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Заедно променяме България Together for Bulgaria

Заедно променяме България Together for Bulgaria

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018-2019

REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) е 20-месечен 
проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодов-
ска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“.

REFRESH е иновативен проект за Европейска нощ на учените 2018-19 с ръко-
водител Центъра за изследвания и анализи. В проекта участват 21 основни и 
27 асоциирани партньори от цялата страна, с мащабна програма в 14 селища. 
Програмата обхваща вълнуващи дейности в училища, конкурси, срещи с учени 
в изследователски институти и университети, на влак, в планината и на кораб, 
и събития на публични градски локации. Към събитията в България се присъ-
единяват и множество международни партньори, с които ще осъществяваме 
видео връзки и кампании за популяризиране на науката в социалните медии. 
Ще отбележим заедно Европейска нощ на учените на 28 септември 2018 и 27 
септември 2019 г. През 2018г. централен фокус ще бъдат Европейската годи-
ната на наследството и Европейска столица на спорта, а през 2019г. ще напра-
вим връзка с Европейска столица на културата и 100-годишнината от основа-
ването на Международния астрономически съюз.

https://move.bg/
https://nauka.bg/night/
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Европейската нощ на учените 

на 28 септември 2018 г.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Здравейте, казвам се Алексан-
дър Ранев и съм гл. ас. в ка-
тедра „Социална педагогика 
и социално дело“ към Факул-

тета по начална и предучилищна пе-
дагогика (ФНПП) на СУ „Св. Климент 
Охридски“. Водя дисциплини по Тео-
рия на възпитанието, Основи на пе-

дагогиката, Мениджмънт на класа, 
Работа с деца с проблемно поведение, 
както и практиката на студентите от 
специалност „Социална педагогика“. 
Освен като преподавател в СУ, работя 
и в „Наблюдавано жилище „Заедно“ в 
с. Гурмазово с пълнолетни младежи и 
девойки напуснали домовете и инсти-
туциите за деца, лишени от родител-
ска грижа. Във времето съм работил и 

Интервю с Александър Ранев: За 
образованието и научния подход 
към живота
Интервюто взе: Стефани Стефанова
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като възпитател в училището за деца 
с увреден слух в гр. София и по про-
екти, свързани с работа с деца с пове-
денчески затруднения.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Работя в СУ „Св. Климент Охридски“. 
Завърших факултета по „Педагогика” 
на СУ и малко след защитата на док-
торската си дисертация там спечелих 
асистентски конкурс в катедра „Со-
циална педагогика и социално дело” 
във ФНПП. В специалността „Социал-

на педагогика“ се подготвят бъдещи-
те социални педагози, възпитатели, 
социални работници, педагогически 
съветници и като цяло специалисти-
те, които подкрепят процеса на со-
циализация и личностно развитие на 
деца и възрастни в риск от социално 
изключване. Наред с учителската и 
лекарската професия, това е изключи-
телно отговорна и смислена работа, 
която влияе както върху развитието 
на обществото като цяло, така и на от-
делния човек. Считам, че колегите от 
катедрата са специалисти на високо 
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ниво и това се отразява на подготве-
ността на студентите. Продължавам 
да се уча от колегите си, за което съм 
им благодарен.

Кое Ви мотивира да се занимавате с 
науката и кога се случи това?
Желанието ми да стана учител из-
никна още в юношеските ми години, 
но тогава реших, че това е моментно 
хрумване, на което не гледах много 
сериозно. Тази идея продължи да ра-
боти в мен, кандидатствах, приеха ме 
и във времето успях да я осъществя. 
В началните години считах, че прак-
тиката в нашата работа е най-важно-
то нещо. Впоследствие се убедих, че 
научната работа, изследванията в об-
ластта на възпитанието, обучението 
и образованието, са от изключител-
но голямо значение за развитието на 
педагогиката, а и на мен самия като 
специалист. Благодарен съм на препо-
давателите си и най-вече на научните 
ми ръководители проф. Албена Чавда-
рова и проф. Силвия Николаева, кои-
то ме подкрепяха и насочваха в моите 
първи стъпки в изследователската ра-
бота.

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Последният ми материал е студия, 
която предстои да бъде публикувана 
в годишника на Софийския универ-
ситет, със заглавие: “Образователни 

