и с 
какво се занимава тя?
Създал съм и работя по две старт-ъп 
компании – една терапевтична ком-
пания за развиване на лекарството 

за малария (AliquantumRx), и една 
диагностична компания (Abilis Life 
Sciences Inc.) – за развиване на нови 
диганостични тестове за рак и други 
заболявания. 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?

Никола Калудов, Aliquantum-
Rx, Abilis LifeSciences Inc.

Интервюто взе Петър Нефтелимов от Neftelimov.com
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Като студент 2-ри курс работех на до-
броволни начала в лабораторията на 
проф. Георги Русев в Института по Мо-
лекулярна Биология. Бойка Аначкова 
и Гого бяха тези, които ме запалиха да 
се занимавам с наука.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната публикация излезе през 
Май, 2015, Discovery of Novel Liver-
Stage Antimalarials through Quantum 
Similarity. Тази публикация е резултат 
от дългогодишно сътрудничество с 
Dr. David Sullivan, MD, professor, Malaria 
Institute, Johns Hopkins School of Public 
Health (Дейвид е партньор и други-
ят създател на AliquantumRx). Науч-
ните изследвания в тази статия бяха 
финансирани с грант от Фондацията 
Бил и Мелинда Гейтс. В тази статия 
съобщаваме за откриването на ан-
ти-маларийни качества на Цетроми-

цин, антибиотик, който е минал през 
трите фази на клинични изпитания за 
третиране на пневмония (тук отварям 
една скоба – фактът, че това лекарство 
е минало през клинични изследвания, 
но за други индикации (пневмония), 
означава че развитието на Цетроми-
цин за малария ще е кратко и бързо 
би стигнало до пазара). В момента 
подготвяме още една статия в която 
показваме, че Цeтромицин лекува ма-
лария в мишки.

Какво представлява Abilis Life 
Sciences?
Abilis Life Sciences е старт-ъп компа-
ния, която открива и развива нови 
тестове за рак (и други заболявания). 
Идеята е проста. Когато човек е здрав, 
един тип метаболити се отлагат в 
урина. Когато е болен (рак например), 
друг тип метаболити се отлагат в ури-
на. Ние откриваме комбинацията от 
метаболити (или метаболитни про-
фили) в урина, които са специфични за 
рак на пикочния мехур (като пример, 
или рак на простата, или рак на гър-
дата) и правим диганостични тестове, 
базирани на тези комбинации от ме-
таболити. Тези диагностични тестове 
са неинвазивни, много точни, чувст-
вителни и специфични и могат да 
диагностицират болестта (рак) рано, 
когато все още се подлага на лечение. 
Крайната цел е да създадем метабо-
литни профили на над 200 болести, 
които биха могли да се диагностици-
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 рат с една единствена уринна проба. 
Представете си ново тоалетно гърне, 
където всяка сутрин метаболитния ви 
уринен профил се анализира и резул-
татите автоматично се изпращат до 
лекаря ви, който следи вашето здра-
вословно състояние.

Работите също върху проекти за 
разработка на лекарства против 
СПИН и рак. Разкажете повече за 
тях.
Работил съм по проект за разработ-
ка на ново лекарство против СПИН 
(2008-2010). Но за мен СПИН е „по-
беден” – диагноза СПИН не е вече 
смъртната присъда, която беше преди 
двайсетина години – има достатъч-
но лекарства на пазара (highly active 
anti-retroviral therapy – HAART), които 
държат вируса на СПИН под контрол и 
заразените с него живеят дълъг и пло-
дотворен живот (Magic Johnson живее 
вече над 30 години с HIV). Не работя 
по разработване на лекарства против 
рак, а за разработване на нови тестове 
за ранното диагностициране на рак. 
Ако рак се диагностицира в ранни-
те стадии – има лекарства и терапии, 
които успешно го лекуват. Проблемът 
е, че диагностичните методи, които 
имаме на разположение все още не са 
достатъчно точни, специфични или 
чувствителни (например, мамографи-
ята има чувствителност около 80% в 
най добрите случаи, което означава, 
че една жена е с тумор на гърдата цели 

10 години преди той да се забележи от 
мамографията).

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, има много млади хора, които искат 
да се занимават с биологичните науки 
около мен (University of Maryland, Johns 
Hopkins, NIH) – докторските програми 
по биология, биотехнология, молеку-
лярна биология, биохимия, химия и 
т.н. са пълни с млади хора от цял свят.
Какво бихте казали на хората, които 
все още се колебаят дали да се зани-
мават с наука?
Науката не е за всеки. Всеки за себе си 
трябва да прецени дали този вид дей-
ност съвпада с техния характер и да 
са наясно какво означава да се зани-
маваш с наука. Но това би могло да се 
каже за всяко поприще.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Аз живея в САЩ от 1990 и не мога да 
коментирам какво трябва да се про-
мени в България по отношение на 
науката. Колаборациите ми с българ-
ски учени са били плодотворни и те с 
нищо не отстъпват от американските 
ми колаборации.
Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
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Преди 10-15 години се занимавах с му-
зика – дижействах и продуцирах елек-
тронна музика. За съжаление не ми 
остава време вече за това, старт-ъпо-
вете ми изяждат свободното време…
Обичам да играя футбол и да карам 
уиндсърф. Всяка събота и неделя, от 
8:30 до 11 сутринта ритаме топка в 
приятели в квартала в дъжд, сняг или 
пек. Поне 4-5 пъти годишно ходя за 
по 3-4 дена (или по-дълго) да карам 
уиндсърф на различни места – Север-
на Каролина, Флорида, Карибите. За-
почнах да се уча и на кайтсърф, имам 
желание и да се науча да сърфирам.  

