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Българската наука в действие

Българската Наука в действие

Този сборник има за цел да събере на едно място научните институции
и организации, които работят в сферата на науката и популяризират
науката в България.
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Основната цел на проекта „Българската наука в действие“ (BG13/
A1.2/373/R2) е да отразява и предлага реформаторски политики от голямо
обществено значение, свързани с науката и образованието в България.
Работихме за преодоляване на създаденият негативен образ на българската
наука, сформирахме различни дискусии, свързани с политиките по отношение
на науката.
Извършват се различни дейности за представянето в публичното и
медийното пространство на водещи български научни институции, учени и
научни проекти. Чрез популяризирането им ние показваме значимостта на
българската наука и постиженията, които имат българските учени.
Работим за повишаване на обществения интерес и особено интереса на
младите хора към дневния ред на българската наука, към научната дейност
и научните постижения. Поддържаме платформа за реализиране на контакти
и партньорства между научни и неправителствени организации в лицето на
сайта www.nauka.bg.
Създадохме и предизвикаме различни дискусии с широко гражданско
участие, свързани с приоритетите на стратегията Европа 2020 за интелигентен
растеж, икономика на знанието и иновациите и мястото и участието на
България в тези процеси, чрез нашата медийна платформа.
Чрез реализирането на този проект ние създадохме мрежа от млади хора и
млади учени, които ще могат да комуникират на едно място и да разменят
мнения и коментари. Популяризираме научните институции и тяхната дейност
сред обществото, използваме иновациите в науката за реклама на науката,
използваме всички постижения, които имат българските учени, за да покажем
българската наука.
Идеята е младите хора да използват новаторството в науката и да
градят с него своите цели и стремежи в образованието и пазара на труда.
Смятаме, че показвайки истинските учени и техните постижения младите хора
ще могат да преценят по-добре бъдещето за своето следване в образователната
система и ще могат да имат реална представа от научното общество.
Запознаваме обикновените млади хора с младите учени, като им показваме
колко обикновени са те и колко е лесно да постигнеш това, което искаш стига
да учиш и работиш много.
Стимулираме ученето, като неформално и формално образование,
стажантските програми и в частност програмата „Младежта в действие“, като
стъпка за успеха на младият човек.
Влезте в света на сп. “Българска Наука”: www.nauka.bg
“Българската наука е тук!”
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Преди осем години започнахме проекта БГ Наука и излезе първият
брой на списание „Българска Наука“. Всяка година правим една равносметка
от изминалата година и аз с гордост мога да кажа, че 2013 година бе една от
най-успешните години за нас.
През 2013 г. година ние затвърдихме позициите си като институция,
която се занимава с популяризирането на науката. С нас се свързаха National
Geographic за консултация, консултанти сме на Америка за България за създаване на научен музей в София, партньори сме на фестивала на образованието
и Софийски фестивал на науката. Също така взимаме участие в огромен брой
проекти свързани с неформалното образование. Вземаме дейно участие в различни семинари и конференции посветени на образованието и науката с цел
да покажем колко голяма е нуждата от разпространението на науката.
Отново през 2013 г. бяхме водещи на радио предаване, което ни доближи до идеята да имаме собствена медия и да се запознаем от близо с една
подобна дейност. Показваме повече книги на нашите читатели и раздаваме
повече подаръци.
Списанието излиза всеки месец с над 150 страници, като все повече се
публикуват учени и научни постижения от България. Следим за българските
научни проекти, популяризираме работата на българските учени и на Българската академия на науките.
Създадохме втори филм посветен на балканските войни – „Трагедия
и Слава“ (www.1913.nauka.bg) и обиколихме страната като го показваме на все
по-голяма публика. Имаме разговор с няколко телевизии за излъчването му и
вече обмисляме следващ филм.
В  последния работен ден на 2013 г. получихме съдебно решение за регистрирането на клон в Бургас на Сдружение „Форум Наука”. Започваме активни
дейности по популяризирането на науката и неформалното образование и в
източна България.
Дейностите се разширяват много и с това отговорността да бъдем поголеми професионалисти и по-отдадени на идеята, защото както др. Чавдар
Черников винаги повтаря: „Това не се прави за пари, а за идеята, който го
прави за пари няма място при нас...“
През настоящата 2014 г. обмисляме множество дейности свързани с
популяризирането на науката, като няколко младежки научни конференции,
създаване на специализиран сайт за наука предназначен за деца. Заснимане
на нови документални филми и поредица събития свързани с военното кино.
Работа с научни институции и музеи свързана с популяризирането на тяхната
дейност.
Ето някои от нашите постижения през годините:  
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 – участваме като съорганизатори на „Фестивала на Българското Образование” (www.edufest.info) в зоната „Забавна наука и
техника”, в която се провеждат демонстрации, презентации, конкурси, науч-
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Сдружение „Форум Наука“

5

БЪЛГАРСКА НАУКА В ДЕЙСТВИЕ
ни кафенета и др. През 2011 г. организирахме и литературно четене в рамките
на Фестивала.
2009 – Организирахме конкурс за научна статия, свързан със списание „Българска Наука”, с първа награда телескоп, осигурена от наши партньори.
2010, 2011 – Участвахме в организирането на първия проект за космическо
образование в България „Космически предизвикателства 2010” на сдружение
„Циолковски”.
2011, 2012, 2013 – Участвахме като съорганизатори и медийни партньори на
първия за България „Софийски Фестивал на Науката”,  организиран от Британски съвет – България.
2011 - Участвахме в „Лятна школа по българистика” в Момчиловци, организирана от Института за докторантски и постдокторански изследвания „Диалог Европа” при Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. В нея взеха
участие 11 студенти от Центъра по българистика на Славянския университет в
Баку - столицата на Азербайджан.
2011 – Участвахме в национален семинар „Център за управление на сушата
в югоизточна Европа: съвременен модел за мониторинг, оценка и влияние
на засушаванията в България“, София 28-29 ноември 2011 г. на тема „Добри
практики при популяризиране на проблематиката за засушаването в България“.

Българската Наука в действие

2011/12 – Организирахме конкурс за научна статия „Обясни науката“, свързан със списание „Българска Наука”, с първа награда четец Kindle предоставен
от „Рийдър” ООД, осигурена от наши партньори.
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2012 – Участвахме в проект на Сдружение „Щастливо дете“, като заедно разработихме проект в сферата на неформалното образование с цел разширяване и обогатяване знанията на младежи в неравностойно положение и поконкретно на незрящи. Повече информaция:  www.readme.nauka.bg.
2012 – Между 7 и 22 Юли в Аугсбург, Германия се проведе проект с участието на група представители на Сдружение „Форум Наука”. Проектът премина
под надслов „Образование, работа и живот в бъдещето“ и участие в него взеха
младежи - представители от Естония, България, Италия, Турция, Германия,
Австрия, Унгария и Полша.
2012/13 – Участваме в проект „Културно-историческите паметници в област
София-град“. Предвидените дейности по проекта са: заснемане на паметниците в област София-град; създаване на кратки експозета за тях; създаването
на интернет страница; популяризиране на по-слабо познатите паметници в
социалните мрежи и интернет пространството; почистване и облагородяване
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на най-занемарените обекти и пространството около тях.
2012 – Сдружение „Форум Наука“ продуцира документалният филм „На
Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война. Повече информация: www.1912.nauka.bg.
2013 – Сдружение „Форум Наука” взе участие в арменски културен проект
„Пред Християнско културно наследство“.
2013 – Сдружение „Форум Наука“ взе участие в проек „Учене чрез игри“ в
Беларус.
2013 – Участвахме в Конференция „Иновации при интегриране на формалното и неформалното образование за развитие на талантите и способностите“
Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21 - Образователни политики в ХХI век (номер на проекта: 535904-LLP-1-2012-1-BG-KA1-KA1ECETA2)www.cct.bg.
2013 – Сдружение „Форум Наука“ продуцира документалният филм „Трагедия и слава“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
2013 – Сдружение „Форум Наука“ взе участие в семинар за Европейската
Младежка Стратегия – Бая Маре, Румъния.
2013 – Сдружение „Форум Наука“ взе участие в проект посветен на неправителствените организации, тяхното  развитие,  управление и маркетинг в Италия.

2013 – Сдружение „Форуми Наука“ взе участие в проекта „Citizenship can be
fun!“ в Унгария.
2013 – Сдружение „Форум Наука“ отново е партньори в реализирането на
проекта за слепи младежи „Прочети ми“. Повече информация: http://readme.
nauka.bg.
2013 – Сдружение „Форум Наука“ спечели проект по програма „Младежта в
действие“ „Българска Наука в действие“ ( BG13/A1.2/373/R2 ) за описание на
научните институции в България - http://action.nauka.bg/.
2013 – Септември месец „Българска Наука“ взе участие в Международна научно-приложна конференция по Информационни технологии (International
Conference on Information Technologies – InfoTech), с широк обхват на научните области.

http://nauka.bg
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2013 – Сдружение “Форум Наука” взе участие в проекта „Различните лица на
европейската култура” в Полша.
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2013 – Сдружение „Форуми Наука“ взе участие в проекта „Ти също можеш да
си предприемач” в Румъния.
2013 – Взехме участие в „Семинар “Технологично подпомогнато обучение”.
Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21 - Образователни политики в ХХI век (номер на проекта: 535904-LLP-1-2012-1-BG-KA1-KA1ECETA2)
www.cct.bg.
2013 – Сдружение „Форум Наука“ бе част от журито за стипендиант на Karoll .
За контакти:
Петър Теодосиев, (+359) 88 58 11 386  (petar@nauka.bg)
Росен Теодосиев, (+359) 88 54 35 938 (rosen@nauka.bg)
admin@nauka.bg

БГ Наука може да се използва като учебно

Българската Наука в действие

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.

8

БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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ИСТОРИЯ
Началото на висшето агрономическо образование в България се поставя през 1921 г. в София с откриването на Агрономически факултет към университета.
С Указ на регентския съвет от 4 август 1945 г., публикуван в ДВ от 20
август 1945 г., в Пловдив е разкрит университет с два факултета – медицински
и агрономо-лесовъден, а през 1950 г. се създава самостоятелен Висш селскостопански институт “Васил Коларов”. В него тогава работят 7 професори, 9
доценти, 26 асистенти, от които 5 доктори. Сред преподавателския състав са
утвърдени и доказани учени с международна известност като професорите
Христо Даскалов, Павел Попов и др. В института са обособени три факултета
– агрономически, технологически и лозаро-градинарски, с добре окомплектовани катедри, лаборатории и помощни звена – учебно-опитна база, библиотека и др.
Паралелно в София функционира и ВСИ “Г. Димитров”, но впоследствие, с постановление № 3 на МС от 1977 г., ВСИ – Пловдив се определя като
единствено висше училище, подготвящо кадри за земеделието в България.
Висшият селскостопански институт навлиза в нов етап на своето развитие.
Усъвършенствани са учебните планове и програми в съответствие с изискванията за подготовка на агрономи по полевъдство, лозаро-градинарство,
растителна защита, тропично и субтропично земеделие, утвърждава се следдипломната специализация. Разнообразяват се и се обогатяват формите на
учебна дейност, разширява се и се модернизира материално-техническата
база. Увеличава се броят и се повишава квалификацията на преподавателския
състав. До 1989 г. са подготвени и защитени 104 кандидатски и 34 докторски
дисертации. През 1984 г. в института вече работят 58 професори, 69 доценти и
118 нехабилитирани преподаватели (23-ма са доктори на науките, а 138 – кандидати на науките). Постигнати са високи научни постижения в областта на
биологическата, химическата, физико-математическата и селскостопанската
наука.
След успешна акредитация през ноември 2000 г. Висшият селскостопански институт бе преобразуван в Аграрен университет – Пловдив (АУ) с
Решение на ХХХVІІІ–то Народно събрание на Република България, прието на
10 април 2001 г.
Днес в Университета работят 219 преподаватели, от които 106 хабилитирани (професори и доценти).
Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и
акредитация на свое заседание, проведено на 02.11.2006 г. (Протокол №37),
даде поредната институционална акредитация на Университета с най-високата (Мн. добра) оценка.
Обучението на всички български и чуждестранни студенти се осъществява в четири факултета: Факултет по агрономство, Факултет по лозароградинарство, Факултет по растителна защита и агроекология и Факултет по
икономика.
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От създаването на висшето училище дипломи за завършено висше
образование тук са получили повече от 22 285 инженер-агрономи, агрономи
и икономисти, от които над 1900 са чуждестранни граждани от 76 страни.
Днес Аграрният университет провежда обучение за образователно-квалификационните степени “Бакалавър” и “Магистър” и за образователната и научна
степен “Доктор” за български и чуждестранни граждани.
ЦЕНТРОВЕ И ЗВЕНА
Агроекологичен център
Агроекологичният център на Аграрния университет – Пловдив е създаден
през 1989 г. и извежда научноизследователска и образователна дейност за
развитие на биологичното земеделие в България.

Българската Наука в действие

Академично издателство
Академичното издателство на Аграрния университет е създадено през 1994
г. Близо две десетилетия то неизменно обезпечава учебния процес с учебници, ръководства, учебни помагала и др., приоритетно осигурява кандидатстудентската кампания с кандидатстудентски справочник (ISSN 1314-2844),
тестове по биология, география и езикова култура, отпечатва множество различни формуляри и помощни материали, необходими в различните сфери на
дейност на Университета, изпълнява външни поръчки.
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Акредитиран лабораторен комплекс за изпитване
В Лабораторния комплекс на АУ се извършват анализи в съответствие с БДС
ЕN ISO 17025/2001, както следва:
• на питейни, подпочвени и повърхностни води за съдържание на неорганични компоненти, нефтопродукти, тежки метали, пестициди и микробиология;
• на почви за съдържание на азот, фосфор, калий, хумус, рН, тежки метали,
макро – и микроелементи и микробиология;
• на селскостопанска продукция и продукти на хранително-вкусовата промишленост за съдържание на тежки метали, пестициди и микробиология;
• на вина и спиртни напитки за съдържание на метилов алкохол, тежки метали;
• микробиология и на продукти на парфюмерийната промишленост за тежки
метали, микробиология;
Библиотека
Библиотеката на Аграрен университет Пловдив е една от най старите и богати
специализирани селскостопански   библиотеки в България. Основана е през
1945 година. Предоставя  на своите читатели багат избор от литература.
Демонстрационен център
Демонстрационният център за нови технологии в селското стопанство е съвместна инициатива на Факултета по агрономство „Св. Димитър Солунски“ и
Фондация „Америка за България“.
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Студентски съвет
Според Закона за висшето образование Студентският съвет е органа за защита
на общите интереси на обучаващите се в университета. Неговите членове са
представители в Общото събрание на висшето училище.
Учебно-информационен център
Всеки, който желае да се обучава в Аграрния университет – Пловдив, осъществява първия си контакт с университета чрез Учебно-информационния
център (УИЦ). УИЦ перманентно информира гражданите, организира и осъществява приемането на кандидатстудентските документи, провеждането
на кандидатстудентските конкурсни изпити по предварително съгласуван и
уточнен график, извършва класиранията на кандидатите и ги ориентира за
записване към съответните факултети и специалности за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
Учебно-опитна винарска изба
Винарската изба на Аграрен университет се намира на територията на Учебно-опитната внедрителска база с. Брестник. Това е единствената изба в България проектирана и създадена за микро винификация с научно-експериментална цел. Избата отговаря на всички съвременни изисквания за преработка
на грозде и получаване на вино.