и възпитателни практики в социална 
услуга наблюдавано жилище“. В мате-
риала си съм представил свое изслед-
ване върху практики и модели на об-
разователна и възпитателна работа в 
наблюдаваните жилища у нас. 
Наблюдаваните жилища са социал-
на услуга насочена към млади хора, 
навършили пълнолетие и напуснали 
домове, центрове или други услуги 
за деца, лишени от родителска грижа. 
Работата в наблюдаваните жилища е 
насочена към подкрепа на младежи-
те в прехода им от институционална-
та грижа към самостоятелния живот. 
Това е важен етап за тези млади хора, 
който ги подготвя за предизвикател-
ствата на самостоятелния живот. Под-
крепата може да бъде разграничена 
основно на психологическа, образова-
телна, възпитателна, здравна, правна, 
но като цяло е насочена към изграж-
дане на необходимите умения за са-
мостоятелен живот. Изграждането на 
тези умения не е механичен процес и 
често е свързан с промяна на ценности, 
нагласи, очаквания, възгледи, знание 
и опит. Поради това и фокус на изслед-
ването са особеностите в образовател-
ния и възпитателен процес най-вече 
в Наблюдавано жилище „ЗАЕДНО”, в 
което работя вече осма година, както 
и други такива услуги в София и стра-
ната. Целта е не само да посоча какво 
се случва в наблюдаваните жилища, 
но и как и какви са основните фак-
тори за ефективно осъществяване на 
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възпитателни и образователни цели. 
Основните изводи са свързани с важ-
ността от прилагането както на систе-
мен, така и на индивидуален подход 
в работата с потребителите. Всеки от 
тях има свои специфични потребно-
сти, силни и слаби страни, физически 
и психически особености, житейски 
опит, с които работещите би трябвало 
да се съобразят. От друга страна е спе-
циалистът със своите индивидуални 
и професионални качества. Практи-
ката ми е показала, че всеки случай е 
добре да се разглежда индивидуално, 
което прави социално-педагогическа-
та работа интересна, разнообразна, 
изненадваща и провокираща. Третата 
страна са съпътстващите ресурси – 
финанси, материална база, контакти, 
партньорска мрежа, доброволци и 
други.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката винаги има бъдеще. Считам, 
че в природата на човек е да изслед-
ва, проучва, изучава света около себе 
си, а и самия себе си. Същото ми раз-
биране предполага и че в България 
науката има своето бъдеще, особено 
в областта на педагогиката. Така на-
пример, много интересни резултати 
очаквам да разбера от проекта на МОН 
за иновациите в образованието. Надя-
вам се добрите образователни прак-
тики да намерят разпространение и 
приложение, за да има смисъл от тези 

иновации. Един от основните мотиви 
за занимания с научни изследвания е 
резултатите да имат конкретна при-
ложимост или с други думи – човек е 
мотивиран повече, когато вижда пло-
довете от своя труд. Разпространена 
фраза, особено в приложни науки като 
педагогиката, е, че практиката няма 
нищо общо с теорията. Често го чувам 
и от студенти, и от учители. Считам, 
че подобни клишета често използват 
хора, които или не са запознати с те-
орията, или с практиката, или и с две-
те. Като представител и на науката, и 
на практиката се опитвам да променя 
тази нагласа у студентите. Опитвам се 
да събудя техния интерес и любозна-
телност и като бъдещи учители, соци-
ални педагози, възпитатели, сами да 
изследват, да проучват, експерименти-
рат в своята работа, както и да се ин-
тересуват от различни проучвания в 
областта, т.е. постоянно да се стремят 
да съчетават науката с практиката. 
Подобна изследователска нагласа би 
трябвало да се формира още в ранна 
детска възраст, опирайки се на естест-
вената любознателност у децата. За 
целта е добре от една страна учители-
те и цялата образователна система да 
осигуряват възможности за това, но и 
в същото време да бъде предоставяна 
на децата необходимата свобода да 
грешат, да успяват, да правят избор, да 
дават идеи и сами или с подкрепа да ги 
осъществяват. Това е един от пътища-
та за развитието на творческия потен-



НАУКА | БРОЙ 112 

11Българска наука

www.nauka.bg/night

28 септември
2018 г.

www.nauka.bg/night

СЕПТЕМВРИ 2018

циал, а оттам и за развитие на науката 
в различните ѝ области. Важни са не 
само доказателствата, но и открития-
та, хипотезите и не на последно мяс-
то вдъхновението. В последно време 
в областта на педагогиката акцентът 
е върху качествените изследвания и 
по-малко върху количествените и на-
мирам това за правилен път. Възмож-
ността за изследване на промяната на 
конкретна действителност, със сред-
ствата на науката, е предизвикател-
ство, което си заслужава.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Убеден съм, че има, но условията за 
занимания с наука не са много при-
влекателни, за съжаление. Повечето 
способни млади хора предпочитат ре-
ализация в други области поради не 
особено добрите условия на работа 
и ниското заплащане. Голяма част от 
способните млади хора заминават в 
чужбина и за жалост нямам много ар-
гументи, за да ги разубедя.

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
На всеки човек бих казал да се занима-
ва с това, което му е интересно и при-
ема за свое призвание, включително 
и с наука. Ако човек превърне инте-
ресите и талантите си в професия, ще 
се чувства по-пълноценен и себеосъ-

ществяващ се. Колкото до занимания-
та конкретно с наука, считам, че това 
е интересна, обогатяваща, а често и 
творческа работа, която ми помага и 
в личностното развитие. Бих пожелал 
на всеки да прилага научен подход в 
живота си, независимо с какво се за-
нимава.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Нагласите към науката, които се въз-
питават още в ранна детска възраст. 
В очите на много хора разбирането за 
научна работа се свързва със скучна, 
монотонна, ниско платена и най-ве-
че безсмислена работа. Важно е това 
да се промени още в ранните детски 
години и човек да изгради в себе си 
като цяло научен подход към живота 
– собствения и около себе си. Друга-
та страна са условията за занимания 
с наука – материални, финансови, ад-
министративни, образователни и т.н.

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Заниманията ми извън работата са из-
ключително важни за мен. Като цяло 
обичам природата, изкуството, спор-
та и черпя вдъхновение от тях. Зани-
мавам се с фотография, активности в 
планината, тенис на маса, чета, слу-
шам музика, свиря и в своя група. Се-
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мейството, приятелите, близките ми 
също придават богатство в живота ми. 

Смятате ли, че в съвременното учи-
лище е валиден принципа на Волф-
ганг Ратке за усвояване на полезни 
знания?
Не само в съвременното училище, 
но това е универсален дидактически 
принцип за връзката между учебното 
съдържание и възможностите за не-
говото приложение и връзка с живо-
та. Един основен механизъм за моти-
вация е ученикът да вижда смисъла и 
ползата от това, което учи.