Интервюто взе Петър Нефтелимов 
от Neftelimov.com
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Здравейте, казвам се Олга Анто-
нова. Аз съм лекар с придобита 
специалност Медицинска ге-
нетика, както и образовател-

но-квалификационна степен „доктор“. 
В момента съм на 34 години, омъжена, 
с две деца – момче на 3,5 г. и момиче 

на 1,5 г.

Коя институция представлявате и с 
какво се занимава тя?
Аз представлявам основно Катедра 
по медицинска генетика към Меди-
цински Университет - София, където 
работя като главен асистент, както 
и една млада българска компания – 
“NutriGen”, където изпълнявам функ-
циите на генетичен консултант.
Кое Ви запали да се занимавате с нау-
ката и кога се случи това?
Израснах в такава среда. Баща ми ви-
наги чертаеше, изчисляваше и пише-
ше нещо вкъщи. Постоянно се спо-
менаваше думата „дисертация“ и аз 
отрано научих, че е нещо важно, ценно 
и сложно.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последната ми статия се казва „Bladder 
cancer risk from the perspective of 
genetic polymorphisms in the carcinogen 

Олга Антонова, Катедра 
по медицинска генетика, 
Медицински Университет - 
София
Интервюто взе Петър Нефтелимов от Neftelimov.com

Оглеждам култивираните от мен 
клетъчни култури под микроскоп.
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metabolizing enzymes“. Това е обзорна 
статия, в която се разглежда рискът за 
развитие на рак на пикочен мехур на 
представителите на различни попула-
ции, въз основа на генетичните вари-
анти на ензимите, които преработват 
карциногени, постъпващи главно от 
околната среда.

За Вас какво е ,,Кодът‘‘?
Аз съм генетик и като чуя думата 
„код“, то първата асоциация, която 
изплува в съзнанието ми е „генети-
чен код“. Иначе, в по-широк смисъл, за 
мен „Кодът“ означава шифърът, а той 
е навсякъде – в нашето ежедневие (на 
СИМ картата на телефона, на банкова-
та карта, в компютърната програма и 
пр.), в заобикалящата ни околна среда 
(симетрията на растенията, животни-
те, в слънчевата система) – шифърът, 
който е вече известен, но и шифърът, 
който тепърва ще бъде установен чрез 
редица експерименти и след безброй 
премеждия.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Да, бъдеще има. Какво ще е то – не 
мога да предскажа, аз съм учен и като 
такъв съм длъжна да разглеждам 
всички възможности – от най-опти-
мистичната до най-песимистичната. 
Но със сигурност мога да кажа, че ос-
новата на един бъдещ учен се залага 
още в прогимназиалното и гимнази-
алното образование. А дали един млад 

човек ще реализира потенциала си 
както учен, до голяма степен зависи 
от отношението на обществото – дали 
ще се отнасят към учените с уважение 
или не. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
О, да! Генетиката е сравнително мла-
да и много интересна наука. В момен-
та, с помощта на новите технологии, 
позволяващи изследването на голямо 
количество гени за относително кра-
тък период от време, както и мощните 
компютри, позволяващи бързия био-
информационен анализ на получени-
те данни, генетиката бележи нов етап 
в своето развитие. Интересът към нея 
сред младите хора е огромен!

Какво бихте казали на хората, кои-

Снимка на агарозен гел, използван 
за ДНК електрофореза.
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то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Нищо. Всеки сам трябва да реши за 
себе си кое е важно и водещо за него в 
живота, а кое – не толкова.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Мисленето на хората и отношението 
на обществото към учените. Когато 
българинът разбере, че има нужда от 
учени и от продукта, който те произ-
веждат, че има нужда от учени не ня-
къде, а имено тук – в България – то-
гава статутът на българския учен ще 
се промени; ще се намерят достатъчно 
средства за научна работа, възнаграж-
дение и внедряване на получения 

продукт в промишлеността. Учените 
ще получат социална сигурност и ще 
могат да се отдадат изцяло на работа-
та си. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Аз съм лекар и асистент към Катедра 
по медицинска генетика в МУ – София. 
Част от работата ми е свързана с наука, 
но не само. Освен с наука, аз се зани-
мавам с диагностика и консултиране 
на пациенти, както и с преподавател-
ска дейност към катедрата. В момен-
та съм в майчинство и нямам много 
свободно време, но когато се намери 
– отивам на танци, карам ролери, раз-
хождам се в парка или се усамотявам 
в някое кафе с чаша капучино и инте-
ресна книга.