Център за кариерно развитие и връзки с бизнеса
Центърът съвместно с факултетните ръководства спомага за ориентирането
и кариерното развитие на студентите и осигурява студентски стажове. Основната цел е да осъществява връзката между образованието и пазара на труда.
Кариерното консултиране е неразривна част от съвременното висше образование, като гарантира на студентите, че университетът се ангажира не само с
обучението им, но и с възможностите за тяхната реализация.
Център за магистри и докторанти
Центърът за магистри и докторанти е обслужващо административно звено в
структурата на АУ с общоуниверситетско предназначение, по смисъла на член
25 ал. 1 и 3 от ЗВО, под прекия контрол на заместник ректора.
Център за международна дейност и връзки с обществеността
С богатите си традиции в сферата на международното сътрудничество и създадените тесни научни и академични контакти с над 100 университета в Европа, Азия, Африка и Северна Америка, Аграрният университет се утвърди
като висше училище, отворено към положителния опит на своите партньори.
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Център за информационни и комуникационни технологии
Необходимостта от информационно осведомяване и търсенето на съвременни
методи на обучение, за които са необходими нови софтуерни продукти, както
и налична компютърна техника, са предпоставка за пълноценното...

15

УНИВЕРСИТЕТИ
Център за продължаващо обучение
Центърът за продължаващо обучение е обслужващо звено в структурата на
Аграрния университет – Пловдив. Негова основна мисия е да осигури възможност за обучение през целия живот на своите бивши и настоящи студенти.
Научно-изследователски център
Благодарение на своята обемна и разнообразна научноизследователска и внедрителска дейност Аграрният университет заема водещо място в развитието
на селското стопанство в нашата страна. Основните направления, по които се
извършва научноизследо-вателската работа, са:

Българската Наука в действие

• Селекционни, генетични и биотехнологични разработки в областта на растителната селекция, семепроизводството и интродукцията.
• Нови и усъвършенствани технологии в растениевъдството.
• Опазване на агроценозите и почвите.
• Животновъдно направление в областта на генетиката, селекцията, физиологията и технологията на отглеждане на селскостопански животни.
• Икономика, организация, бизнес планиране и икономическа оценка на земеползването.
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Аграрният университет разполага с модерно оборудван лабораторен
комплекс, включващ Акредитиран лабораторен комплекс, общоуниверситетски и катедрени лаборатории. В Лабораторния комплекс на АУ се извършват
анализи в съответствие с БДС ЕN ISO 17025/2001, както следва: на питейни,
подпочвени и повърхностни води за съдържание на неорганични компоненти, нефтопродукти, тежки метали, пестициди и микробиология; на почви за
съдържание на азот, фосфор, калий, хумус, рН, тежки метали, макро – и микроелементи и микробиология; на селскостопанска продукция и продукти
на хранително-вкусовата промишленост за съдържание на тежки метали,
пестициди и микробиология; на вина и спиртни напитки за съдържание на
метилов алкохол, тежки метали; микробиология и на продукти на парфюмерийната промишленост за тежки метали, микробиология. Освен научноизследователска дейност НИЦ извършва и внедрителска работа, консултантски
и експертни услуги, международно сътрудничество.
Адрес: бул. „Менделеев“ 12, Пловдив 4000, България
тел.: (+359) 32 654200
факс.: (+359) 32 633157
Източник и уеб сайт: www.au-plovdiv.bg
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Екологичните проблеми в световното и българското земеделие се задълбочиха през последните десетилетия. Свидетели сме на големи социалноикономически промени, които сега се осъществяват и в селското стопанство
на България. При тези изключително трудни условия, са наложителни нови,
спестяващи ресурси технологии и щадящи околната среда антропогенни въздействия, за да се започне постепенен преход от конвенционалното, химизирано, производство към еколого-съобразно земеделие.
Голяма част от селскостопанските специалисти и широк кръг от интелигенцията у нас, са убедени, че съвременното селскостопанско производство
е в сериозна криза, поради високата му степен на химизация и свързаните с
нея негативни ефекти върху природната среда и здравето на човека.
От устойчиво, биологично и интегрирано земеделско производство
днес се интересуват не само селскостопански специалисти, фермери, преработвателни и търговски организации. Тези системи на земеделие станаха обект
на особено внимание и сред консуматорите и екологичните движения в развитите страни. Причините за това са световните скандали с масовата употреба
в конвенционалното земеделие на вредни за здравето на човека и околната
среда агрохимикали. Такива непрекъснато се откриват в предлаганите на пазара хранителни продукти (остатъчни количества от пестициди и нитрати,
хормони и др.).
В интензивното (конвенционално) земеделско производство се използват масово агрохимикали за борба с болестите, неприятелите и плевелите
по селскостопанските култури (около 600 химически съединения), изкуствени торове и стимулатори на растенията. Интензивното животновъдство почива също на масова употреба на различни химически средства: хормонални
препарати за прекратяване периода на разгонване на животните, за синхронизиране на разгонването, за увеличаване на половата активност на мъжките
животни, за предизвикване на млечна активност и др. Освен това масово се
използват антибиотици и други медикаментозни средства за профилактика и
лечение на инфекциозни болести и срещу паразити; включват се синтетични
витамини и добавки към фуражите; животните се третират с транквиланти
при транспортирането им.
Преди 10 - 20 години хората, които се застъпваха за биологично земеделие и за други производства, без масова употреба на агрохимикали, бяха
считани за сектанти или маниаци. Сега нещата се промениха коренно. Стана ясно, че конвенционалното земеделие, почиващо на принципите на концентрацията, специализацията и интензификацията (влагане на все повече
средства за агрохимикали и енергия) оказва негативен ефект не само върху
здравето на човека, но и върху околната среда – почвата, подпочвените води,
ландшафта, биологичното разнообразие и равновесието в природата.
І. Статут на агроекологичния център
1. Агроекологичният център е интегрирана структура към АУ – Пловдив, ре-
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довен член на IFOAM )Международна федерация на движенията за органично земеделие).
2. Центърът има за цел да обедини усилията на специалистите от различни
звена на Университета и извън него зa решаване на проблемите на екологичното земеделие в България чрез разработване на научни проекти, подготовка на кадри, внедрителска и консултативна дейност, инспекции, екологичен
контрол, сертификация и стопанска дейност.
3. Като университетска структура Агроекологичният център се намира под непосредственото ръководство на ректора. Той назначава директор на Центъра,
а по предложение на същия заместник и Дирекционен съвет от пет члена.
4. В структурата на Центъра могат да се включват по свое желание и с решения на Дирекционния съвет (ДС) и Академичния съвет отделни катедри, преподаватели, лаборатории, учебно-експериментални полета, секции и научни
сътрудници, а също така и обществени и стопански екологични организации,
които имат интереси от развитието на екологичното земеделие, наука и образование.
5. Стратегията на АЦ и научно-методичните разработки в областта на екологичното земеделие се обсъждат и приемат от Научен съвет към Центъра. Негови членове са всички научно-преподавателски лица, споделящи теорията и
практиката на съвременното устойчиво, екологосъобразно, земеделие и потвърдили желанието да съдействат за реализиране целите и задачите на АЦ.
6. Центърът извършва услуги и друга стопанска дейност в рамките на своя
предмет в съответствие с приетите в АУ правила.
7. Центърът може да се включва в национални и международни консорциуми
с аналогичен предмет на дейност по предложение на ДС и решение на АС на
АУ. В такива случаи той се представлява от Ректора на АУ при запазена относителна самостоятелност в реализиране на предмета и цели-те на дейността.
8. В реализирането на образователните задачи АЦ се ползва със статута на
факултет, който координира и обезпечава учебния процес със специфични
за екологичното земе-делие преподавателски кадри, учебни планове и програми, материално-техническа база, практики и ръководство на дипломанти,
магистърски курсове и докторанти от страната и чужбина. В тази си дейност
АЦ работи в тясно сътрудничество със зам.-ректора по учебната част, действащите факултети и катедри.
9. Научноизследователските и производствените си програми АЦ съгласува
със зам.-ректора по научноизследователската дейност, а участието си в международни проекти със зам.-ректора по ЕИМДВО.
10. Утвърждава следната вътрешна структура на Агроекологичния център:
1. Директор
2. Зам.-директор
3. Дирекционен съвет
4. Научен съвет
І.1. Учебно-научни лаборатории
1. Компютърна мрежа (лаб. 226 а и 225) – ръководител по проекта ТЕМПУС.
2. Лаборатория за химически анализ на пестициди (газохроматографска сис-
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тема) – ръководител от щата на катедра “Агроекология”.
3. Лаборатория за химически анализ (лаб. 115) – ръководител от щата на катедра “Обща химия”.
4. Лаборатория за химически мелиорации на кисели почви – ръководител от
щата на катедра “Агрохимия и почвознание”.
І.2. Учебно-експериментални полета
1. Демонстративна учебно-експериментална база за био-логично земеделие с
агро метеорологична станция (полето на катедра “Фитопатология”) – ръководител от щата на катедра “Фитопатология”.
2. Учебно-експериментално поле за интегрирано производство (в рамките на
полето на катедра “Ентомология”).
3. Учебно-експериментално поле за системи на устойчиво земеделие (в рамките на катедра “Земеделие”). 4
Ръководител:
доц. д-р Владислав Харалампиев Попов
телефон: (+359) 887 788 412
E-mail: vpopov_bg@yahoo.com
Факултет по РЗА
Кабинет: 223
доц. д-р Владислав Попов, преподавател в Катедра „Агроекология”
и директор на Агроекологичния център в Аграрния университет – Пловдив:

БГ Наука стана част от журито за стипендиант на Karoll

БГ Наука продуцира документалният филм

„На Нож!“ посветен на 100 годишнината от
Балканската война.
www.1912.nauka.bg
http://nauka.bg
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Бургаският свободен университет е интелектуалната емблема на Бургас. Бургаският свободен университет е създаден на 18.09.1991 г. с решение на
Великото народно събрание. Той е ново, уникално и подчертано позитивно
явление в академичната история на България. Сега е съвременно и модерно учебно заведение, достойна алтернатива на традиционното масово висше
образование. Главният акцент в учебния процес е поставен върху развитието
на способностите за самостоятелно творческо мислене – преподаватели и студенти са обединени в общия стремеж към познанието и истината. Взаимното
им обогатяване и усъвършенстване са част от новата идея в образованието,
която Бургаският свободен университет утвърждава: подготовка на съвременен тип специалисти с висша квалификация, адаптирана за  бърза професионална реализация.
Организационната структура на Бургаския свободен университет е
изградена на относително самостоятелни, обособени на базата на академичната автономия звена. Те обединяват специалности в четирите основни области на науката и са: Център по юридически науки, Център по икономически
и управленски науки, Център по хуманитарни науки и Център по информатика и технически. Осъществява се обучение на над 7000 студенти (редовно и
задочно обучение) по 12 бакалавърски и магистърски специалности – право,
финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес администрация, връзки
с обществеността, журналистика, социални дейности, информатика и компютърни науки, компютърни системи и технологии, комуникационна техника и
компютърни мрежи. От учебната 2008 г. има прием по магистърска програма
Връзки с обществеността на английски език.
Завършилите Бургаски свободен университет са над 12 000. Орган за
обществена подкрепа и обществен контрол на БСУ е Настоятелството.
От 6 юни 2003 г. Бургаският свободен университет е член на Асоциацията на частните висши училища в България, чиято основна цел е да се повиши качеството на частното висше образование и  да се отстоява неговият
авторитет в страната.
Бургаският свободен университет вече има утвърден международен
авторитет. Работи се по редица международни проекти с партньори от над
30  университета в чужбина. Преподаватели и студенти участват в курсове и
специализации по проекти на Европейския съюз. Има подписани договори за
сътрудничество с над 20 университета и други организации в Европа и Америка: университета в Кеймбридж, Великобритания; Тракийския университет
в Одрин, Мармара университет и университета Халич – Истанбул, Република
Турция; Американския университет “Хюрън” в Лондон; Университета в Тенеси, САЩ, Техническия университет в Кемниц и Техническия университет
в Цвикау , Германия; Киевския държавен търговско-икономически универ-
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ситет, Украйна; Международна бизнесакадемия и Финансовата академия в
Москва; Беларуски държавен икономически университет в гр.Минск, Беларус, Университета по хуманитарни науки в Елброн, Полша и други.
През 1998 г. е подписано споразумение между ЮНЕСКО и Бургаския
свободен университет за изграждане на Катедра на ЮНЕСКО по правата на
човека и култура на мира в Бургаския свободен университет. Оттогава тя работи активно в областта на човешките права, демокрацията, толерантността,
мира, гражданското образование и културата.
От началото на 2004 година Бургаският свободен университет е член
на Асоциацията на европейските университети, в която членуват над 45 университета от Европа.
От ноември 2004 г. студентите се обучават в нова административноучебна сграда. С подобна материална база не може да се похвали нито един
университет в страната. Намира се в централната част на град Бургас и е с
обща разгърната площ от 22 000 м2. В нея има общо 43 учебни зали, 3 езикови лаборатории, 24 специализирани лаборатории, 8 компютърни класове, 3
заседателни зали, 6 специализирани кабинета. Изграден е полифункционален конферентен център с аула с 400 места, зала със симултантен превод и
аудиовизуално озвучаване с 250 места и 2 конферентни зали с по 60 места.
Центърът се използва на учебни цели, а така също и за провеждане на конференции, семинари, представления и спектакли. Университетската библиотека
е разположена на 2 етажа с обща площ 1500 м2 с няколко читални с интернет
достъп и книгохранилища за 120000 тома. Изградено е модерно радио студио, в процес на изграждане е терлевизионното студио. За свободното време на студентите и тяхното обслужване са изградени атриум с площ 500 м2,
спортно-оздравителен център с фитнес зала, сауна, солариум и медицински
кабинети, два студентски кафе-клуба, кафе-тераса и нощен клуб, книжарница, копирен център, офис за банково обслужване, подземен и надземен гараж.
Бургаският свободен университет е доказал своите богати възможности в изпълнението на основната цел – предлагане на интересни специалности и повишаване качеството на обучение, съобразено с международните стандарти
за висше образование.
				
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Проект „Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ – възможност за учене през целия живот”;
• „Уни-Съвършенство“ - усъвършенстване на системите за управление и на
процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет”;
• „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД)
и възприемането им от българското общество”;
• „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и
на система за повишаване и награждаване на квалификацията им”;
• „Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на
младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми
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в БСУ”;
• „e-MENTORING: Иновативни умения и компетентности за започване на работа“.
СТРУКТУРА
• Център по икономически и управленски науки – chobanov@bfu.bg,
тел. (+359) 56 900 500
• Център по информатика и технически науки – yudov@bfu.bg,
(+359) 56 900 533
• Център по хуманитарни науки – dineva@bfu.bg, (+359) 56 900 534
• Център по юридически науки – mguneva@bfu.bg, (+359) 56 900 535
Адрес: ул. „Александровска“ 101, Бургас, България
Телефон: (+359) 56 813 890, (+359) 56 900 400
Източник и уеб сайт: www.bfu.bg
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помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.

БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Великотърновски Университет
„Св. Св. Кирил и Методи“
През есента на 1963 г. на историческия и живописен хълм „Света
гора“ във Велико Търново отваря врати първият извънстоличен университет,
който има за покровители светите братя Кирил и Методий. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от
ХIV век, той се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни
знания и изкуства, като престижен учебен и научен център. Най-напред той
се нарича Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий“. Първите
340 студенти се обучават в четири специалности: Българска филология, Руска
филология, История и Изобразителни изкуства. През първата година обучението се осъществява от около 25 редовни щатни преподаватели и асистенти
и 10-15 хонорувани професори и доценти от софийски висши учебни заведения и институти на БАН.
Сред първосъздателите на Великотърновската Алма матер се открояват ректорът чл.-кор. проф. Александър Бурмов и зам.ректорът проф.д-р
Пеньо Русев – двама съмишленици, съратници, приятели, сътворци на едно
голямо и трайно историческо дело, каквото е създаването на ново хуманитарно висше учебно заведение през 1963 г. извън столицата. Авторитетни учени и
администратори, ревностни привърженици и радетели на всяка нова, градивна и перспективна идея, те подбират първите университетски преподаватели
и асистенти, „вербуват“ свои колеги от София за „търновската кауза“, ръководят и наблюдават преустройството на старите казармени помещения на Света гора в аудитории, семинарни зали и кабинети, съставят учебни планове и
програми, комплектуват първите катедри.
Пред ректорското ръководство и целия преподавателски състав стоят две основни задачи, формулирани от проф. Александър Бурмов в словото
му при откриването на Висшия педагогически институт на 15 септември 1963
г.: „1. В Института да се подготвят висококвалифицирани специалисти – учители, научни работници и художници; 2. Институтът да се оформи като нов
център на българската наука.“
Създаването и утвърждаването на Великотърновското висше училище е сложен и динамичен процес, в който преподаването и усвояването на
хуманитарните знания върви ръка за ръка с активна и продуктивна научноизследователска работа. В ускореното развитие на новия педагогически институт още през първите години учебната работа и обучението на студентите се
допълват от значителни национални и международни научни изяви – конференции, симпозиуми, семинари и студентски научни експедиции. Още в самото начало започва издаването на в. „Наука и труд“, а през 1964 г. е отпечатан
и първият том на годишника „Трудове на Висшия педагогически институт“.
Паралелно с усвояването на академичните форми и методи на работа и усъвършенстването на учебния процес се появяват първите научни публикации,
учебници и монографии, първите защити на дисертационни трудове, първите
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хабилитации на младите великотърновски преподаватели.
В същото време расте броят на специалностите в Института, расте броят на студентите и преподавателите, продължава комплектуването на
нови катедри, структурират се първите факултети, изгражда се и се модернизира материално-техническата база.
Само след осем години българската общественост и правителството
считат, че във Велико Търново са налице предпоставките и условията, които
дават облика на един съвременен университет. С указ на Държавния съвет на
НРБ N 586 от 13 октомври 1971 г. Висшият педагогически институт във Велико
Търново е преобразуван в университет. На 14.Х.1971 г. тогавашният председател на Държавния съвет Тодор Живков огласява указа за създаването на Великотърновския университет на многолюдно тържество и връчва символичния ключ на ректора проф. Жельо Авджиев. Това паметно събитие съвпада с
организирания международен научен симпозиум послучай 600-годишнината
на Търновската книжовна школа, чийто законен и достоен наследник е Великотърновският университет.
През изминалите години Великотърновският университет наистина
се утвърди като най-големият държавен университет в България извън столицата, като учебен и научен център с национален и международен престиж. С
високо квалифицирания си научно-преподавателски състав, с многообразието от университетски специалности, с добре изградената и съвременно обзаведена материално-техническа база той отговаря на нуждите и задачите за
преструктуриране на висшето образование в България, които новото време
неотменно налага.
		
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
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•

„Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски
университет „Св.Св. Кирил и Методий“ – BG051PO001-3.1.08-0042

•

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

•

Ръководството на ВТУ „Св. СВ. Кирил и Методий“ определя поддържането и усъвършенстването на системите за управление в Университета като
един от най-важните условия за осигуряване на модерно, качествено и
ефективно образование на студените и удовлетвореност на преподавателите и университетските служители. Това, от своя страна, предполага
подобряване на човешкия капитал и повишаване на качеството на живот
на хората в България. Проектната идея напълно съответства на стратегическата цел на ОПРЧР, а именно : „Да се подобри качеството на живот
на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане
на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп
до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.“. С инициирането на настоящия проект Великотър-
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новския университет си поставя за цел да постигне високоефективно планиране на процесите, да подобри цялостната организация на работа и да
повиши качеството на последващите управленските решения. Като краен
резултат от постигането на проектните цели се очаква кандидатът да се
утвърди като ефективно работеща образователна институция с висока репутация както в България, така и извън нея. Реализацията на проекта ще
допринесе за постигане на общата цел на Приоритетна ос 3 на ОПРЧР
„Повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени
услуги в образованието и обучението, ефективно работещи образователни и обучителни институции и устойчиви връзки между образованието,
професионалното обучение и бизнеса“ и по-конкретно до Област на интервенция 3.1. „Подобряване качеството на услугите в образованието и
обучението“. Проектът включва мерки, които съответстват на първата от
двете конкретни цели на схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на
системите за управление във висшите училища”, а именно: „Усъвършенстване на системата за управление във висшите училища – системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите, системи
за информационно обслужване на учебната дейност, системи за събиране
на информация за научно-изследователската дейност и др.“. Предвидената за разработване Интегрирана управленска информационна система,
изградена на модулен принцип изисква доизграждането, създаването и
интегрирането на съществуващи и напълно нови университетски системи
за управление, като: Информационна система за подпомагане на управленската дейност; Информационна система за акредитацията; системи
„Кадри-Заплати“, „Хонорари“ и „Счетоводство“; Информационна система
за обслужване на проектната дейност, Регистър на издателската дейност,
Регистър на научните прояви, система“Е-студент“, система „Е-преподавател“, система „Алумни“; система „Организатор учебен процес“ и др.

1. Проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ – ръководител на проекта.
2. доц. д-р Мария Минкова Павлова – финансист.
3. гл. ас. Лъчезар Иванов Лазаров – координатор информационни системи и
техническо обезпечаване.
4. Райна Борисова Витанова – координатор административно обезпечаване.
5. адв. Руска Ангелова Маречкова – експерт тръжни процедури.
6. Светлана Иванова Трифонова-Чернева – юрист.
7. Елена Христова Тодорова – технически сътрудник.
Повече информация:  www.uni-vt.bg/1/?page=7601
•

BG051PO001-3.3.06-0036 „Развитие на академичния състав на „Св. Св.
Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията
на младите хора за научна работа“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“,

http://nauka.bg
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съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Вашите мнения, предложения, коментари можете да отправяте на електронен адрес: doktorant.vtu@gmail.com
Екип на проекта:
проф. дпн Пламен Легкоступ - Ръководител на проекта
доц. д-р Багрелия Борисова - Заместник- ръководител
доц. д-р Мария Иванова - Координатор на целева група 1 /докторанти/
доц. д-р Венка Кутева-Цветкова - Координатор на целева група 2 /постдокторанти и млади учени/
Светлана Трифонова-Чернева - Техническо лице за контакт с целевите групи
Силвия Христова - Техническо лице за администриране на проекта
Стела Нацева - Счетоводител
Радостина Ненова - Финансов мениджър
Повече информация: www.uni-vt.bg/1/?page=6687
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• Филологически факултет – philfac@uni-vt.bg
• Педагогически факултет – kuzzmanova@abv.bg
• Стопански факултет – b.baikov@uni-vt.bg
• Исторически факултет – a.andreev@uni-vt.bg
• Юридически факултет – n_prodanov@abv.bg
• Факултет по изобразително изкуство – fii@uni-vt.bg
• Факултет по изобразително изкуство – borisjelev@gmail.com
• Православен богословски факултет – d .kirov@uni-vt.bg; popmarinov@abv.bg
• Философски факултет – v.buzov@uni-vt.bg; v.bouzov@gmail.com
• Факултет математика и информатика – m.galabov@uni-vt.bg; lexcom@abv.bg
• Педагогически колеж – Плевен – rdimkova@gmail.com; elica1423@abv.bg
• Филиал Враца – marinela.mihova@gmail.com
• Департамент за езиково обучение – s.stanchev@uni-vt.bg;
sbstanchev@yahoo.co.uk
Адрес: ул. „Т. Търновски“ № 2, 5000 Велико Търново, България
Телефон: (+359) 62 62 80 30, (+359) 2 62 236 70, (+359) 62 618 222
Източник и уеб сайт: www.uni-vt.bg
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Висше военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“, Варна
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждава като най-авторитетния център за подготовка
на морски кадри.
Традициите в българското морско образование датират от 1881г., когато се открива Морското училище – първото техническо учебно заведение в
България за обучение на машинисти и огняри.
От 03.12.1904 г. то е вече Машинно училище при флота – средно техническо училище за обучение на механици за военния и гражданския флот,
държавните железници, въздухоплаването и др.
През 1942 г. се преобразува във Военноморско на Негово Величество
училище с шестгодишен гимназиален и висш курс на обучение във Висшия
навигационен отдел се подготвят специалисти с висше специално морско образование, а във Висшия технически отдел (от 1943 г.) и кадри с висше специално морско техническо образование.
През 1949 г. приемник на българската морскообразователната традиция става Народно военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, а
от 1956 г. на училището е даден статут на висше инженерно морско учебно
заведение и неговото име е Висше народно военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.
От 1991 г. името на училището е Висше военноморско училище „Н. Й.
Вапцаров“.
Понастоящем ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ разполага с необходимата материална база, включително уникални тренажори, и високо квалифицирани
преподаватели за осигуряване подготовката на офицерски кадри за военноморските сили и гражданското корабоплаване, и на кадри с висше образованияе за морската индустрия.
Учебните му планове и програми са разработени в съответствие с
всички международни изисквания.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Основни области на научноизследователската дейност в училището са:
• Военноморско въоръжение и техника;
• Корабоплаване;
• Морски технологии;
• Морско образование и квалификация на кадри за ВМС и морската индустрия.
Главните направления на научната дейност включват перспективни
и научно-приложни изследвания.

http://nauka.bg
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Провеждат се теоретични проучвания, разработват се концепции и
прогнози, обзори и анализи в областта на военноморското въоръжение и техника, морските науки и технологии.
Извършват се изследвания и разработки в областта на развитието
на системата за въоръжения във Военноморските сили и Българската армия,
безопасността на корабоплаването, ефективността и надеждността на морската техника.
Работи се по проекти от Плана за научноизследователската и развойната дейност на Министерство на отбраната, за нуждите на водния транспорт
и морската промишленост и плана на ВВМУ.
Провежда се съвместна дейност и сътрудничество с институти и изпълнителни звена на регионално, национално и международно ниво.
ВВМУ има споразумения за сътрудничество с Института по хидро- и
аеродинамика, Института по океанология, заводи от военнопромишления
комплекс на Р България и др.
ВВМУ участва в създаването на научни сдружения и формиране на
съвместни перспективни изследователски програми, като Високотехнологичния бизнес - инкубатор – Варна, Националната океанографска комисия към
ЮНЕСКО и др.
За курсанти

СТРУКТУРА

• „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“
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За студенти
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• “Корабоводене”
• “Корабни машини и механизми”
• „Електрообзавеждане на кораба”
• “Корабна радиоелектроника”
• “Експлоатация на флота и пристанищата”
• “Технология на кораборемонта”
• “Речно корабоплаване”
• “Океанско инженерство”
• “Мениджмънт на водния транспорт”
Адрес: ул. „Васил Друмев“ 73, 9026 Варна, България
Телефон: (+359) 52 632 015, (+359) 52 632 389, (+359) 52 632 359
Източник и уеб сайт: www.naval-acad.bg
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Военна академия “Г. С. Раковски”,
София
Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото висше военно училище в България. Тя е създадена със Закон, приет от ХV народно събрание на 1
март 1912 г.
Академията има уникален принос не само за създаването на българския офицерски корпус, а и за изграждането на новата българска държава, за
възпитаването на народа в духа на европейските ценности. Днес тя е национална институция за висше образование, квалификация и научни изследвания по въпроси на националната сигурност и отбраната. Мисията на Военна
академия „Г. С. Раковски“ е да подготвя военни лидери и граждански лица
във всички области на изграждането и използването на въоръжените сили в
мирно време, при предотвратяването и разрешаването на кризи и конфликти и при война с фокус върху стратегическото и оперативното равнище. Тя
е основната образователна институция по въпроси на международната и националната сигурност, гражданско-военните отношения, военното изкуство и
оперативната съвместимост с армиите на НАТО.
Академията има акредитация като висше училище с „много добра“
оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Военна академия „Г. С. Раковски“ включва в структурата си четири
основни звена: Факултет „Национална сигурност и отбрана“, Факултет „Командно-щабен“, Департамент „Eзиково обучение“ и Институт за перспективни изследвания за отбраната. Обучението се извършва по 15 магистърски
специалности oт акредитираните професионални направления „Национална
сигурност“ и „Военно дело“ и по 12 акредитирани научни специалности за
обучение в докторантура. В курсовете за следдипломна квалификация в академията се обучават около 1000 офицери и цивилни служители годишно.
Академията е избрана от ДКСИ за обучаваща организация в областта
на защитата на класифцираната информация.
Военна академия „Г. С. Раковски“ представлява България в Конференцията на началниците на военни академии от страните, членки на НАТО и
е член на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на
сигурността по програмата “Партньорство за мир“.
Във Военна академия „Г. С. Раковски“ работят 105 висококвалифицирани преподаватели и изследователи – офицери и цивилни служители, като
43 от тях са хабилитирани, 3 са доктори на науките, а 61 са доктори.
				
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Проектът „Web-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната” – BG051PO001-4.3.04-0010
Главната цел на проекта е да бъде разширен достъпът до знания – в областта
на националната сигурност и отбраната - посредством предоставянето на об-
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разователни услуги по електронен път.
СТРУКТУРА
Mагистърски специалности
• “Национална сигурност и отбрана”
• “Мениджмънт на сигурността и отбраната”
• “Публични комуникации в сигурността и отбраната”
• “Логистика на сигурността и отбраната”
• “Защита на населението и критичната инфраструктура”
• “Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и
отбраната”
• “Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство”
• “Безопасност, сигурност на море и защита на морската инфраструктура”
Адрес: бул. „Евлоги Георгиев“ № 82, 1504 София, България
Телефон: (+359) 2 92 26 511, (+359) 292 26 573

Българската Наука в действие

Източник и уеб сайт: www.rdsc.md.rum33code.net
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БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Лесотехнически университет, София
ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА
• Факултет Горско стопанство – Горско стопанство
• Факултет Горска промишленост – Технология на дървесината; Инженерен
дизайн; Кандидат-инженерни стажове
• Факултет Екология и ландшафтна архитектура – Екология и опазване на
околната среда
• Факултет Стопанско управление – Стопанско управление; Алтернативен туризъм
• Факултет Ветеринарна медицина – Агрономически факултет; Агрономство;
Растителна защита
Адрес: бул. „Климент Охридски“ № 10, 1756 София, България
Телефон: (+359) 2 919 07, (+359) 2 862 28 30
Източник и уеб сайт: www.ltu.bg
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Единственият университет в България, който обучава специалисти в
областта на горското стопанство, технологията на дървесината и производството на мебели, инженерния дизайн на мебели, ландшафтната архитектура,
екология и опазване на природната среда, ветеринарна медицина, агрономство и растителна защита и стопанско управление.
Лесотехническият университет е водещ в областта на обучението по
отношение на управлението и устойчивото ползване на природните ресурси.
Основните научни области в университета са: природна, техническа и хуманитарна. Към Лесотехническия университет функционират следните факултети:
•Горско стопанство
• Екология и ландшафтна архитектура
•Горска промишленост
• Агрономически факултет
• Ветеринарна медицина
• Стопанско управление
• Задочно и следдипломно обучение
Университета разполага със следните учебни стопанства: УОГС Юндола; УОГС Петрохан – Бързия; УОП Враждебна, както и с ботаническа градина. Към помощните звена на ЛТУ се включват: Университетски център за
насърчаване на предприемачеството; Клиника за дребни и декоративни животни; Клиника за продуктивни животни; Кастрационен център. Лесотехническият университет извършва сътрудничество по различни международни
научни мрежи и научни проекти.
						