Считате ли, че в сегашното учили-
ще се обръща сериозно внимание 
на естетическото възпитание?
Фразата „сегашно училище“ е малко 
неясна, тъй като училищната действи-
телност е твърде разнообразна. Пора-
ди това и е трудно да дам категоричен 
отговор. Има много добри примери, 
но впечатленията ми клонят по-ско-
ро към отрицателен отговор на този 
въпрос. Не само естетическото възпи-
тание, но възпитанието в различните 
му проявления (нравствено, естетиче-
ско, здравно, сексуално, трудово, еко-
логично и т.н.) сякаш остава на заден 
план в не малко училища и това е една 
от големите слабости на днешното 
образование. Що се отнася до естети-
ческото възпитание един от основ-
ните недостатъци е липсата на пряко 
общуване на децата с природата, тъй 

като природата е основен източник и 
пример за красота, хармония, ред, чис-
тота, пъстрота. Има и други слабости, 
но тази една от основните.

Мислите ли, че обучението по музи-
ка и изкуства в непрофесионалните 
училища е пренебрегнато и учени-
ците са лишени от възможността за 
формиране на естетическо възпри-
емане на света?
Считам, че заниманията със спорт, 
труд и различните форми на изкуства 
твърде слабо присъстват в училище. 
Дори и когато се осъществяват под 
някаква форма, то не е достатъчно за-
нимателно и полезно. Важно е какво, 
как и колко често се прави. Съществу-
ва учудващо противоречие – децата 
обичат изкуството и спорта и в също-
то време часовете свързани с тях чес-
то са едни от най-скучните и безсмис-
лени. Основна причина е, че липсва 
връзката и единението между мисли-
те, чувствата и действието.

Съвременната педагогическа сис-
тема дава ли свобода на ученици-
те от гледна точка на развиване на 
творчески потенциал и личностни 
качества?
Трудно е да отговоря едностранчиво 
на този въпрос. Считам, че свободата е 
основен принцип в общуването, вклю-
чително и това с учебно-възпитател-
ни цели и намерения. Не е само въпрос 
на система, но и на междуличностни 
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взаимоотношения, приети и прилага-
ни ценности, поради което считам, че 
усещането за свобода в голяма степен 
се изгражда от учителя. Приемането, 
вслушването, съобразяването с чуж-
дото мнение, възможността за избор и 
свързаните с него отговорности, сво-
бодата в споделяне на мнение и глед-
на точка, вземане на решение и т.н. 
– това са съществени похвати в рабо-
тата на учителя при общуването му с 
учениците именно в посока развиване 
на потенциала и личността като цяло.

Съгласни ли сте с тезата на Й.Ф.Хер-
барт, че целта на обучението е „мно-
гостранният интерес“ като духовна 
дейност? 
Добре е човек да има разнообразен по-
глед и познание върху света и самия 

себе си. Тесногръдието ограничава и 
прави човека посредствен.

Ако се съгласим с тезата на Й.Ф.Хер-
барт, че трябва да се преподават та-
кива учебни предмети, които имат 
„педагогическа сила“ и събуждат 
интерес у учениците, то кои според 
Вас могат да са тези предмети в се-
гашното училище?
Всеки предмет. Зависи какво и как се 
преподава.

Кои са най-съществените пропуски 
в съвременното образование?
Това е дълга тема, но ако трябва да от-
говоря с една дума – възпитанието.

Интервюто взе: Стефани Стефанова
   



НАУКА

14Българска наука

28 септември
2018 г.

www.nauka.bg/night

СЕПТЕМВРИ 2018

Интервю с проф. Валя Василева: За 
регулацията на генната експресия и 
успешната научна кариера
Интервюто взе: Ивелина Мончева
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Проф. Валя Василева работи 
в Институт по физиология 
на растенията и генетика 
(ИФРГ) – БАН. Придобила 

e магистърска степен по биология в 
Биологическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски”. Защитава ди-
сертация за присъждане на научна 
и образователна степен “доктор” на 
тема „Фактори, определящи оптимал-
ното функциониране на симбиотич-
ната система Galega spp. – Rhizobium 
galegae”. Нейните научни интереси са в 
областта на молекулярната биология 
и епигенетика, включвайки изследва-
ния върху механизмите на регулация 
на генната експресия, метилирането 
на ДНК, миграцията на клетъчното 
ядро, асиметричните клетъчни деле-
ния, ауксиновата сигнализация и кле-
тъчния цитоскелет. Автор е на над 70 
публикации в специализирани науч-
ни издания. Осъществява дългосроч-
ни специализации в групата по епи-
генетика на Университета в Лийдс, 
Великобритания; в Центъра по расти-
телна системна биология на Универ-
ситета в Гент/Фламандския институт 
по биотехнология, Белгия; в Интерна-
ционалния християнски университет 
(ICU) в Токио, Япония; в Университета 
в Берн, Швейцария. Член е на Съюза 
на учените в България; Федерацията 
на Европейските дружества по расти-
телна биология (FESPB); Японската 
асоциация по растително-микробни 
взаимодействия (JSPMI) и Общото съ-

брание на БАН. Ръководи лаборато-
рия „Регулация на генната експресия” 
към научно направление „Молекуляр-
на биология и генетика” в ИФРГ-БАН.