Снимка на стерилен бокс, използван 
за култивиране на клетъчни култу-
ри.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Александър Тодо-
ров. Завърших психология 
в Софийския Университет 
през 1994 г. След една годи-

на работа в София и една година в Окс-
форд, се преместих в Щатите, за да уча 
за докторска степен, която получих от 
New York University. Живея в Щатите 
от повече от 20 години. 

Какво е да си професор в Принстън? 
Защо точно там?
Предполагам, че не е много различ-
но от това да бъдеш професор в друг 
университет. След като завърших 
New York University през 2002 г., имах 
късмет да получа работа в Принстън. 
Оттогава работя тук. Като всеки про-
фесор, аз преподавам и също така се 

Българският професор в 
Принстън: Науката няма 
граници и единственият 
начин да си добър е да си 
информиран за последните 
тенденции
Интервюто взе Петър Нефтелимов от Neftelimov.com
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 занимавам с изследователска работа.
Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Софийският университет е мястото, 
където започна моят интерес към 
психологията. В Оксфорд и по-късно 
в Щатите, този интерес се задълбо-
чи. Макар че много хора си мислят за 
психологията като приложна наука, 
която се занимава с психични про-
блеми, психологията е много широка 
дисциплина. Как възприемаме света, 
как взимаме решения, как формираме 
впечатления, как се държим в различ-
ни ситуации са психологически въ-
проси, които могат да се изследват с 
научни методи.   

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Току-що завърших книга, Face Value: 
The Irresistible Influence of First 
Impressions, която ще беше публику-
вана през май месец (2017). Книгата 
е написана за широка публика и има 
информация не само за последни-
те изследвания върху първите впе-
чатления, но също и за историята на 
псевдо-науката физиогномия (англ. 
– physiognomy) и защо илюзията, че 
можем да видим характера на хората 
в техните лица, не умира. Макар че 
книгата е за първите впечатления, чи-
тателят ще научи за различни дисци-
плини в психологията: психология на 
възприемането, социална психология, 

психология на взимане на решения, 
психология на развитието, еволю-
ционна психология и невронауки. 
Последната ми научна статия беше 
публикувана в списанието Nature 
Human Behavior и се казва Statistical 
Learning Shapes Face Evaluation. В тази 
статия с моите сътрудници демон-
стрирахме, че хората автоматично 
извличат прототипа от серия от лица 
(средното лице). Това е важно, защото 
хората имат тенденция да харесват и 
да се доверяват на лица, подобни на 
тяхната идея за средно или типично 
лице. Това може да обясни с различия 
във възприемането на лица от раз-
лични култури. 

Ваши изследвания са цитирани от 
Даниел Канеман, носител на Нобе-
лова награда по икономика през 
2002 г. Разкажете повече за това.
Първият клас, който преподавах в 
Принстън, беше с Даниел Канеман 
преди 15 години, в годината, когато 
той получи Нобеловата награда. Кла-
сът се казваше Psychology for Public 
Policy (този семестър преподавах пак 
същия клас). Той знае за моите из-
следвания оттогава и винаги ме е под-
крепял. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Разбира се, макар че за съжаление 
нещата не са се променили много в 
психологията. Нашите учени трябва 
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да имат достъп до всички престижни 
научни списания. Иронично и тъж-
но е, че през комунистическо време, 
националната библиотека беше або-
нирана за тези списания в областта 
на психологията. Моите първи уроци 
по английски бяха опити да превеж-
дам статии от списания като Journal 
of Personality and Social Psychology. В 
момента има много нови списания, но 
нашите научни институции не могат 
да си позволят абонамента. Учените 
ни също трябва да публикуват в тези 
списания. Трябва да има постоянна 
обмяна на студенти и учени от Бълга-
рия и други страни от целия свят. На-
уката няма граници и единственият 
начин да си добър е да си информиран 
за последните тенденции.
Коя е илюзията на първото впечатле-
ние?
Както споменах, хората често си ми-
слят, че техните първи впечатления са 
точни и те могат да разчитат на тях. 
Но в повечето случаи, тези впечатле-
ния са подвеждащи. В моята книга, аз 
се опитвам да обясня защо тази илю-
зия не изчезва.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука? 
За мен най-голямата награда на на-
уката е, че можеш да изследваш про-
блеми, които те интересуват. Ти си 
единственият си господар. Разбира се, 
има фрустрации и проблеми, но и нео-

чаквани пътеки, където изследвания-
та те повеждат. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Трябва да има повече ресурси, които 
да позволят на учените да си вършат 
работата. От там нататък, системата 
трябва да е отворена и да има посто-
янна обмяна на учени и идеи.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Аз обичам изкуство и често посеща-
вам музеи. Когато изследваш възпри-
ятието, трябва да си запознат с гения 
на много артисти. Често те са намери-
ли решения на специфични проблеми. 
Учените просто формализират тези 
решения. Също така обичам музика и 
кино. В неделя обикновено играя фут-
бол с приятели (преди играех баскет-
бол); обичам и да карам колело (road 
biking). 

Интервюто взе Петър Нефтелимов 
от Neftelimov.com
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