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
www.research.ltu.bg
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Медицински университет, Плевен
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Медицински университет в Плевен е основан през 1974 г. на базата
на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в
структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979 г.
става автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински
институт – Плевен. С Решение на 39-то Народно събрание от 2.09.2004 г. е
преобразуван в Медицински университет – Плевен.
Понастоящем МУ-Плевен е университет с три факултета – Факултет
„Медицина”, Факултет „Обществено здраве” и Факултет „Здравни грижи”. В
структурата на висшето училище влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение.
Университетът провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. С висококвалифицирания си академичен състав, с внушителната си
материална база, реновиран спортен комплекс, две студентски общежития,
модерна медицинска библиотека, собствен издателски център, университетът
отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище.
Медицински университет – Плевен обединява голям комплекс от
учебни звена, съвременна предклинична база, ползва университетска болница с над 1100 легла, с голям брой специализирани клиники и изследователски
център с модерно оборудване. Клиничната база за обучение на студенти, докторанти и лекари-специализанти е университетската болница – УМБАЛ „Д-р
Георги Странски”, ЕАД – Плевен, с разгърнати всички медицински специалности, с мощни диагностични звена, оборудвани с конвенционална апаратура
и авангардни технологии. В Онкологичния център е инсталирана роботизираната система „Да Винчи ” за роботизирана хирургия и хирургия от разстояние.
Емблема на университета е откритият през 2007 г. Учебен телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала, който е уникален и единствен по рода си на Балканския полуостров и Източна
Европа. В него се провежда обучение по високо специализирани дейности в
медицината и роботизирана хирургия. За целта се използва виртуален ендотренажор – система за обучение по ендоскопска хирургия в реално време.
Чрез аудиовизуална конферентна мрежа в аудиториите на центъра се осъществява връзка между оператора по време на хирургическата интервенция,
конферентните и експерименталните операционни зали, както и центровете
за диагностика и терапия в страната и чужбина. Днес Медицински университет –
Плевен е с водещи позиции на съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на
авангардните технологии в обучението и клиничната практика.
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УНИВЕРСИТЕТИ
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• Проучване на биохимични маркери за хранителен прием на микронутриенти-серумни нива на фолати и витамин В12 при здрави бакалаври и магистри
от медицински специалности;
• Проучване нивото на 25/ОХ/Д като функционален критерий за определяне
статуса на витамин Д при деца с идиопатичен нефротичен синдром;
• Проучване на влиянието на оксидантния стрес върху свежа и размразена
проба еякулат при ферилни и инфертилни мъже чрез изследване на общ антиоксидантен капацитет;
• I/D полиморфизъм в ангиотензин I конвертиращия ензим при жени с ранна
загуба на плода;
• Невротрифичните фактори NGD, NT4 и техните рецептори TrkA, TrkB в ретина и тестис на плъх с експериментален диабет - имунихистохимично проучване.
СТРУКТУРА
Специалности

Адрес: ул. „Св. Климент Охридски“ 1, 5800 Плевен, България
Телефон: (+359) 64 88 41 20, (+359) 64 88 41 30
Източник и уеб сайт: www.mu-pleven.bg
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• Медицина
• Медицинска рехабилитация и ерготерапия
• Опазване и контрол на общественото здраве
• Управление на здравните грижи
• Обществено здраве и здравен мениджмънт
• Медицинска сестра
• Акушерка
• Медицински лаборант
• Рентгенов лаборант
• Помощник-фармацевт
• Социални дейности
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Телекомуникационен Университетски
Ендоскопски Център, Плевен
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Целта за развитието на миниинвазивната хирургия е и по-бързото
възстановяване на пациентите и завръщането им към социалния живот. Изграждането на телецентъра е осъществено с много инвестиции – в два етапа.
През първия етап от проекта бе оборудването на операционни зали по телехирургия, а вторият – изграждането на телецентъра за обучение. През 2005 г.
в Клиниката по онкогинекология на плевенската болница беше открита операционната зала по телемедицина. Базирана е високотехнологична апаратура
на фирма „Щорц” и „Триумф”.
Тя е най-модерната в света ендоскопска апаратура. Нейното внедряване налага миниинвазивната хирургия като клинична техника с огромен
потенциал, постига елегантност на процедурата и полза за пациента, пълна
концентрация на хирурга върху оперативната дейност. Центърът е уникален
за страната и за целия Европейски съюз.
В него са оборудвани две учебни амфитеатрални зали с вградена
аудиовизуална конферентна мрежа за връзка извън страната. Изградена е
учебна операционна зала по ендоскопска хирургия за опитни животни с видеоконферентна връзка и с четири поста. Монтиран е и първият в Източна
Европа виртуален ендотренажор – система за обучение в реално време по ендоскопска хирургия, със софтуер, съдържащ 180 000 оперативни интервенции, записани от практиката в цял свят. Тренажорът сам селектира оператора. В центъра са обособени и заседателна зала, библиотека.
С изграждането му студентите, докторантите и специализантите получават уникално обучение за работа с авангардна апаратура. Системата позволява постоянна връзка между оператора по време на хирургическата интервенция, конферентните и експерименталните операционни зали, центровете
за диагностика и терапия в страната и чужбина.
Традиционната хирургия е изчерпала своите възможности, затова се
върви към един нов вид интервенции. В Плевен има цялата база за телехирургия, или т. нар. Хирургия от разстояние.
Организира тридневни интензивни курсове за напреднали по Лапароскопска хирургия – ГИНЕКОЛОГИЧНА и КОРЕМНА.
Ендоскопска гинекологична хирургия:
Теоретични занятия
• Общи положения в ендоскопската хирургия.
• Схема на операционната зала.
• Ергономия.
• Нови енергии в лапароскопската хирургия.
• Лапароскопска анатомия.
• Лапароскопски усложнения.
• Лапароскопско лечение на доброкачествени кисти на яйчниците.
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• Роля на лапароскопията при рака на яйчниците.
• Лапароскопска миомектомия: техника.
• Лапароскопска миомектомия: резултати.
• Лапароскопска хистеректомия.
• Лапароскопска радикална хистеректомия.
Видеосесии
Лапароскопски оперативни интервенции в реално време, транслиране от Онкологичния център.
• Практически занятия на виртуален тренажор.
Обучение върху жива тъкан
• Маркиране на анатомични структури.
• Цистотомия и реконструкция на пикочния мехур.
• Нефректомия.
• Симулация на чревно нараняване и реконструкция.
• Хистеректомия.
Ендоскопска коремна хирургия
Теоретични занятия

Курсът включва:
• Практически занятия на Виртуален едноскопски тренажор
• Оперативни демонстрации – лапароскопска операция в онкологичен център
• Работа върху жива тъкан: Лапароскопски операции върху опитни животни
Лапароскопска холецистектомия, Апендектомия, Лапароскопски хернии.
Адрес: ул. „Св. Климент Охридски“ 1, Плевен 5800, България
telec@mu-pleven.bg
тел.  (+359) 64 804 684, факс: (+359) 64 804 684, моб. 0888 851 528
Източник и уеб сайт: www.telec.mu-pleven.bg
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Въведение в лапароскопската коремна хирургия, Операционна зала,
апарати и инструменти, Диагностична лапароскопия с лапароскопска семиотика, Усложнения, свързани с лапароскопията, Роботизираща асистирана
хирургия, Въведение в тренировъчното обучение, Методи, Лапароскопска
холецистектомия, Лапароскопски оперативни техники при дуктална литиаза,
Лапароскопска хирургия на хернии на предна коремнта стена, Лапароскопска
хирургия при диафрагмални хернии и ГЕРБ
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Медицински университет, Пловдив
ИСТОРИЯ
Медицинският университет в Пловдив е основан през 1945 г. като Медицински факултет на Пловдивския университет. През 1950 г. факултетът е
обособен като Медицинска академия, именувана по-късно на големия руски
учен Иван Петрович Павлов. През 1972 г. тя влиза в състава на новосъздадената Медицинска академия, заедно с медицинските факултети в София и
Варна. След поредна структурна промяна, през 1990 г. отново придобива статут на самостоятелно висше медицинско училище – Висш медицински институт-Пловдив. На 7 август 1974 г. е учреден Стоматологичен факултет, а от
27 януари 1997 г. към висшето училище е интегриран Медицинският колеж
в Пловдив. С Решение на Народното събрание на Република България от 22
февруари 2002 г. (ДВ бр. 20) ВМИ-Пловдив е преименуван на “Медицински
университет, гр. Пловдив”, на основание чл.17/3/, съгласно чл. 17 ал. 2, т.т.2-8
от ЗВО.
Медицински Университет, гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище, юридическо лице, с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност (чл. 6, ал. 1 от ЗВО).
В МУ-Пловдив се осъществява и следдипломно обучение и продължителна квалификация. Обучението се организира от отдел “СДО”.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
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Проекти
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• Тъканен фактор като биологичен предикативен маркер в оценката на ромбофилния риск и метастатичен потенциал при пациенти с малигнени заболявания;
• Серумни нива на витамин Д при пациенти с неходжкинови лимфоми;
• Роля на витамин Д в развитието на инсулинова резистентност при жени с
нарушения в репродуктивната функция;
• Разработване на безсерумна летъчна линия McCoy-Plovdiv като експресионна система на човешкия теномодулин;
• Изработване на експериментален мултиколорен LED-апарат за дентално
приложение;
• Изследване на връзката на силата между протезисния базис и различните
видове ребазиращи материали и проучване на факторите за нейното разрушаване.
Повече проекти: www.meduniversity-plovdiv.bg
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СТРУКТУРА
• Медицински факултет
• Факултет по дентална медицина
• Фармацевтичен факултет
• Факултет по обществено здраве;
• Департамент за езиково и специализирано обучение
• Медицински колеж – www.medcollege-plovdiv.org.
Адрес: бул. „Васил Априлов“ 15-А, 4200 Пловдив, България
Телефон: (+359) 32 602 207, (+359) 32 602 456
Източник и уеб сайт: www.meduniversity-plovdiv.bg

БГ Наука може да се използва като учебно
БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.
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Медицински университет, София
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Законът за създаване на Медицински факултет (МФ) към Софийския
университет е приет от 17-то Народно събрание на 10 Ноември 1917 г. С постановление № 21 на цар Фердинанд влиза в сила и е записано в правителствената Бяла книга на 22.11.1917 г.
Законопроектът е внесен от министър Пешев. В своето обръщение
той казва: “Без съмнение, една от важните държавни задачи, които трябва да
изпълним е откриването на Медицински факултет към нашия университет...
Това, на първо място, е за нашата национална гордост и, по-важно, от чуството за достойнство на нашата страна, поела по пътя на едно по-добро бъдеще.
Това също е и в резултат от необходимостта да положим основите на българската наука и в областта на медицината.”
Първата лекция в МФ е изнесена на 10 април 1918 г. на официалното
откриване присъстват министъра на образованието и членове на Висшия медицински съвет. Професор Г. Шишков прочита първата лекция на тема зоология, а втората е от Ал. Христов, професор по физика.
Професор Иван Киров е първият избран за декан на МФ. Първите
български професори – проф. Васил Моллов, проф. Стоян Киркович, проф.
Парашкев Стоянов, проф. Стойко Петров, проф. Константин Пашев и проф.
Атанас Теодоров издигат нивото на МФ, на нашата Alma Mater, като място, където хиляди български и чуждестранни лекари са придобивали и придобиват
знания, медицински умения и етичните норми, завещани ни от Хипократ.
Първият факултетски съвет е създаден през 1917 г. Същата година започва своята работа и библиотеката на МФ, като са определени правилата за
нейното функциониране и организация.
През 1925 г. д-р Змияров и д-р Попхристов започват издаването на
“Premedicus”. Това е едно от първите списания за студенти по медицината в
света. По този начин е създаден и първия извънучебен курс.
Първото специализирано научно дружество е създадено през 1923 г.
– на българските дерматолози.
През 1929 г. и през 1930 г. факултета присъжда титлите Doctor Honoris
Cause на д-р Муленс и д-р Марин Русев.
С течение на времето се създават българските научни медицински
школи, оглавявани от изтъкнати учени с международен авторитет. Техните
имена продължават да бъдат високо ценени от българската медицина. Сред
тях са проф. Методи Попов (Катедра по биология), проф. Владимир Марков
(Катедра по микробиология), проф. Асен Хаджиолов (Катедра по хистология
и ембриология), проф. Васил Моллов, проф. Стоян Киркович, проф. Владимир Алексиев(Катедра по вътрешни болести), проф. Константин Пашев (Катедра по офталмология), проф. Богомил Берон (Катедра по дерматология) и
проф. Стоян Белинов (Катедра по оториноларингология).
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Някои от най-известните и авторитетни учени от Медицинския Факултет са били избирани за ректори на държавния университет “Св.Климент
Охридски”: проф. В. Моллов (1923-1924), проф. В. Алексиев (1926-1927), проф.
Ст. Киркович (1930-1931), проф. Ал. Станишев (1938-1939).
Приетата през 1946 г. поправка в закона за висшето образование повишава броя на катедрите от 12 на 31.
През 1950 г. Медицински факултет става самостоятелна институция
от Софийския университет. Съгласно указ № 246 на Президиума на Народното събрание се създава Медицинска академия. За неин ръководител е назначен проф. М.Марков. През 1950 г. се създава Института за усъвършенстване и
специализация на лекарите.
През 1954 г. Медицинска академия се преименува във Висш Медицински Институт – най-голямото медицинско училище в България.
Следващата реорганизация на медицинските институти е в началото
на 70-те години, когато се възстановява МА, като в състава и влизат институтите в София, Пловдив, Варнаи, по-късно, Плевен и Стара Загора. Новата
Медицинска академия е създадена с указ 921 на Държавния съвет от 30 април
1972 г. Към края на 1975 г. в нея работят 4168 преподаватели, като броят на
студентите надхвърля 10 000.
С указ №921/1990 година МА възстанови предишния си статус на Медицински факултет. Това е по инициатива на МЗ.
Създаден като отдел по зъболекарство през 1942 г. Стоматологичният факултет се обособява като самостоятелен факултет през 1950 г. и се превръща в най-голямото съвременно стоматологично средище за подготовка на
стоматолози от страната и чужбина, за развитие на стоматологичната наука и
практика. Сред най-изявените преподаватели са професорите Славчо Давидов, Динко Странски, Димитър Свраков, Боян Боянов, акад. Николай Попов и
др.
Фармацевтичният факултет се ражда като отдел фармация към Природо-математическия факултет на Софийския университет през 1942 г. Като
факултет се обособява през 1951 г. в първата Медицинска академия. Днес той
е единственото учебно заведение в България, в което се получава висше фармацевтично образование и следдипломно обучение. Той е факултет с висока
национална и международна известност. Най-голям принос във фармацията
имат проф. Трендафил Трендафилов, изтъкнат преподавател и учен с международно признание, професорите Аспарух Дойчинов, Димитър Далев, първият декан на Факултета и др.
Нуждата от интегриране на усилията в областта на общественото
здраве доведоха да преобразуването на Факултет Сестринско дело във Факултет по обществено здраве през 2001 г. Неговото реализиране стана с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции в страните
на Европейския съюз и СЗО. По този начин бе създаден четвърти пълнокръвен факултет с европейско звучене в структурата на Медицинския университет, който допълва университетското преподаване и в сферата на хуманитарните и обществени науки. Учебната и изследователската му дейност се води
от висококвалифицирани академични кадри с опит в сферата на здравната
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политика и здравния мениджмънт.
Ректорското ръководство и Ректоратът обединяват, насочват, интегрират и управляват многостранната учебно-образователна и изследователска дейност от колежите и центровете до факултетите на Медицинския
университет.
Днес най-добрите жреци на Ескулап получават своята магическа
сила в аудиториите, лабораториите и клиниките на Медицинския университет. Великият реформатор на медицината Хипократ започва своята клетва с благодарност към учителите и с обещанието лекарите да лекуват според
най-добрите си знания, които днес се придобиват в медицинските институти
и университети. Наградата Златния Хипократ израства от катедрена до академична и продължава да стимулира студентите по медицина, стоматология и
фармация.
Наградата Панацея е създадена през март 2004 г. в навечерието на
Патронния празник на Университета – 7 април, Световен ден на здравето – и
цели да насърчава преподавателите от Медицинския университет в София,
посветили себе си в служба на болните, на хуманизма и на цялото човечество.
Медицинският университет – едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.
Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.
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• Сравнително проучване ефектите на хронично прилагани кофеин и дезипрамин върху поведението, болковия праг, терморегулацията и промените
в биогенните моноамини при модел на депресия у плъхове;
• Клинико-генетично проучване върху честотата на 15q13.3 микроделеции
при идиопатични генерализирани епилепсии в детска и юношеска възраст –
скрининг  чрез MLPA анализ;
• Серотонинергичната система като модулатор на невропатичната болка и
гръбномозъчната глия при невропатична болка при плъхове;
• Взаимодействие на някои кратки невропептиди с СВ1 рецепторите в
periaqueductal grаy на плъх при имобилизационен стрес;
• Изследване на молекулните основи на вродените аномалии на бъбреците и
отделителната система (ВАБОС) в България. Роля на PAX2 за патогенезата на
ВАБОС.  
Повече за научната работа на университета:
www.mu-sofia.bg/node/761
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• Медицински факултет – www.medfac.mu-sofia.com
• Факултет по дентална медицина – www.fdm.mu-sofia.bg
• Факултет по обществено здраве – www.foz.mu-sofia.bg
• Фармацевтичен факултет – www.pharmfac.net
• Филиал проф. д-р Иван Митев“ – Враца – www.medfilvr.com
Адрес: бул. „Димитър Несторов“ 15, ет. 12, София
Телефон: (+359) 2 851 08 76
Източник и уеб сайт: www.mu-sofia.bg