Проф. Василева, как решихте да ра-
ботите в областта на растителната 
биология и по-специално на епиге-
нетиката?
Растителните организми са изключи-
телно ценен обект на изследване, тъй 
като предоставят възможност за про-
учване на редица биологични проце-
си и механизми, част от които са уни-
версални за всички организми, и не е 
необходимо да се извършват експери-
менти с животни. Много подходящи 
изследователски обекти са моделните 
растения (Arabidopsis thaliana, Lotus 
japonicus и др.), които имат редица 
предимства при експерименталната 
работа: кратък жизнен цикъл, секве-
ниран геном, висока плътност на ге-
ните, достъпност за генетични мани-
пулации. 
Eпигенетиката е сравнително нова 
и интересна наука, изучаваща изме-
ненията в активността на гените без 
промяна в молекулата на ДНК. Въпре-
ки че в световен мащаб това е една от 
най-интензивно развиващите сe на-
учни области, този тип изследвания 
са все още много слабо застъпени в 
България, особено в областта на рас-
тителните науки. По тази причина е 
важно да се пренесат световният нау-
чен опит и знания в нашата страна. От 
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друга страна, много често животин-
ските организми с мутации в епигене-
тичните системи не могат да оживе-
ят и да дадат поколение, което силно 
затруднява изследванията. Затова се 
търсят алтернативни експериментал-
ни системи. Интересен е фактът, че 
епигенетичните механизми в бозай-
ниците са много сходни с тези в рас-
тенията. За разлика от бозайниците 
обаче, растенията са толерантни към 
епигенетични промени, което ги пра-
ви чудесна експериментална система 
за проучване на епигенетичните ме-
ханизми при бозайниците и човека.

Как виждате ролята на лаборато-
рия „Регулация на генната експре-
сия” към ИФРГ-БАН? 
Почти всички изследователи от Ла-
бораторията са специализирали във 
водещи европейски и световни лабо-
ратории. След завръщането си в ИФРГ, 
придобитите експертиза и знания се 
предават на други колеги, което поз-
волява въвеждането и използване-
то на нови подходи и техники. Освен 
това, учените от Лабораторията под-
държат контакт с групите, в които са 
специализирали, в резултат на кое-
то се пишат съвместни проекти и се 
поддържат активни международни 
сътрудничества. По такъв начин, из-
следователите от Лабораторията съ-
ществено допринасят за популяризи-
рането и внедряването на световния 
опит и модернизирането на българ-

ската наука. 

По какви проекти работите през по-
следните години и какво е тяхното 
практическо приложение? 
През последните години работата ми е 
насочена към проучване на промените 
в генната експресия, предизвикани от 
епигенетични промени, по-специално 
от атипичното метилиране на ДНК. 
Тези промени често водят до сериозни 
нарушения в развитието на различни 
организми. Освен това, метилирането 
на ДНК е от съществено значение и за 
запазване и предаване на адаптивни 
изменения в поколенията, чрез което 
може да се подобри устойчивостта на 
организмите към неблагоприятни ус-
ловия. 
В момента ръководя и проект, свър-
зан с проучване на еволюционно 
консервативни гени, кодиращи нис-
комолекулни белтъци с важна роля 
в развитието на организмите и толе-
рантността към стрес. Тези протеини 
присъстват във всички еукариоти, 
включително и в човека. Променена-
та им експресия предизвиква реди-
ца летални заболявания при човека 
(напр. тумори и мозъчни аномалии), 
което прави възможно използването 
им като потенциална терапевтична 
мишена. Идентифицирането на клю-
чови молекули, допринасящи за оце-
ляването в екстремни условия, както 
и използването им като диагностични 
маркери за стрес, е важна предпостав-
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ка за успешното преодоляване на по-
следиците от глобалните климатични 
промени. От друга страна, разработ-
ването на алтернативни моделни сис-
теми (в случая растителния модел A. 
thaliana) за изучаване на гени и проте-
ини, свързани с летални заболявания, 
би могло да подпомогне профилакти-
ката, диагностиката и терапията на 
тези заболявания.

Кои добри практики от академични-
те институции, в които сте специали-
зирали, бихте препоръчали да бъдат 
приложени в България?
В повечето европейски страни съ-
ществуват тесни взаимодействия 
между обучителните институции и 
научноизследователските звена, кое-
то дава на студентите възможност за 
запознаване със спецификите на ака-
демичната кариера, както и благопри-
ятства създаването на практически 
умения. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Напоследък, младите хора, желаещи 
да се занимават с наука, са доста на-
малели, което е свързано с ниското за-
плащане и липсата на средства за опе-
ративна наука. Но въпреки това, към 
нашите изследвания има значителен 
интерес както от страна на студенти-
те, така и от страна на дипломирани 
млади хора, желаещи да развиват на-

учна кариера в областта на регулаци-
ята на генната експресия. 

Какъв съвет бихте дали на младите 
учени?
Да ги води преди всичко научното им 
любопитство, да имат много търпе-
ние, да правят нещата добре и да си 
поставят трудни, но реалистични за-
дачи. И най-важното – никога да не се 
отказват, когато се сблъскат с трудна 
задача, както и да преценят още в на-
чалото дали биха искали да се занима-
ват цял живот с наука. 

Кои са учените, на които се възхи-
щавате?
Възхищавам се на Мария Кюри – пър-
вата жена, спечелила Нобелова награ-
да за изследванията ѝ върху феноме-
ните на радиацията. Възхищавам се и 
от Стивън Хокинг, който е доказател-
ство за абсолютната власт на духа над 
материята, както и за невероятните 
възможности на човешката сила и 
воля. 

Кои са публикациите, оказали 
най-силно влияние върху Вас като 
учен, и кои бихте препоръчали?
В хода на изследователската си дей-
ност почти всеки учен публикува ста-
тии, чието изработване отнема годи-
ни и значителни усилия, както и друг 
тип статии, които трябва да излязат от 
печат по-бързо във връзка с кариер-
ното развитие на изследователя или 
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отчитане на научноизследователски 
проекти. Най-ценни за мен са първия 
тип публикации, които предоставят 
наистина ценна информация и могат 
да бъдат ползвани като опорни точки 
и надеждна база за надграждане. Екс-
перименталната работа в растителни-
те науки, в частност епигенетичните 
изследвания, отнемат значително по-
вече време и усилия, и за една добра 
публикация е необходимо търпение и 
много усилия.

Кои са дългосрочните предизвика-
телства пред епигенетиката?
Засега повечето от научните постиже-
ния в тази област имат фундаментал-
но значение, но в дългосрочен план 
имат потенциал за важно приложно 
значение. Епигенетиката осигурява 
връзката между генетичната при-
рода, отглеждането и възпитанието, 
тъй като епигенетичните изменения 
се предизвикват от външни фактори 
като хранене, стрес, хормони. Кли-
матът и начинът ни на живот също 
препрограмират човешкото здраве 
на епигенетично ниво, като водят до 
химични модификации, чрез които се 
включват или изключват определени 
гени. При редица сериозни заболява-
ния като Алцхаймер, тумори, диабет, 
множествена склероза и депресии, ня-
кои гени са в състояние на активност, 
обратно на нормалното. Очакваме, че 
в бъдеще, чрез картиране на ефекта 
на всяко изменение в активността на 

даден ген в комбинация с други гени, 
могат да бъдат елиминирани „небла-
гоприятните” състояния на гена.

С какво бихте се занимавали, ако не 
бяхте избрали научното поприще и 
кои са Вашите хобита? 
Интересен въпрос… Считам, че съм 
щастлив човек, защото мога да кажа: 
„Обожавам работата си”. Но в друга си-
туация… може би щях да пиша крими-
нални романи или да имам школа за 
танци. 
Иначе в свободното си време съм ве-
ло-ентусиаст. Обичам разходките с ко-
лело, а и велоалеите в София стават 
все повече, което дава възможност за 
безопасно каране. Харесвам и фотогра-
фията, защото тя ме кара да обръщам 
внимание на красивото и интересно-
то около мен. Чрез нея запаметявам 
места, хора, мигове, настроения, както 
и малките неща, които в забързаното 
ежедневие пропускаме и забравяме.

Интервюто взе: Ивелина Мончева
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Казвам се Васил Каварджиков 
и съм директор на Институ-
та по механика. Преди мно-
го години завърших физи-

ка и се ориентирах към приложната 
механика, и по-точно уредостроене 
за нуждите на механиката. Сега, след 
доста години труд в тази област, съм 

директор на Института по механика. 
Продължавам да се занимавам с ин-
тересни неща, заедно с колегите си 
от различните направления на съвре-
менната механика. Такива са механи-
ката на твърдото деформируемо тяло, 
механика на флуидите, мехатроника-
та и др. 

Проф. Васил Кавърджиков: Науката 
и творческият процес са основа за 
щастие
Гледай видеото тук: https://youtu.be/_VMJ__NwRQ0

https://youtu.be/_VMJ__NwRQ0
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Моето направление е да разработвам 
и прилагам лазерно-оптични мето-
ди за измерване на деформации, пре-
мествания в областта на различните 
клонове на механиката: твърдо тяло, 
флуиди и други. С моите колеги разра-
ботваме много интересни неща, свър-
зани с приложенията на механиката в 
различните области на индустрията, 
например създаването на нови подхо-
ди за моделиране на различни проце-
си и обекти, свързани с инженерните 
науки, в областта на материалозна-
нието, в областта на мехатрониката, в 
областта на механиката на флуидите 
и в други интересни области, свърза-
ни с индустрията и приложението на 
знанията по механика.
Институтът по механика и биомехани-
ка е създаден преди около 37 години 
от обединяването на секциите по ме-
ханика при института по математика 
и механика към БАН и Централната ла-
боратория по биомеханика. По-късно, 
през 1993 година, този институт беше 
преименуван в Институт по механика 
(ИМех) и досега носи същото име. Днес 
тук работят специалисти с различ-
но базово образование: математици, 
механици, физици, инженер-химици, 
инженери по строителство, машинни 
инженери, биомеханици, IT инжене-
ри, електро инженери и други. Този 
интердисциплинарен екип е в състоя-
ние да решава редица сложни задачи, 
свързани със съвременната проектна 
дейност в областта на фундаментал-