БГ Наука може да се използва като учебно

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
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Минно-геоложки университет
“Св. Иван Рилски”, София
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Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ съществува като
самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези 60 години той се
утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по
геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми
за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща инженерна
подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина.
От създаването на университета досега са подготвени над 21 000 инженери,
реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на
околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа,
Азия, Африка и Южна Америка.
Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.
Във филиал – гр. Кърджали, който е основно звено в структурата на
МГУ, се обучават студенти по образователно-квалификационната степен бакалавър.
Първата основна квалификационна степен е бакалавър и се получава
след 4 (4,5) годишен курс на обучение. Тази образователна степен се дава по
основните 17 специалности на университета. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна
диплома и степен „бакалавър“. Завършилите бакалавърска степен са високо
квалифицирани кадри за производството.
Магистър е втората образователно-квалификационна степен. Обучението е с продължителност 1 (1,5) години след завършване на бакалавърската
степен. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен „магистър“.
Третата образователна и научна степен включва обучение на докторанти. Обучението е по индивидуален план, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен доктор, съответстваща на PhD от САЩ и
Европа
Международните контакти на МГУ са много активни в областта на
обучението и изследванията с университети и научни институции от Германия, Австрия, Русия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия,
Македония, Англия, САЩ, Франция, Турция, Гърция и др.
МГУ „Св. Иван Рилски“ има контакти с европейски научни и образователни организации чрез програмите European Scientific Foundation,
TEMPUS, CEEPUS, SOCRATES, COPERNICUS и др.
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НАУЧНА ДЕЙНОСТ
ПРОЕКТ ТЕХНОСТАРТ
Важно за студенти и млади хора до 29 години!
Министерството на икономиката и енергетиката и Програмата на ООН за
развитие стартираха съвместния си проект „Насърчаване на иновационната
активност на младите хора в България – ТЕХНОСТАРТ“
Проектът има за цел подпомагане на младите хора със съответното образование и иновативни бизнес идеи да започнат собствен бизнес като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.
Други проекти: http://www.mgu.bg/
http://www.mgu.bg/docs/strategija_proekt.pdf
СТРУКТУРА
ФАКУЛТЕТИ
• Миннотехнологичен факултет – МТФ
• Минно-eлектромеханичен факултет – МЕМФ
•Геологопроучвателен факултет – ГПФ
• Хуманитарен департамент – ХД.

• Научно развойна лаборатория по Минно оборудване
• Лаборатория “ЕксТехника“
• Лаборатория “Управление на процесите в скалния масив“
• Научно изследователска лаборатория „Енергийни георесурси“
• Шлифова лаборатория
• Централна научно изследователска лаборатория “Геохимия”
• Учебно-изследователска лаборатория по фазови методи и рентгеноструктурен анализ
• Учебно-изследователска лаборатория по електронна микроскопия
• НИЛ “Осветителна техника”.
Адрес: ул. „Проф. Боян Каменов“, 1700 София, България
Телефон: (+359) 2 862 29 6 , (+359) 2 962 72 20
Източник и уеб сайт: www.mgu.bg
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Националния военен университет
„Васил Левски“, Велико Търново
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Националният военен университет “Васил Левски” води началото си
от есента на 1878 г., когато на 1 септември във Филипопол (дн. Пловдив) императорският руски комисар в България генерал-адютант княз Александър
Михайлович Дондуков-Корсаков подписва Заповед № 14 по Военното управление на Българската земска войска, с която назначава първия команден
състав на Софийското военно училище, състоящ се от шест души. Училището
се нарича Софийско, тъй като е предвидено да бъде там, където ще бъде седалището на бъдещия български княз.
За първи началник на училището е назначен капитанът от руската
гвардия Николай Николаевич Флейшер, който на 6 септември издава Заповед
№ 1 по училището. От тази дата започва летоброенето не само на военното
училище, но и на цялата българска военнообразователна система.
В Пловдив училището се разполага в Първоначалното училище “Света Троица”, което се е намирало в старата част на днешния град. Преместването на училището в София се извършва от 14 до 19 ноември – до Пазарджик
с влак, а от там пеша.
Първият район на училището в София е бивша турска военна болница, която се е намирала зад днешния Централен военен клуб. Там на 26 ноември 1878 г. училището официално е осветено и открито със Заповед № 18 по
Военното управление на България. Днес тази дата е официалният празник на
университета. На следващия ден започват учебните занятия с приетите юнкери едновременно в двата класа.
На 10 май 1879 г. е произведен Първият випуск в състав 165 души. Тези
офицери участват в защитата на Отечеството по време на Сръбско-българската война като капитани, а впоследствие изнасят на плещите си подготовката
и участието на българската армия във войните за национално обединение и
прославят българското оръжие по бойните полета на Тракия, Македония и
Добруджа. До 1913 г. 83 души от тях командват полкове, 42 – бригади, 15 –
дивизии, а 8 – армии. Освен това петима са началници на военното училище,
трима са инспектори на артилерията, двама – на кавалерията. Пет офицера
достигат до поста началник на щаба на армията, а шест се изкачват до върха
на военната пирамида и са военни министри.
В следващите години курсът на обучение постепенно се увеличава на
три, четири и пет години. По време на Сръбско-българската война от 1885 г.
занятията са прекратени и юнкерите са изпратени на фронта. След войната
срокът на обучение е три години, а след това отново е увеличен на четири.
На 9 август 1886 г.   училището участва в детронирането на първия
български княз Александър І. След контрапреврата и завръщането му на
престола, князът подписва на 24 август Указ № 181 за разформиране на военното училище. На 3 септември 1886 г. регентите на България подписват Указ
№ 187 за сформиране на училището.
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През 1892 г. военното училище се премества в своя втори район в София (днешния на ВА “Г. С. Раковски”), който специално е построен за него.
В периода 1900-1910 г. към училището действа Военна гимназия. Обучаващите се в нея се наричат “кадети”, като освен общо средно образование,
те получават и военна подготовка. Впоследствие те постъпват във военното
училище и продължават обучението си като юнкери. Така срокът за обучение
за някои младежи в този период е от шест до осем години. След закриването
на гимназията през 1910 г. срокът на обучение за юнкерите се установява на
три години.
По време на Балканските войни 1912-1913 г. военното училище не
функционира, тъй като целият личен състав (обучаеми, командири и преподаватели) заминава в частите на войската след проведената мобилизация.
След обявяване на общата демобилизация на армията след войните,
то отново започва да функционира от 1 август. Учебните занятия започват
през декември 1913 г., една година и три месеца след прекъсването им.
По време на участието на България в Първата световна война 19151918 г. военното училище увеличава приема и преминава към съкратени срокове на обучение, като се слива с Школата за запасни подпоручици. По такъв
начин за целия период на войната завършват четири випуска, които са изпратени в частите на армията – 1 400 юнкера и 6 300 школника.
В условията на ограниченията на Ньойския договор, военното училище остава единственото военно учебно заведение в България. От 1923 г. в него
съществува т. нар. „Преподавателски курс” със срок на обучение отначало две,
а после и три години. Това е скрита форма за съществуване на закритата Военна академия, което положение продължава до средата на 30-те години.
На 9 април 1924 г. XXI Обикновено народно събрание приема специален Закон за признаване на училището за висше специално учебно заведение. Същият е утвърден от цар Борис III с Указ № 12 на 23 април същата
година.
От 1928 г. във военното училище започват да се обучават кадри, не
само за земните (сухопътните), но и за въздушните и морските войски. През
1931 г. към него се открива Морски отдел. Това обучение продължава до края
на Втората световна война.
През 1937 г. към училището отново е открита Военна гимназия, която
функционира до 1945 г.
По време на Втората световна война сроковете за обучение намаляват
като юнкерите изучават бойния опит на воюващите страни. Голяма част от
тях са изпращани на обучение в чужбина.
След промените в България на 9 септември 1944 г. училището се нарича Народно военно училище, а със Заповед № 45 от 18 февруари 1945 г.
на министъра на войната генерал-лейтенант Дамян Велчев за негов патрон е
определен Апостола на свободата Васил Левски.
В средата и края на 40-те години от военното училище се отделят обучаемите за въздушните войски и за артилерията за формиране на военновъздушно и военно артилерийско училище.
В периода 1955-1958 г. военното училище се разполага в казармата в
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квартал “Банишора”, в непосредствена близост до софийския централен затвор, което става неговия трети район в София. От там през септември 1958 г.,
то е преместено във Велико Търново, където заема бившите казарми на 18-и
пехотен етърски полк в центъра на града. От началото на 70-те години на миналия век става постепенното преместване в днешния район, който официално е открит на 15 септември 1979 г.
С решение на ХХХІХ Обикновено народно събрание от 14 юни 2002
г. трите военни училища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия са
преобразувани в Национален военен университет “Васил Левски”.
Церемонията по официалното откриване е на 1 септември същата година, когато знамето на търновското училище е предадено на университета. В
периода 2004-2005 г. в университета е въведена и сертифицирана Система за
управление на качеството. Освен това успешно са преминати процедурите за
институционална акредитация.
На 26 ноември 2008 г. тържествено бе отбелязана 130-годишнината
от официалното откриване на първото военно училище в България. На тържеството присъства президентът на Република България и върховен главнокомандващ въоръжените сили Георги Първанов, който поднесе приветствие.
За 134 години най-старото военноучебно заведения на България обучава и
възпитава 134 випуска за нуждите на Въоръжените сили.
Негови началници са били видни български офицери и генерали, а
негови випускници са заемали важни държавни постове.
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• Проект № BG051PO001-3.1.08-0024 “Усъвършенстване на системите за управление на Национален военен университет “Васил Левски”;
• Проект BG051PO001-3.1.07-0011 „Актуализиране на учебните програми в
НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”;
• Проект № BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново”;
• Проект „Студентски практики”;
• Проект BG051PO001-4.3.04-0016 „Нови възможности за учене през целия
живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”
СТРУКТУРА
•  Факултет „Общовойскови“ – Велико Търново
•  Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
•  Факултет „Aвиационен” – Долна Митрополия
•  Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“
•  Департамент „Чуждоезиково обучение“- Шумен
•  Институт за научноизследователска и иновационна дейност
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Адрес: бул. „България“ № 76, 5006 Велико Търново, България
Телефон: (+359) 62 60 66 61
Източник и уеб сайт: www.nvu.bg

БГ Наука може да се използва като учебно

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
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Нов български университет, София
ИСТОРИЯ
Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание. НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния
период в три поредни акредитации – през 2001 г., през 2006 г. и през 2013 г.
През 2004 г. НБУ е акредитиран от The Open University във Великобритания.
Нов български университет е първото висше училище в България, в което се
въвежда кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение.  
Личности със световна известност са почетни доктори и почетни професори
на НБУ, сред които – Ричард Рорти, Вера Мутафчиева, Юлия Кръстева, ЖанПиер Вернан, Милчо Левиев, Робърт Йънг, Райна Кабаиванска, лорд Ралф
Дарендорф, Тери Игълтън, Герард Хофстеде и др.
Нов български университет има мисия да е автономна и либерална
академична институция, която допринася за напредъка на университетското
образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение
и научни изследвания  по международни стандарти. Като поставя в служба на
обществото своя академичен потенциал, Университетът формира предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на
съвременния демократичен свят.
Образователната философия на НБУ е основана на либералната идея
за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.
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НБУ определя своя академичен профил в областта на:
• науките за човека и обществото;
• природните науки и новите технологии;
• изкуствата.
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Повече за НБУ може да научите от „Нов университет за един нов свят.
Образи и свидетелства“, албум-алманах, посветен на 15-годишния юбилей на
университета.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Проекти
• „Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги
чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично
актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета“;
• Студентски стипендии” - BG051РО001/4.2-06.
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СТРУКТУРА
• Факултетът за базово образование – 02/8 110 110
• Бакалавърски факултет – 02/81 10 164
• Магистърският факултет – 02/81 10 103
• Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение – 02/81
10 578
Адрес: ул. „Монтевидео“ 21, 1618 София, България
Телефон: (+359) 2 8110 215, (+359) 2 8110 235, (+359) 2 8110 180
Източник и уеб сайт: www.nbu.bg

БГ Наука може да се използва като учебно

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
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Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски”, Пловдив
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През 1884 г. има принципно решение за откриване на висше училище
в Пловдив, което да подготвя административни служители, икономисти и политици. Благодарение на инициативата на директорите на народното просвещение (Константин Величков), на правосъдието (Стефан Бобчев) и на финансите (Михаил Маджаров) е разработен проект за административен правилник
на училището. Подготвени са учебни програми, поканени са преподаватели
от чужбина, предвидено е откриването да стане на 1 октомври 1885 година. Но
настъпилите исторически и политически събития осуетяват осъществяването на идеята за университет в Пловдив. Провъзгласяването на Съединението
на 6 септември с. г. и последвалата го Сръбско-българска война рязко сменят
приоритетите и действията на управляващите. Функциите на столица на обединената държава се поемат от София. Така, печелейки присъединяването на
Източна Румелия към Княжество България, Пловдив губи някои възможности, сред които е и създаването на първия български университет.
С настъпването на ХХ столетие Пловдив продължава да бъде център
на просветна и образователна дейност. Тук през 1909 г. е открит първият в
страната Учителски институт, създаден като двугодишен висш педагогически
курс по природните дисциплини към гимназия „Княз Александър I“ със задача да подготвя прогимназиални учители. През 1914 г. курсът се обособява
като самостоятелно учебно заведение, а през 1920 г. прераства в Учителски
институт с тригодишно обучение (включват се филологически и исторически
специалности).
През 30-те години на ХХ век сред пловдивската общественост отново
се възражда идеята за откриване на университет в града, но реални действия
за това са предприети едва в края на 1944 г. със създаването на Общограждански комитет за културно издигане на Пловдив. Комитетът си поставя за цел
в града да бъдат създадени университет, музикално училище и симфоничен
оркестър. Въпреки трудните следвоенни времена през 1945 г. и трите цели са
постигнати.
На 31 юли 1945 г. Министерският съвет приема постановление за откриване на Държавен университет в Пловдив с два факултета: агрономо-лесовъден и медицински. В края на м. ноември същата година започват редовните
учебни занятия. През 1950 г. университетът се разделя на две самостоятелни
висши училища: Медицинска академия и Висш селскостопански институт
(ВСИ). Три години по-късно, през 1953 г., от ВСИ се отделя като самостоятелен Висшият институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП).
Университетът престава да съществува.
През това време – началото на втората половина на ХХ век, в страната настъпват съществени икономически промени, които се отразяват и на
образователната система. Нараства броят както на училищата, така и на обхванатите в тях ученици. Икономиката изисква по-голям брой специалисти,
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училищата – добре подготвени преподаватели.
Основаване
С Указ № 264 на Президиума на Народното събрание от 1 юли 1961
г. в Пловдив се открива Висш педагогически институт по природо-математически дисциплини за подготовка на учители по математика, физика, химия
и биология. Същия месец министърът на просветата назначава за ректор на
новия институт (през първите години е прието названието му ВПМИ – Висш
природо-математически институт, а по-късно – официалното ВПИ) професор
Живко Ламбрев (прехвърлен от Висшия медицински институт в Пловдив), а
за негов заместник – доцент Тодор Василев (от ВИХВП). През м. август са
утвърдени и първите хабилитирани лица в Института: доц. Йордан Дуйчев
(математик), доц. Асен Гълъбов (химик), доц. Златко Бонев (геолог) и доц.
Борис Джурджев (философ). Тези шестима преподаватели образуват първия
академичен съвет в Института.
Главната задача на ръководството е бързо да организира учебния
процес за предстоящата академична 1961/1962 г. Веднага се обявяват конкурси за асистенти и преподаватели; от други висши училища (предимно пловдивски) се прехвърлят десетина асистенти (доц. Т. Василев прехвърля цялата
катедра по физика – 8 души, от ВИХВП). Сравнително лесно е решен въпросът за студентите – част от кандидатите за Софийския университет, издържали успешно конкурсните изпити, според местожителството и успеха си се
приемат във ВПИ.
Тържественото откриване на Института и на първата учебна година
става на 15 септември 1961 г. В присъствието на официални гости, ръководители на страната и града, на преподаватели и студенти ректорът проф. Ж. Ламбрев произнася слово, озаглавено „Висшият педагогически институт – ново
огнище на просвета и наука“.
Започват учебните занятия. Учебните планове и програми за четирите специалности (Математика, Физика, Химия и Биология) са заимствани изцяло
от Софийския университет. Както ръководството, така и преподавателският
състав имат амбицията да се работи със столичните стандарти. По подобие на
софийската Алма Матер бързо се формират около 20 катедри, някои от които
с по двама-трима асистенти.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Поделение „Научна и приложна дейност“ (НПД) при Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“ е самостоятелно звено, обслужващо научноизследователската дейност в Университета.
Поделение НПД осъществява връзките и реализацията на научните постижения и възможности на Университета със стопанската практика, обслужва и
администрира договорените национални и международни научни програми.
Изследователската дейност обхваща различни области от природните и обществените науки. Особено активни са изявите в следните направления:
• Информатика и информационни технологии.
• Микробиология и биотехнологии.
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• Изследвания върху оползотворяване на природни суровини.
• Опазване на околната среда.
• Оптоелектроника и лазерна техника.
• Синтез на нови органични и неорганични вещества.
• Радиоактивни изследвания на почвата, водата и въздуха.
• Изследване на биологичното разнообразие в България с цел опазване на естествения генофонд и използване на подходящи видове в биологичната борба.
• Физиология на растенията и молекулярна биология.
• Проблеми на висшето образование.
• Изследване езика, литературата и културата на региона, страната, славянските и западноевропейските страни.
• Изследвания на личността.
• Социална, религиозна и етническа идентичност.
• В поделение НПД годишно се разработват над 120 договора, материално
обезпечени от следните източници:
• Международни програми.
• Договори, сключени с Националния фонд „Научни изследвания“.
• Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
• Стопански договори.
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• Биологически факултет
• Факултет по икономически и социални науки
• Факултет по математика, информатика и информационни технологии
• Педагогичеки факултет
• Факултет по физика и инженерни технологии
• Филологически факултет
• Философско-исторически факултет
• Химически факултет
• Юридически факултет
• Филиал – Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 32
• Филиал – Кърджали, бул. „Беломорски“ № 26
• Колеж – Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 28

Адрес: ул. „Цар Асен“ № 24, 4000 Пловдив, България
Телефон: (+359) 32 261 303
Източник и уеб сайт:  www.uni-plovdiv.bg
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Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе
ИСТОРИЯ

• стремежът към високо качество на обучението и изследванията;
• постиженията при развитието на теоретичните знания и приложението им;
• непрекъснатото усъвършенстване и развитие, като се използват личният,
националният и международният опит;
• стремежът за поддържане на тесен контакт с други висши училища и за приобщаване към международните образователни и научни структури;
• традиционните връзки на Университета с културно- просветни, художествено-творчески и други институции в гр. Русе и страната.
• Своята мисия и основните си задачи университетът изпълнява, като се придържа към непреходните общочовешки ценности:
• либерален дух и атмосфера;
• уважение към личността и нейното мнение;
• чувство за принадлежност към академичната общност;
• възможности за изява на личните качества, инициативи и достойнства на
всеки индивид;
• условия за реализиране на допълнителни лични и професионални интереси.
Русенският университет „Ангел Кънчев“ има за своя основна цел развитието и утвърждаването на университета като значима регионална и национална образователна и научноизследователска институция, и превръщането
му в неразделна част на европейското образователно и научноизследователско пространство.
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Русенският университет „Ангел Кънчев“ е автономно държавно висше училище. Той е преобразуван с решение на Народното събрание от 21
юли 1995 г. и е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе
на 12.11.1945 г. В структурата на университета са включени осем факултета:
Аграрно-индустриален факултет; Машинно-технологичен факултет; Факултет Електротехника, електроника и автоматика; Транспортен факултет;
Факултет Бизнес и мениджмънт; Факултет Природни науки и образование;
Юридически факултет; Факултет Обществено здраве и два филиала: Филиал
на Русенския университет в гр. Силистра и Филиал на Русенския университет
в гр. Разград.
Русенският университет „Ангел Кънчев“ има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни
научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната.
Мисията на Университета се основава на натрупания опит в дълголетното му съществуване, който му е отредил важно място в семейството на
висшите училища в България. Основанията за това са:
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Стратегическите приоритети на университета са:
• подготовка на студентите за работа в условията на висока конкурентност на
трудовия пазара и разширяване на обхвата на обучението;
• развитие на вътрешноуниверситетската система за управление на качеството на образованието;
• развитието на кадровия и изследователски потенциал;
• реализиране на комплекс от дейности по европейска интеграция и международно сътрудничество;
• изграждане на високоорганизирана университетска система, гъвкава спрямо външните условия, с модерна материално-техническа и информационна
база.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• Дасун Дунавски университети за възрастни –  512896-EFC-1-2010-1-DE-EFCCP;
• Активно методи в обучението по математика и информатика - CIIHU-0028-05-11120;
• Европейска мрежа за наземно наблюдение за специфични променливи и
оперативна метеорология – Проект ESO702 ESSEM;
• Задвижване на бъдещето с нулеви емисии и използване на човешката
сила в транспортните средства – № 2010-1-GR1-ERA10-04393, 2011-1-GR1ERA10-06828.
Други проекти: www.uni-ruse.bg/projects/projects.php
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Факултети и катедри
• Аграрно-индустриален факултет
• Машинно-технологичен факултет
• Факултет Електротехника, електроника и автоматика
• Транспортен факултет
• Факултет Бизнес и мениджмънт
• Факултет Природни науки и образование
• Юридически факултет
• Факултет Обществено здраве и здравни грижи
Филиали
• Филиал на Русенския университет, гр. Силистра
• Филиал на Русенския университет, гр. Разград
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Дирекции
• Дирекция Развитие, координация и продължаващо обучение
• Дирекция Качество на образованието
• Дирекция Връзки с обществеността
• Дирекция Чуждестранни студенти
• Дирекция за Международно сътрудничество
Адрес: Ул. „Студентска“ 8, 7017 Русе, България
Телефон: (+359) 82 888 247, (+359) 82 841 624
Източник и уеб сайт: www.uni-ruse.bg

БГ Наука може да се използва като учебно

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
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Софийски университет
“Св. Климент Охридски“, София
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През 1880 г. Министерството на просвещението на младата държава
внася в Народното събрание проект за Основен закон за училищата в Българското княжество. В него се предвижда „след изпълване курса на реалните и
класическите гимназии да се отвори българско висше училище (университет),
което да обнеме юридическите, философските, естествените, медицинските и
техническите науки“.
Едва седем години по-късно, през 1887 г., министърът на просвещението Т. Иванчев издава наредба за откриване на педагогически клас към
Първа мъжка гимназия в София.
На заседанието си от 8 декември 1888 г., отчитайки доброто начало
на Висшия педагогически курс, Народното събрание взема решение за преобразуването му във Висше училище.
Българската общественост, която изпитва традиционно преклонение
пред просветата и науката, подкрепя развитието на университета с многобройни актове на безкористна помощ и дарения.
Големият финансист, търговец и банкер Евлоги Георгиев от Карлово,
изпълнявайки волята и на своя брат Христо Георгиев, дарява и завещава място от 10 200 кв. м и 6 800 000 златни лева за построяване на сграда и издръжка на Висше училище в София.
Занятията на Висшия педагогически курс започват на 1 октомври
1888 г. съвсем скромно, „без всякакъв шум, почти скрито от обществото“. Това
е рождената дата на българския университет.
Според временния правилник педагогическият курс има за цел да
„дава висше образование и да подготвя учители за средните училища“. Занятията започват с четирима редовни и трима извънредни преподаватели,
сред които Александър Теодоров-Балан, Любомир Милетич, Иван Георгов,
всичките със солидно европейско образование и научни изяви, Станимир
Станимиров – директор на Софийската класическа гимназия, както и Никола
Михайловски, Йосиф Ковачев и Иван Данев.
Студентите са 43, само мъже. В приетия Временен правилник се
предвижда функционирането само на Историко-филологическо отделение с
три основни дисциплини: история, славянска филология и философия с педагогика.
На 31 януари 1889 г. седмината са назначени за първи преподаватели
на Висшето училище, които веднага поставят въпроса за създаване на библиотека и снабдяването й с периодични издания, както и за изработването на
правилник за Висшето училище. Те призовават към академична автономия в
управлението и организацията на Висшето училище. За пръв Ректор е избран
Александър Теодоров-Балан, възпитаник на университетите в Прага и Лайпциг, доктор на Пражкия университет (1884), преподавател по езикознание,
диалектология и общославянска етнография.
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1 октомври 1888 г. – рождена дата на българския университет. В приетия временен правилник се предвижда функционирането само на Историкофилологическо отделение.
През учебната 1889/1890 г. се открива Физико-математическото отделение. През 1892 г. се открива Юридическият факултет.
През 1894 г. е приет нов закон за Висшето училище. Изтъква се, че
през първите години то се е утвърдило като научен институт, изградило е
авторитет в чужбина, „гдето то се признава за висше учебно заведение даже
официално...“. То се разделя на три факултета: Историко-филологически,
Физико-математически и Юридически. Продължителността на обучението се
определя на три-четири години, предвиждат се академичните и факултетните
съвети, защитата на дисертации от студентите при завършване на курса на
обучение, образуването на студентски научни дружества и т.н. Утвърждават се
университетският облик и автономията на Висшето училище, които го доближават до организацията и правата на чуждите университети. Висшето училище възприема от най-напредналите европейски университети принципите на
демократизма, самоуправлението, открития достъп за даровити младежи от
всички социални слоеве, високата нравственост на академичния живот.
През 1900 г. е приет правилникът за Библиотеката при Висшето училище. През 1905 г. започва да излиза Годишник на Университета с официален
и научен дял, в който се публикуват закони, правилници, разписи за лекции и
научни трудове на университетските преподаватели.
През 1904 г. Висшето училище прераства в Университет. Поставя се
началото на нов етап в развитието на висшето образование в България. Увеличава се броят на преподаваните дисциплини, стабилизира се общественото
и служебното положение на преподавателите, създават се условия за научното им израстване.
През 1904 г. Висшето училище се преобразува в университет под името “Български университет братя Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово”.
От 1918 до 1923 г. се откриват 4 нови факултета – Медицински, Агрономо-лесовъден, Богословски, Ветеринарно-медицински.
През 1938 г. Софийският университет посреща своята 50-годишнина
като напълно развит, европейски тип университет със 7 факултета, 72 института, клиники, семинари, с достойни преподаватели и десетки чуждестранни
лектори, със значителен библиотечен фонд и собствено научно списание. До
този момент в университета се обучават 42 503 души, от които се дипломират
14 826 студенти. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ става един
от авторитетните научни центрове на Балканите, формират се национални
научни школи и направления в математиката, физиката, химията, езикознанието, историята...
В периода 1947-1952 г. Народното събрание приема закони, с които
отделя факултети и институти от структурата на университета. Някои от тях
поставят началото на нови, самостоятелни висши училища като Висшия икономически институт, Медицинска академия, Ветеринаро-медицинския институт, Селскостопанската академия, а други преминават в системата на БАН.
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През последните години някои от тези звена са възстановени в структурата на университета (Богословски факултет, Медицински факултет). Образуван е и нов Стопански факултет.
През 2012 г. Химически факултет е преобразуван във Факултет по химия и фармация.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството);
• „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма
на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”;
• „Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение
във Факултет по математика и информатика”;
• „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени
за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“;
• „Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия
и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във
ФМИ на СУ”.
Други проекти: www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/proekti_na_su
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Факултети
• Исторически факултет
• Факултет по класически и нови филологии
• Юридически факултет
• Факултет по начална и предучилищна педагогика
• Богословски факултет
• Факултет по математика и информатика
• Факултет по химия и фармация
• Геолого-географски факултет
• Философски факултет
• Факултет по славянски филологии
• Факултет по педагогика
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• Факултет по журналистика и масова комуникация
• Стопански факултет
• Физически факултет
• Биологически факултет
• Медицински факултет
Научноизследователски центрове и лаборатории

Адрес: бул. „Цар Освободител“ 15, 1504 София, България
Телефон: (+359) 2 846 74 29, (+359) 2 9873 488, (+359) 2 930 83 80
Източник и уеб сайт: www.uni-sofia.bg
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• Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“
• Център CEDES – Германикум
• Мрежова Cisco Академия при СУ
• Център за източни езици и култури
• Център по кореистика
• Център на технологии на информационното общество
• EURAXESS център за мобилност на учените
• Съвместен Геномен Център
• Университетски център за въздушно наблюдение
• Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания
• Университетски център за трансгранични българистични изследвания
• Интегрален университетски център за електронно обучение
• Център по образователни технологии
• Център (лаборатория) по гражданско образование
• Център за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП)
• Център за Трансфер на технологии при СУ
• Университетски център по космически изследвания и технологии
• Лаборатория по физика и техника на полупроводниците
• Лаборатория Вирусология
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Технически университет, Варна
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Технически университет във Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание.
Новото висше учебно заведение трябва да осигури инженери за корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България
индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката
и съобщенията.
МЕИ-Варна
Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ-Варна) с три факултета: Машиностроителен,
Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИВарна е през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с
вътрешно горене, Корабни машини и механизми, Корабостроене, Технология
на машиностроенето, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на
производството.
Със създаването на МЕИ-Варна на практика е възстановен Техническият факултет към Държавния университет „Свети Кирил Славянобългарски“ гр. Варна, официално отворил врати на 18 август 1945 г. Техническият
факултет е имал следните отдели: машиностроителен, корабостроителен,
електротехнически, строително-архитектурен и индустриална химия.
С промените в обществено-политическия живот в България през този период,  
факултетът, както и университетът, претърпяват значителни реформи. Така
през 1958 г. се дипломират последните инженери-корабостроители, обучавани в Техническия факултет.
Първите преподаватели в МЕИ-Варна само допреди няколко години
са обучавали студенти в Техническия факултет или са негови възпитаници.
Заради това се смята, че МЕИ-Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския държавен университет.
Технически университет-Варна
През годините на своето съществуване МЕИ-Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри с регионално значение, се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 23 специалности. За 40-годишния период на дейност на ТУ-Варна
са дипломирани 28976 специалисти с висше образование в областта на „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Социални,
стопански и правни науки“ и „Педагогически науки в направление Техника и
технологии“.
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НАУЧНА ДЕЙНОСТ
„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на
висшето образование” (Схема BG051PO001-4.3.04).
Повече проекти: www.tu-varna.bg
СТРУКТУРА
• Машинно-технологичен факултет
• Корабостроителен факултет
• Електротехнически факултет
• Факултет по електроника
• Факултет по изчислителна техника и автоматизация
• Факултет по морски науки и екология
• Колеж в структурата на ТУ – Варна
• Добруджански технологичен колеж
Адрес: ул. „Студентска“ 1, 9010 Варна, България
Телефон: (+359) 52 383 615, (+359) 52 383 355, (+359) 52 302 444
Източник и уеб сайт: www.tu-varna.bg/tu-varna/

БГ Наука може да се използва като учебно
БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg

http://nauka.bg

Българската Наука в действие

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.