ните изследвания по механика и при-
ложенията на механиката в индустри-
ята, в икономиката. 
Научните и научно-приложни изслед-
вания на ИМех са организирани в шест 
секции, които съответстват на основ-
ните съвременни научни направле-
ния: Мехатроника, Механика на де-
формируемото твърдо тяло, Механика 
на флуидите, Биомеханика, Физико-
химична механика и Приложение на 
математическите методи и численото 
моделиране във всички гореизбро-
ени области. В ИМех има също така 
шест лаборатории. По-интересните 
от тях са Лазерно-оптичната лабора-
тория, Лаборатория за роботизирани 
средства за мониторинг, наноманипу-
лации и микрофлуидика, Отворена-
та лаборатория по експериментална 
механика, Лабораторията по безраз-
рушителен контрол, по изследване 
механичните характеристики на ма-
териали и изделия за нуждите на  раз-
лични индустриални приложения и 
други.
Общо в института работят 87 учени и 
изследователи, от които 15 професо-
ри, 44 доценти, 11 главни асистенти и 
17 асистенти. Също така се обучават 
21 докторанти по 9 сертифицирани 
специалности, свързани с механиката. 
В последните 5 години учените-изсле-
дователи от института са създали 20 
монографични труда и над 110 науч-
ни публикации, много от които са ре-
ферирани в световните бази данни, а 
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15 учени имат поне по 5 публикации, 
цитирани 5 пъти. Общият брой на ци-
тиранията е около 3500. Учените и 
изследователите създават също така 
патенти. През последните години са 
създадени 20 патента и 11 полезни 
модела. Направени са и 5 допълнител-
ни заявки за патенти. Работим и по 9 
проекта по Седма рамкова програма, 
по КОСТ, 7 проекта по Фонд научни из-
следвания, 7 проекта по Националния 
иновационен фонд, 1 проект, свързан 
с Оперативна програма за развитие на 
човешките ресурси. Имаме и редица 
преки договори с български фирми.
В ИМех са започнали своята работа, 
и продължават да работят, 3 старти-
ращи фирми: Нанотехлаб, Микрона и 
Холобул. Тяхната работа се основава 
върху идеи и разработки, направени 
от учените в ИМех и те имат за задача 
да развият и приложат тези разработ-
ки на пазара, в практиката. Институ-
тът участва и в две интернационал-
ни европейски мрежи от институти. 
Едната от тях е институтът КММВИМ, 
който е свързан с разработване на 
нови материали за нуждите на енер-
гетиката, транспорта и медицината. 
Другата е европейската компютърна 
мрежа ГРИД проект, която обединява 
компютърните ресурси на няколко 
европейски страни, за да могат да се 
правят изчисления с по-голяма ско-
рост и по-голям обем от данни. Това е 
необходимо за математическо моде-
лиране.

Защо някой млад човек трябва да се 
занимава с наука в България?
Науката и творческият процес сам по 
себе си e стимул и основа за щастие. 
Затова много млади хора, независимо 
че сега в България заплащането за на-
учни изследвания не е много голямо, 
се насочват към занимания с наука. 
Виждам го и в нашия институт. Кога-
то идват докторанти, виждам техните 
блеснали очи: как влизат в лаборато-
риите и как с интерес и желание усво-
яват нови неща, надграждайки това, 
което са учили в университетите. 
Винаги науката ще бъде притегателна 
сила за светлите умове, за креативно 
мислещите млади хора. Мисля, че това 
е основната причина, поради която 
винаги ще има хора занимаващи се с 
наука. Много голямо удовлетворение 
получава човек, когато научи нова ис-
тина – неизвестна досега; като създа-
де нов апарат – служещ за нещо, което 
досега не е могло да бъде направено; 
като получи ново знание, свързано с 
възможността да се лекуват хора; или 
пък като получи допълнително ново 
знание чрез този апарат. Всичко това 
е много привлекателно за младите 
хора и този, който се изкуши да влезе 
в полето на науката, след време не съ-
жалява. Аз самият се занимавам вече 
повече от 35 години с наука и не съ-
жалявам: чувствам се облагороден от 
своите занимания и от контактите си 
с колеги по света и в България, които 
са запалени по това да правят научни 
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изследвания, да получават ново зна-
ние и нови умения, да учат младите 
хора на това, което те са научили.
След време и тук ще имаме по-добро 
заплащане. В света относително уче-
ните не получават много пари. Въпре-
ки всичко хората, които се занимават 
с наука са креативни, щастливи, ми-
слят оптимистично. Бизнесът и нау-
ката са творчески процес, защото чо-
век се реализира на попрището, което 
е избрал. И едното – и другото носи 
удовлетворение. Когато такива хора 
– от бизнеса и науката – се срещнат, 
които креативно гледат на занимани-
ята си, тогава стават хубавите неща. 
Те се разбират, правят хубави неща, 

обществото и икономиката вървят 
напред. При нас това вероятно това 
отношение дълго още ще го възпита-
ваме. Не знам дали ще се получи в та-
кава степен, в каквато го има в разви-
тите страни. Моето мнение е, че човек 
трябва да мисли креативно – незави-
симо с какво се занимава. Трябва да е 
вдъхновен от това, което прави. Нау-
ката прави патенти, ново знание, но 
бизнесът ги вкарва в употреба. Искам 
младите хора – на което и поприще да 
се намират, да мислят по този начин. 
Така ми се иска и така възпитаваме 
нашите докторанти и младите хора, 
които идват тук при нас. 
  

ВИДЕО: Каква наука се прави в института по Механика?

https://www.youtube.com/watch?v=0SwLP3B4M84
https://www.youtube.com/watch?v=0SwLP3B4M84
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На юбилейния 30ти Европей-
ски конкурс за млади учени 
EUCYS, който се проведе от 
14 до 19 септември в Дъ-

блин, Ирландия, българските учас-
тници Александър Шопов, Атанас Сте-
фанов и Ивайло Желев бяха удостоени 
с три от най-добрите и желани спон-
сорски премии за научните си проек-
ти.
 