61

УНИВЕРСИТЕТИ

Технически университет – Габрово
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Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители,
създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет
– Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие
с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и
съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката
и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената
от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитация на специалностите по
професионални направления за бакалавър и магистър и на научните специалности за образователната и научна степен доктор. Системата за управление
на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав
на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 от DQS
GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската
професионална асоциация за инженери FEANI.
Образователната и научна дейност в университета се осъществява
от 240 души висококвалифициран академичен състав. Преподавателите със
съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните
придобивки създават привлекателни условия за обучение и развитие на студентите.
Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети.
Техническият университет – Габрово е горд със своите десетки хиляди възпитаници, които успешно се реализират в страната и чужбина и допринасят за развитието на съвременното общество.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Проект № BG051PO001-3.3.06-0008 „Подпомагане израстването на
научните кадри в инженерните науки и информационните технологии”.
Екип преподаватели от Техническия университет в Габрово, с ръководител проф. дтн Райчо Иларионов работи по втория етап от изграждането
на аутоклъстер за Югоизточна Европа.
През месец октомври 2008 ТУ-Габрово се включи в обсъждането  за
участие в    проект, целящ създаване на   „Аутоклъстер” в югоизточна Европа. На няколко работни срещи с участието на ръководството на Университета беше дискутирана тази възможност. Отчитайки връзките   на ТУ-Габрово
с  предприятия в областта и региона, свързани с автомобилната индустрия се
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подготвиха и изпратиха в срок необходимите документи за кандидатстване до
ръководителите на проекта от „Аутоклъстер  Словакия” – гр.Търнава.
СТРУКТУРА
• Факултет „Електротехника и електроника“
• Факултет „Машиностроене и уредостроене“
• Факултет „Стопански“
• Департамент за езиково и специализирано обучение
Адрес: ул. „Хаджи Димитър” № 4, Габрово, България
Телефон: (+359) 66 821 931, (+359) 66 801 144, (+359) 66 223 249
Източник и уеб сайт: www.tugab.bg

БГ Наука може да се използва като учебно
БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Наследник на отворилото врати през 1942 г. Висше техническо училище в София, преименувано през 1945 г. в Държавна политехника, Техническият университет – София се явява първото висше техническо училище в
страната, от което водят началото си четири отделни и досега съществуващи
висши учебни заведения. Това са образуваните през 1953 г. Машинно-електротехнически институт, преименуван по-късно във Висш машинно-електротехнически институт и известен сега като Технически университет – София,
Инженерно-строителен институт (известен сега като УАСГ), Химико-технологичен и металургичен институт (известен сега като ХТМУ) и Минно-геоложки
институт (известен сега като МГУ).
Повече от 66 години Университетът подготвя специалисти в областта
на техниката. През този период над 100 хиляди инженери са се дипломирали
в него и са намерили професионална реализация не само у нас, но и в чужбина. В структурата на ТУ - София има 14 факултета, няколко департамента,
един колеж и други звена, в които се обучават студенти и се извършват научни изследвания. Университетът има филиал в гр. Пловдив с два факултета
и един колеж и база в гр. Сливен, която се състои от един факултет и един
колеж.
Над 800 висококвалифицирани преподаватели водят обучението по
всички образователно-квалификационни и научни степени – “професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. Провежданият учебен
процес осигурява високо качество на професионалната и езиковата подготовка, което допринася за неговото международно признание. Всички специалности са акредитирани и продължават да участват в акредитационния цикъл
на НАОА.
Успоредно с обучението на български език, се предлага и обучение
на редица специалности на немски, английски и френски език, а освен българските студенти в университета се обучават и повече от 1400 чуждестранни
студенти. Системата за трансфер на кредити и възможностите, които предлага програмата Еразъм, създават условия студентите да се обучават в редица
известни университети, с които ТУ – София активно сътрудничи.
Отлично обзаведените лаборатории на Техническия университет София гарантират високо качество на подготовката на обучаваните студенти
и докторанти в областта на компютърните и комуникационните технологии,
електронната техника, машиностроенето, електротехниката, енергетиката,
транспортната техника, мениджмънта и стопанското управление. За повишаване на нивото на преподавателската, научната и научно-приложната дейност в Техническия университет важна роля играе и сътрудничеството с големи транснационални компании, сред които Сименс, Ериксон, Майкрософт,
Даймлер/Бенц и др.
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Създадени са условия за богат и пълноценен социален живот. Университетът разполага с модерни учебни корпуси, библиотеки, студентски
общежития, студентски столове, спортни комплекси, закрит плувен басейн с
олимпийски размери, тенис кортове и зали за спорт, почивни бази на море и
планина.
Активна, полезна и интересна дейност развива Студентският съвет.
Чрез тази организация студентите вземат участие в управлението на университета и защитават интересите си, установяват връзки с национални и международни студентски организации, организират културни и спортни прояви.
Значителна роля в осъществяването на връзката между бизнеса, академичните среди и студентите играе и Кариерният център. Повече от 4500 студенти са
регистрирани в него до момента от всички специалности на университета.
Допълнително, специализиращо и следдипломно обучение се предлага в Центъра за непрекъснато и следдипломно обучение към Университета
(ЦНСДО). В него могат да се обучават студенти от ТУ – София и от други университети, както и хора, които искат да получат професионална квалификация или допълнително следдипломно обучение.
Техническият университет – София поддържа интензивни връзки
с повече от 50 висши училища в Европа, Азия, Северна Америка и Африка.
Университетът членува в реномирани европейски и световни организации,
участва в множество проекти по програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО и
НАТО. С качеството и многообразието на провежданото обучение и изследователска дейност Техническият университет – София има амбицията да бъде
сред водещите университети в единното образователно и изследователско
пространство на обединена Европа.

• BG051PO001-4.3.04-0040 „Развитие на дистанционен център за електронно
обучение на инжeнерно педагогически кадри“
• BG051PO001-4.3.04-0053 „ПРОГРЕС-ФТК: Платформа за персонализиране
на обучението с гаранция за растежи ефективно самоусъвършенстване във
Факултета по Телекомуникации“
• BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване
обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК)“
СТРУКТУРА
• Факултет Автоматика
• Електротехнически факултет
• Енергомашиностроителен факултет
• Машинно-технологичен факултет
• Машиностроителен факултет
• Факултет Електронна техника и технологии
• Факултет по телекомуникации
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• Факултет Компютърни системи и управление
• Факултет по транспорта
• Стопански факултет
• Факултет приложна математика и информатика
• Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
• Факултет за френско обучение по електроинженерство
• Факултет за английско инженерно обучение
• Инженерно-педагогически факултет – Сливен
• Факултет по електроника и автоматика – Пловдив
• Факултет по машиностроене и уредостроене – Пловдив
Адрес:  бул. „Кл. Охридски” 8, 1000 София, България
Телефон: (+359) 2 965 21 11
Източник и уеб сайт:
www.tu-sofia.bg
www.priem.tu-sofia.bg
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Българската Наука в действие

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.

66

БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
http://nauka.bg

УНИВЕРСИТЕТИ

Тракийски университет - Стара Загора
Тракийският университет (ТрУ) е автономна държавна учебно-научна институция със седалище гр. Стара Загора. Създаден е с Решение на Народното събрание от 17.07.1995 г. на основание чл. 53, ал. 5 и чл. 86, ал.1 от
Конституцията на Република България и чл. 2, ал.1 от Закона за висшето образование (ЗВО) на базата на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна
медицина (ВИЗВМ) и Висшия медицински институт (ВМИ) – Стара Загора,
със съществуващите към тях факултети и самостоятелни звена.
По-късно с Постановления на Министерския съвет (МС) (№
62/26.03.1996 г., № 16/27.01.1997 г. и № 374/15.10.1997 г.) към Тракийския
университет се присъединяват Института за повишаване квалификацията на
учителите (ИПКУ) и четири преобразувани в колежи полувисши институти:
три медицински – в гр. Ст. Загора, гр. Хасково, гр. Сливен и един технически
– гр.Ямбол. С постановление № 135/03.07.2002 г. на МС се разкриват Педагогически факултет и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), а с ПМС № 136/03.07.2002 г. ИПКУ се закрива.
Българо-германският аграрен колеж /БГАК/ е включен в структурата на Тракийския университет с ПМС № 182/11.09.2000 г. Колежът е наследник на съществуващия преди това колеж за фермери.
С писмо на МОН изх. № 25110/10.01.2000 г. структурата на Тракийския университет е утвърдена като съответстваща на изискванията на чл. 26,
ал.1, т.1 от ЗВО, а по–късно след създаването на Педагогически факултет с
писмо на МОН изх. № 0302-197/29.09.2004 г. тя е актуализирана .
Названието Тракийски университет напълно отговаря на изисквания на ЗВО
чл. 17, ал. 2, т.1, тъй като институцията извършва обучение в три от четирите
основни области на науката, а именно: обществени, природни и технически.
Съобразно ПМС № 125/24.06.2002 г., Тракийският университет
покрива 6 от областите на висше образование /педагогически, социални и
стопански, природни, технически, аграрни науки и ветеринарна медицина,
здравеопазване и спорт/, както и 16 професионални направления от Класификатора на областите висше образование и професионални направления.
Тракийският университет е един от първите акредитирани университети, получил редовна институционална акредитация с оценка “много добра”
от НАОА с Протокол № 30/18.03.1999 г. за срок от 5 години с правото да обучава и в образователната и научна степен “Доктор”/Писмо на НАОА с изх. №
137/19.03.1999 г.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• Научен проект № БИН/-7/08 за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Индия
• ПРОЕКТ по Норвежка програма за сътрудничество с България и Румъния
за икономически растеж и устойчиво развитие. Оценка, намаляване и пре-
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дотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара
Загора
• Проект DuKom - Обмен на знания и компетентности в областта на здравните и социални професии свързани с грижи, придружаване и консултиране на
стари хора
• Интердисциплинарен научен проект „Изследване на културно-историческото наследство на историко-георгафски регион Тракия - предпоставка за национална идентичност и социално-икономическо развитие“, финансиран от
Фонд Научни Изследвания   
Повече проекти: www.uni-sz.bg/node/91
СТРУКТУРА
• Аграрен факултет
• Ветеринарнoмедицински факултет
• Медицински факултет
• Педагогически факултет
• Стопански факултет
• Факултет Техника и технологии
Адрес: Студентски град, Стара Загора, България
Телефон: (+359) 42 673 012, (+359) 42 670 713
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БГ Наука бе част от журито за стипендиант
на Karoll

БГ Наука

продуцира документалният филм
„На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
http://nauka.bg
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Университет за национално и световно
стопанство
ИСТОРИЯ
Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е найголямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 93-годишна история.
УНСС води началото си от Свободния университет за политически
и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на
министъра на народното просвещение. През 1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940
г.) той е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), което през 1947 г. се преобразува във Факултет за
стопански и социални науки при Софийския университет.
С указ № 26 (в. „Известия“, бр. 10 от 1.02.1952 г.) е възстановена самостоятелността на висшето училище под името Висш икономически институт (ВИИ). През 1953 г. с указ № 89 той е наименован „Карл Маркс“ (в. „Известия“, бр. 23 от 20.03.1953 г.).
На 27.04.1990 г. Академичният съвет решава ВИИ „Карл Маркс“ да
се преобразува в Университет за национално и световно стопанство. Официалното трансформиране на висшето училище става с решение на Народното
събрание за създаване и преобразуване на висши училища (ДВ. бр. 68 от 26
юли 1995 г.).

• “От управление на проекти към управление на програми: системен управленски подход за формиране на конкурентни предимства и осигуряване на
устойчиво развитие”
• „Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на
членството на страната в Европейския съюз”
• “Нови форми на политическото участие в българското общество”
СТРУКТУРА
Общоикономически факултет
• Катедра „Икономикс“
• Катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“
• Катедра „Икономическа социология“
• Катедра „Политическа икономия“
Бизнес факултет
• Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“
• Катедра „Индустриален бизнес“
• Катедра „Икономика на природните ресурси“
• Катедра „Недвижима собственост“
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• Катедра „Физическо възпитание и спорт“
• Катедра „Предприемачество“
Факултет „Управление и администрация“
• Катедра „Управление“
• Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“
• Катедра „Публична администрация“
• Катедра „Регионално развитие“
Финансово-счетоводен факултет
• Катедра „Финанси“
• Катедра „Счетоводство и анализ“
• Катедра „Финансов контрол“
Факултет „Икономика на инфраструктурата“
• Катедра „Икономика на търговията“
• Катедра „Медии и обществени комуникации“
• Катедра „Стопанска логистика“
• Катедра „Икономика на транспорта“
• Катедра „Национална и регионална сигурност“
• Катедра „Икономика на туризма“
Факултет „Международна икономика и политика“
• Катедра „Политология“
• Катедра „МИО и бизнес“
• Катедра „Международни отношения“
• Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“

Българската Наука в действие

Юридически факултет
• Катедра „Частноправни науки“
• Катедра „Публичноправни науки“
• Катедра „Наказателноправни науки“
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Факултет „Приложна информатика и статистика“
• Катедра „Информационни технологии и комуникации“
• Катедра „Статистика и иконометрия“
• Катедра „Математика“

Адрес: ул. „Хр. Ботев“, 1700 София, България
Телефон: (+359) 2 8195 211, (+359) 2 962 39 03
Източник и уеб сайт:  www.unwe.bg
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Университет по архитектура,
строителство и геодезия – София
ИСТОРИЯ
Университетът е основан през 1942 г. като Висше техническо училище (ВТУ), което по-късно – 1945 г., се превръща в Държавна политехника. През 1953 г. се отделя като Инженерно-строителен институт (ИСИ), който
през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ),
а през 1977 г. – на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС). През
1990 г. ВИАС е преименуван на Университет по архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ) по решение на Общото събрание на ВИАС, а на 21 юли 1995 г.
официално е преобразуван в университет с решение на Народното събрание.
На 15.11.2001 г. получава институционална акредитация.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• The OBSERVE project – Strengthening and development of Earth Observation
activities for the environment in the Balkan area
• Супер-високоякостни бетони – алтернатива за изграждане на високи сгради
и транспортни съоръжения в Р. България.
• Пространствената памет на селищата като инструмент за изследване и стратегическо планиране