Александър Шопов (18-годишен) и 
Атанас Стефанов (17-годишен) от МГ 
„Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, с нау-

чен ръководител д-р Александър Кур-
тенков от Институт по астрономия на 
БАН, бяха наградени от Joint Research 
Centre (JRC) в направление физични 
науки – астрономия, за проекта си: 
Colour relations in young stellar objects – 
цветни зависимости в млади звездни 
обекти. Александър и Атанас спечели-
ха двудневно посещение през 2019 го-
дина до най-голямата лаборатория на 

JRC, която се намира в Испра, Италия.

Ивайло Желев (19-годишен) и науч-
ният му ръководител доц. Станислав 

Успешно представяне на 
българските участници в 
Европейския конкурс за млади 
учени EUCYS
Автор: Гинка Николова
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Харизанов от Институт по информа-
ционни и комуникационни техноло-
гии – БАН, разработват проект на тема 
Digital image denosing based on sphere-
constrained total variation optimization 
with an additional noise component, чи-
ято цел е да се постигне обезшумява-
не на дигитални изображения. За своя 
проект Ивайло получава две награди 
– участие на международния форум за 
млади учени Swiss International Talent 
Forum през февруари 2019 година, а 
през месец май същата година ще 
участва в най-големия конкурс за нау-
ка на предколежанско ниво – Intel ISEF 
във Финикс, Аризона.
 България се включи за първи път на 
EUCYS със специална награда. Тобиас 

Охснер (18-годишен) от Швейцария 
спечели участие в Лятно училище по 
математика с проект на тема Creating 
playlists with artificial intelligence. На-
градата се осигурява от МОН и УчИМИ 
– Ученически институт по математи-
ка и информатика, София.

EUCYS е създаден през 1989 година, с 
цел да насърчава младите хора да се 
занимават с наука и да развиват ка-
риера в областта на научните изслед-
вания. През 2019 година България ще 
бъде домакин на 31-вия Европейски 
конкурс за млади учени.

Автор: Гинка Николова
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С удоволствие Ви информирам, 
че в дните от 26 до 28 октом-
ври 2018 г. в гр. Севлиево ще 
се проведе Националният 

фестивал  „Наука на сцената 7” - 
http://sons-bg.org/_SOS_7/
         Oрганизатор на събитието e На-
ционален организационен комитет, 
със съорганизатори Министерство 
на образованието и науката и Общи-
на Севлиево. Надяваме се, че както и 
до сега ще можем да разчитаме на съ-
действието и подкрепата на Съюзите 
на учените, физиците, химиците, би-
олозите и математиците в България. 
Фестивалът за шести пореден път ще 
бъде в град Севлиево, а за втори път 
ще се проведе в СОУ "Васил Левски". 
Това събитие  е подборен кръг за учас-
тието на България в  едноименната 
международна изява, която ще се със-
тои  от 31 октомври до 3 ноември 2019 
г. в Кашкайш (Cascais), Португалия 
www.science-on-stage.eu/festival2019. 
Европейската програма „Наука на cце-

ната” („Science on stage”) има за цел да 
предизвика и поддържа интереса на 
младите хора към природните науки 
и математиката, като повишава ква-
лификацията на учителите чрез обмя-
на на опит,иновативни идеи и добри 
практики. Регламента за провеждане-

НАЦИОНАЛЕН  ФЕСТИВАЛ  „НАУКA НА 
СЦЕНАТА 7“
http://sons-bg.org/_SOS_7/
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то му и условията за участие, можете 
да намерите на страницата му. 
Редица членове на  Вашия съюз са 
вземали активно участие в организа-
цията на фестивала и неговото жури, 
което класира проектите, за участие 
в международния фестивал. В тази 
връзка най-учтиво Ви молим да отно-
во да съдействате за участие на ваши 
представители в него и да подпомог-
нете подготовката на фестивала, като 

съдействате за разгласяването му 
сред българските учители и експерти 
по природни науки в страната,  чрез 
вашите членове и структури. 
Приложено Ви изпращам информа-
ционна брошура за ,Националният 
фестивал  „Наука на сцената 7”, която 
можете да разпространите чрез ваша-
та уебстраница, или като ваше съоб-
щение на ваши събития или по елек-
тронната поща.
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Силните в живота са тези, които 
разбират смисъла на думата
търпение

Токугава Йеясу

И така, много герои имало 
в Япония във времето от 
края на втория шогунат до 
началото на третия шогунат. 

Такеда, Нобунага, Уесуги, Хидейоши,… 
Но един успял да установи властта 
на рода си над Япония за 250 години. 
Това бил Токугава Йеясу. Той не 
бил най-великият войн, нито най-
безстрашният военачалник, но 
бил най-търпеливият от големите 
даймио на периода Сенгоку – фиг. 
1. В предишните ни два разказа 
споменахме за него, а сега започваме 
да ви разказваме, от наша си гледна 
точка – на социалната динамика, как 
Токугава установил третия шогунат в 
Япония. Ако трябва да го опишем с две 

думи – със способности и търпение. И 
така, да започваме. 

Фигура 1. Токугава Йеясу – 
търпеливият генерал, надживял 
страховитите си противници и 
установил третия шогунат в Япония 
(шогуната Едо).

Сенгоку джидай – периодът на 
воюващите провинции, през който 
живите завиждали на мъртвите, а 
кръвта се леела като река

Разкази за социалната динамика
Разказ N6: Токугава Йеясу – 
търпението на Тигъра
Автори: Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов

Институт по механика – БАН
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Убеди се, че несъвършенството и 
неудобството са в естеството на 
смъртните и няма да изпитваш 
недоволство, нито отчаяние.
Токугава Йеясу

Токугава Йеясу се родил в 
семейството на относително дребен 
даймио-господар в периода Сенгоку 
– Мацудайра Хиротада. Хиротада 
нямало да живее дълго – той се родил 
през 1526 г. и щял да бъде убит през 
1549 г. Така че роденият през 1542 
г. Йеясу щял да остане без баща на 
7-годишна възраст (също като героя 
от предишния ни разказ Тойотоми 
Хидейоши) – фиг. 2. 

Фигура 2. Малкият Такечио – 
останал без баща в жестокия свят 
на периода Сенгоку, Такечио 
бил разменна монета – кланът 
Мацудайра оцелявал, защото 
Такечио бил заложник при 
могъщите кланове Ода и Имагава. 
Забележете стиснатите юмруци. 
От Ода и Имагава нямало да остане 
много. Но Такечио щял да основе 
шогунат. С търпение (и с късмет). 

И едва ли някой е очаквал, че точно 
това сираче ще бъде човекът, който 
ще установи властта на рода си над 
Япония за 250 години. Мацудайра 
Хиротада бил един от многото 
дребни феодални господари, които 
били оставени сами на себе си след 
войната Онин, при която централната 
власт в Япония (властта на шогуните 
Ашикага) отслабнала и феодалите по 
провинциите започнали да създават 
частни армии (от “хора, които служат”, 
или на японски – самураи). Частните 
армии имали дълга традиция в 
Япония. Императорите отдавна 
били установили, че е по-добре да 
толерират частни армии, които да 
използват за борба с противниците 
си, отколкото да практикуват наборна 
служба, която била доста мразена от 
населението. Отначало (и до 1156 
г.) самурайските армии били много 
полезни на императорите – те се 
разправяли с пиратите, с въстаниците 
в далечния североизток и охранявали 
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добре столицата – Нара и после 
Киото. В 1156 г. военните кланове се 
намесили в избора на император и 
така започнала явната вражда между 
най-мощните от тях – Минамото и 
Тайра. До 1180 г. Тайра доминирали, но 
тогава Минамото вдигнали въстание 
и започнала война, известна като 
войната Генпей. Минамото победили 
и кланът Тайра бил елиминиран като 
политическа и военна сила. Тук-таме 
обаче от Тайра остонало по нещо – 
фиг. 3. 

Фигура 3. Тайра но Кагетора (Каге 
– сянка, тора – тигър, та значи 
сянката на тигъра от клана Тайра) 
или както още е известен – Нагао 
Кагетора, чийто баща установил 
властта на клана Нагао над богатата 
провинция Ечиго. Нагао Кагетора 
ще бъде осиновен от клана Уесуги 
и ще се превърне в Уесуги Кеншин 
– непобедимият даймио-господар 

от периода Сенгоку. Уесуги били 
клон на клана Фудживара. Така 
Уесуги Кеншин бил кръстоска на 
два могъщи клана – Фудживара и 
Тайра. Затова Токугава не посмял да 
екзекутира сина на Кеншин – Уесуги 
Кагекацу и не посмял да унищожи 
клана Уесуги (настоящият глава 
на клана Уесуги днес е професор 
по астрономия в Токийския 
университет). Самият Токугава 
Йеясу бил от клана Мацудайра, 
който бил клон на клана Минамото.

Последната голяма битка във войната 
Генпей била около днешния град 
Шимоносеки в префектура Ямагучи. 
Морето почервеняло от кръвта и 
посиняло от мастилото на знамената 
на победената армия на клана Тайра. 
Императорът Антоку, чийто дядо бил 
от клана Тайра, бил убит и на трона 
бил поставен император, номиниран 
от клана Минамото – фиг. 4. 

Победата на клана Минамото довела 
до реформи в системата на управление 
на Япония. Била прекъсната 
традицията за задкулисно управление 
(практикувана от клана Фудживара, 
от императорите – отшелници и от 
клана Тайра). Вместо това Минамото 
въвели управление чрез шогун, като 
титлата шогун се давала вече не 
временно, както в старите времена, 
а станала постоянна и започнала да 
се предава по наследството. Така 
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възникнал първият шогунат, чиято 
столица била Камакура (като отидете 
там, не пропускайте да влезете вътре 
в статуята на големия Буда, за да 
видите къде първият шогун Минамото 
Йоритомо оставал сам със себе преди 
да поведе армията си на поход за 
подкъсяване с една глава на поредния 
непослушен даймио). Йоритомо 
получил титлата шогун през 1192 
г. и шогуните били доминантни в 
управлението на Япония чак да 1868 
г., когато започнал периодът Мейджи, 
поставил началото на съвременната 
история на Япония. Та, шогуните били 
от клана Минамото и от клановете, 
произлезли от Минамото (това е 

важно за нас, защото както ще видим, 
Токугава доста се старал да покаже, 
че кланът Мацудайра е свързан с 
клана Минамото). Другите кланове, 
които не били Минамото, използвали 
гражданската система на титли в 
управлението на Япония. Както ви 
споменахме в предишния разказ, 
Тойотоми Хидейоши бил кампаку 
(говорител на императора) и тайко 
(регент на императора) и тези титли 
гражданската аристокрации считала 
за по-висши от титлата шогун, която 
била нещо като командващ армията. 
След шогуната Камакура дошъл 
шогунатът Ашикага, който отслабнал 
след войната Онин през 70-те и 80-те 

Фигура 4. Решаващата битка при Шимоносеки, в която кланът 
Минамото победил клана Тайра и спечелил войната Генпей.
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