• Архитектурен факултет
• Строителен факултет
• Хидротехнически факултет
• Факултет по транспортно строителство
• Геодезически факултет
• Департамент Приложна лингвистика и Физическа култура
Адрес: бул. „Христо Смирненски” 1, 1046 София, България
Телефон: (+359) 2 62 52 211, (+359) 2 962 38 79, (+359) 2 865 68 63
Източник и уеб сайт: www.uacg.bg
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Университет по библиотекознание и
информационни технологии – София
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Университетът по библиотекознание и информационни технологии
(УниБИТ) е държавен университет, преобразуван на 29.IХ.2010 г. с решение
на Народното събрание и е приемник на Специализираното висше училище
по библиотекознание и информационни технологии, гласувано от  Народното събрание през 2004 г., на Държавния библиотекарски институт, създаден
през 1950 г., на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ).
УниБИТ обучава по бакалавърски, магистърски и докторски програми за образователните и научни степени, по които има акредитация.
УниБИТ разполага със съвременна материална база за подготовка
на своите студенти. Специално проектираната и построена сграда включва
тържествена зала; специализирани семинарни кабинети; аудитории; компютърна лаборатория „Джон Атанасов” с модерни компютърни зали с локални
мрежи и с постоянен достъп до Интернет, в които се изучават съвременни
информационни и комуникационни технологии; Библиотечно-информационен център с читалня за 150 души, чийто специализиран библиотечен фонд
е над 52 000 библиотечни единици, и книгохранилище за 80 000 документа;
IP Point – информационно-консултантски център по интелектуална собственост; Кариерен център за подпомагане на професионалната реализация на
студентите; Учебно-демонстрационна музейна сбирка „Духовност и лидерство”; музейна сбирка на съвременната българска духовност; издателство „За
буквите – О писмнехь”; параклис „Св. Николай Чудотворец”; фонетичен кабинет; кабинети за преподавателите и за административния персонал; заседателна зала; модерен физкултурен комплекс със салон; тенис кортове; зала
за фитнес; стол; кафе-клуб.
Изграждан в продължение на 60 години, УниБИТ удовлетворява
много добре потребностите на около 2000 студенти и над 150 щатни и хонорувани преподаватели. Специализираните учебни семинари и кабинети притежават богати учебни фондове, като значителна част от тях са вече библиографска рядкост.
През 2005 г. в Библиотечно-информационния център към УниБИТ е
поставено началото на музейна сбирка на съвременната българска духовност.
Идеята за нейното създаване е продиктувана от нуждата за съхраняване на
духовността и самосъзнанието на днешното информационно общество. Експозицията е събрала в себе си както културата, така и усещането за време – от
съзерцанието на Николай Хайтов до артистизма на Стефан Данаилов, преплитането на изкуство и традиции, личности и постижения. До момента има
изложени предмети и документи на 11 български интелектуалци (Антон Дончев, Любомир Левчев, Николай Хайтов, Йордан Радичков, Ангел Балевски,
Вежди Рашидов, Божана Димитрова, Стефан Данаилов, Иво Папазов, Креме-
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на Зотова, Христо Друмев).
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• Проект “Автоматизирана информационна система на „ Докторантско училище“ в университетски структури”
• Проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“
• Проект „Анализ на обичайните практики при използването на продукти на
интелектуалната собственост в университетска информационна среда“
• “Модерният град и съхраняване на националната идентичност”
СТРУКТУРА
• Факултет по библиотекознание и културно наследство
• Факултет по Информационни науки
• Департамент по общообразователни дисциплини
• Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (Докторантско
училище)
• Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението
и защитата на КИН
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 119, 1784 София, България
Телефон: (+359) 2 971 80 69, (+359) 2 971 80 69

БГ Наука организира научна пресконференция по повод 50-ти брой на сп. „Българска Наука“

БГ Наука

продуцира документалният филм
„На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Университет по хранителни технологии –
Пловдив
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Висшият институт по хранителна и вкусова промишленост   (днес
Университет по хранителни технологии) гр. Пловдив е основан официално
с Указ № 230 от 10 юни 1953 година на Председателя на Народното събрание, съгласно който ВИХВП (днес УХТ) се формира в самостоятелно висше
учебно заведение. На 31 юли 1953 г. е назначен първият ректор – проф. Илия
Пашев. Първоначално част от катедрите (Електротехника, Винарска технология, Технология на млякото и млечните продукти, Технология плодовете и
зеленчуците) се помещават в сграда на бившия френски колеж. Ректоратът и
катедрите Неорганична химия , Органична химия, Математика, Машинознание, Физика, Технология на месото и рибата и други заемат намиращия се в
съседство преустроен тютюнев склад „Братя Драганови“. Катедра Технология
на тютюна и тютюневите изделия се настанява в тютюневия склад „Томасян“
на ул. „Велико Търново“ 24, а катедра Технология на растителните мазнини,
сапуни и етерични масла на ул. „Кирил и Методи“ 8.Тържественото откриване
на сградата, в която се помещава и понастоящем УХТ е на 10 февруари 1963
г. През 1963-1967 година се открива спортно-оздравителен лагер край язовир
Батак, а през 1972-1976 г. отваря врати спортния комплекс край река Марица.
През годините на своето развитие ВИХВП развива многостранни
международни контакти и има активна международна дейност. През 1965 г.
се сключват първите договори за двустранно сътрудничество с Московския
институт по хранителна промишленост, Русия и с Политехнически институт
– Галац, Румъния. През периода 1957-1978 г. договори за двустранно сътрудничество се сключват с Московски технологичен институт по месна и млечна промишленост (сега Московски държавен университет по приложна биотехнология), Киевски технологичен институт по хранителна промишленост,
Краснодарски политехнически институт, Русия, Хумболдт университет – Берлин, Германия, Химико-технологичен институт - Прага, Чехословакия, Университета в Сегед, Унгария. През 1979-1990 г. международното сътрудничество се разширява, като се подписват догори с Аграрен университет – Атина,
Гърция, Ленинградски технологичен институт  по хладилна промишленост,
Одески технологичен институт, Московски институт по хладилно машиностроене, Кутаиски технологичен институт, Русия, Селскостопанска академия – Познан, Полша, Технически Университет – Берлин, Германия. Нови
договори се сключват с Московски държавен университет по приложна биотехнология, Русия, Кубански държавен университет – Краснодар, Русия, Агрономически университет на провинция Хибей, Китай. От 1994 година ВИХВП се включва в 17 проекта на образователните изследователски програми
„ТЕМПУС“ и „КОПЕРНИКУС“, финансирани от ЕО. Осъществява се активен
международен обмен. За периода 1994-1998 година по ТЕМПУС са командировани 162 преподаватели и по КОПЕРНИКУС – 52. Преподаватели от УХТ
посещават различни Европейски университети, за да подготвят нови лек-
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ционни курсове или даусъвършенстват своята подготовка. Значителен брой
студенти също провеждат частично обучение в чужбина.
Днес УХТ – Пловдив, е авторитетен национален център на хранителната наука, технология и образование в България.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• Виртуална лаборатория за моделиране и стимулиране на обекти и процеси
с приложение в хранителната промишленост, ръководител проф. Милчо Стоянов Ангелов
• Възможности за получаване на нови асортименти пшенични и малцови
пива чрез класически и иновационни технологии, ръководител доц. д-р Георги Атанасов Костов
• Механо-математично моделиране и изследване на процесите на рязане на
хранителни продукти, ръководител проф. Симеон Васков Василев
• Теоретично изследване на електронната структура и възбудените състояния
на водородно-свързаните комплекси на серотонина, урацила и 5 - аминоурацила с молекули вода, ръководител  доц. д-р Димитър Иванов Димитров
СТРУКТУРА
• Технологичен факултет
• Технически факултет
• Стопански  факултет
• Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

Адрес: бул. „Марица” 26, 4000 Пловдив, България
Телефон: (+359) 32 643 637, (+359) 32 603 730
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Университет „Професор д-р Асен Златаров“
– Бургас
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Университет   „Проф. д-р Асен Златаров“ е единственият държавен
университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомри 1963 г. с Указ
№ 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф.
д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон.
През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет
„Проф. д-р Асен.Златаров”.  
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ e институционално акредитиран с решение №16 от 17.05. 2007 г. на Националната агенция за оценяване
и акредитация за срок от 6 години.
Обучението в Университета се осъществява в три факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки и Факултет по обществени науки. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм.
Обучението се извършва по 29 акредитирани бакалавърски и над 60
магистърски програми.
В структурата на Университета достойно място заемат Департаментът за чуждоезиково обучение, Централната научноизследователска лаборатория и
Електронно-изчислителният център. Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален
бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”.
В Университета преподават над 320 висококвалифицирани преподаватели, от които 127 хабилитирани. Организацията и управлението на образователния процес в него е в съответствие с Европейските изисквания и
критерии за качествен образователен и изследователски процес. Разработена е университетската система за оценяване и поддържане на качеството на
обучение. По качество на научните изследвания Университетът е класиран на
едно от първите места в България по системата Хирш за принос в науката. В
изпълнение политиката на ръководството за подмладяване и повишаване на
квалификацията на академичния състав се наложи практиката за обявяване
на конкурси на всички нива – от „асистент” до „професор”.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” разполага със съвременна
материална база, която е в съответствие с държавните изисквания за високо
качество на обучението. Тя се състои от шест учебни корпуса, спортна база,
три студентски общежития, три студентски стола и център за медицинско обслужване. Легловият фонд на студентските общежития дава възможност за
настаняване на всички студенти, които не са жители на Бургас.
Университетската библиотека включва Централна библиотека и три
филиала. Библиотеката предоставя материали от широк спектър области на
знанието – обществени, икономически, хуманитарни и технически науки. В
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читалните са оборудвани 150 читателски места. Осигурен е достъп до научните бази данни Scopus, ScienceDirect, EmBase, Web of Knowledge.
Академичното ръководство полага системни усилия за поддържането, разширяването  и ефективното използване на наличната материална база,
за нейното модернизиране и обновяване.
Университетът има установени активни научни връзки с институти и
университети от Англия, Франция, Германия, Русия, Румъния, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Словакия  и др.  Те създават
възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и
студенти, за обмен на лектори, на учебна и научна литература.
Девизът на Университет‚ „Проф. д-р Асен Златаров‘‘- Бургас е:
“РАЗВИТИЕ, РАСТЕЖ, ИНВЕСТИЦИИ, ДОХОДИ”.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• Оценка на широко мащабни рискове за околната среда с тестови методи.
GOGE-CT-2003-506675
• Разработване на нов подход за рискова оценка на химичните съединения по
отношение на репродуктивната токсичност, чрез комбиниране и прилагане
на in vitro, тъканни и сензорни технологии. LSHB – CT - 2004-503257
• Оптимизирани стратегии за оценка на риска от промишлени химикали чрез
въвеждане на тестови и без-тестови информационни системи. 037017
СТРУКТУРА
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Факултет по технически науки
• Катедра ”Технология на материалите и материалознание”
• Катедра ”Органични химични технологии”
• Катедра ”Основи на химичната технология”
• Катедра ”Химично инженерство”
• Катедра ”Биотехнологии”
• Катедра „Неорганични химични технологии”
• Катедра „Електроника, електротехника и машинознание”
• Катедра „Компютърни системи и технологии”
Факултет по обществени науки
• Катедра „Икономика и управление“
• Катедра „Маркетинг и туризъм“
• Катедра „Педагогика и Психология“
• Катедра „Инд. тех. и мениджмънт
• Катедра „История и философия“
• Катедра „Методика на обучението
• Катедра „Български език и литература“
• Катедра „Здравна грижа“
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Факултет по природни науки
• Катедра „Неорганична и аналитична химия“
• Катедра „Екология и опазване на околната среда (ЕООС)“
• Катедра „Физикохимия“
• Катедра „Органична химия“
• Катедра „Математика и физика“
• Катедра „Компютърни и информационни технологии“

Адрес: бул. „Проф. Якимов“ №1, 8010 Бургас, България
Телефон: (+359) 56 86 00 41, (+359) 56 88 02 49
Източник и уеб сайт: www.btu.bg

БГ Наука може да се използва като учебно

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.
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БГ Наука е безплатно,
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защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
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Химикотехнологичен и металургичен
университет – София
Началото на висшето химикотехнологично образование в България е
поставено през 1945 г. със създаването на Отдел по индустриална химия към
Машинния факултет на Държавната политехника. С указ на Президиума на
Народното събрание от 10.06.1953 г. Държавната политехника се разделя на
четири самостоятелни висши технически института, един от които е Химикотехнологичният институт с два факултета – Инженерно химичен и Металургичен с общо 11 специалности.
Бързата индустриализация в следвоенните години и по-специално
интензивното развитие на химичната и металургична промишленост в края
на 50-те години на миналия век дава и нов тласък в развитието на химикотехнологичното и металургично образование.
През 1953 г. се въвежда задочна форма на обучение.
През 1959-1960 г. рязко се увеличава приемът на студенти.
През 1960 г. се създава Научно-изследователски сектор, чието предназначение е да решава технологични проблеми на промишлените предприятия. С това Химикотехнологичният институт се оформя като учебен и научноизследователски център в областта на химията и металургията.
С решение на Министерски съвет през 1963 г. ХТИ става Висш Химикотехнологичен Институт (ВХТИ), а през 1995 г. с решение на Народното
Събрание е преименуван в Химикотехнологичен и металургичен университет
(ХТМУ). Основните му структурни звена са 3 факултета, 3 департамента и 1
Технологичен Колеж.
Принос за организирането на химикотехнологичното образование
в България и създаването на ХТИ (днешния ХТМУ) имат: проф. д-р Никола
Коларов, проф. Захари Караугланов, проф. д-р Борис Загорчев, чл. кор. проф.
Владимир Кабаиванов, проф. д-р Димитър Джоглев, проф. дтн Димчо Димитров и др.
За пръв Ректор на новосъздадения Химикотехнологичен институт
през 1953 г. е избран проф. д-р Борис Загорчев.
От самото му създаване до днес в ХТМУ са работили и работят висококо квалифицирани преподаватели и учени, които са дали своя принос за
развитието на химикотехнологичното и металургично образование и наука, и
за подпомагане на българската промишленост. Сред тях се открояват имената
на учени като акад. Стефан Христов, чл. кор. проф. Любомир Желязков, чл.
кор. Чавдар Иванов, проф. Петко Николински, проф. Михаил Герасимов и
др., които имат съществен принос за издигане на авторитета на Университета
и международното признание на българската химична наука
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НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• ПРОЕКТ „ПОДХОДЯЩА И РЕНТАБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ХТМУ
СОФИЯ” – Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансиран от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
• ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014 – „Център по математично моделиране
и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи“
• ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА
МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО,
• ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ – BG 051PO0013.3.06-0038
СТРУКТУРА
Факултети
• Факултет по химични технологии
• Факултет по химично и системно инженерство
• Факултет по металургия и материалознание
Департаменти
• Департамент по химични науки
• Департамент по физико-математични и технически науки
• Департамент по хуманитарни науки
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Деканати
• Деканат за международна академична мобилност и чуждоезиково обучение
• Деканат за продължаващо и дистанционно обучение
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Учебни центрове
• Център по екология
• Център по френскоезично обучение
• Център за немскоезично обучение
• Център по материалознание - англоезично обучение
• Център по европейско качество
• Център по водородни технологии
• Университетски компютърен център
• Централна научноизследователска лаборатория
Адрес: бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, 1756 София, България
Телефон: (+359) 2 81 63 120, (+359) 2 81 63 109, (+359) 2 862 91 79
Източник и уеб сайт: www.uctm.edu
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Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски“
Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод
на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин
Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици
на Кирил и Методий. Добре уредените шуменски възрожденски училища
стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879
г. тук да се открие първият педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г.
той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през
1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.
Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет
в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа
дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природодни, математически, педагогически
и технически науки.
Структурата на университета включва пет факултета (в гр. Шумен),
един Колеж (в гр. Добрич) и един Департамент (в гр. Варна). В Шуменския
университет се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма над 7000
студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и
информатика, Факултета по природни науки, Педагогичексия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа. В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми
за образователно-квалификационните степени професионелен бакалавър,
бакалавър и магистър, както и за образователно-научната степен доктор. Чрез
Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите
и чрез Центъра за следдипломно обучение и квалификация са създадени необходимите условия за преквалификация и повишаване квалификацията на
специалисти, завършили колеж, на лица с полувисше и с висше образование.
Университетът гарантира на своите възпитаници адаптивност за работа в различни условия.
Учебният процес се осъществява от над 400 преподаватели на основен трудов договор, от които около 40 професори, 150 доценти, 30 доктори
на науките, 220 доктори. Привличат се и авторитетни учени от страната и от
чужбина. Университет осигурява необходимата мобилност на студентите в
собствените си граници, както и в други висши училища на страната и чужбина чрез трансфера на натрупаните кредити. Чрез международни и преки
договори с редица чуждестранни университети и академии се осъществява
обмен на студенти и преподаватели. Към университета работи и Център за
езикова подготовка на чуждестранни граждани.
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Академическият състав има сериозен принос в различни клонове на
науката и е желан партньор в разработката на редица национални и международни образователни и научни проекти и програми. В неговите многобройни
лаборатории, ателиета и научни и центрове (като Научния център “Преславска книжовна школа”, Астрономическия център, Центъра за педагогически
изследвания, Центъра по византиистика, Лабораторията по приложна лингвистика, Лабораторията по компютърни методи в археологията, Лабораторията по иконография, Лабораторията по математическо моделиране, Лабораторията по медицинска физика и пр.) се осъществяват фундаментални
и приложни изследвания, творят се произведения на изкуството. В тяхната
дейност активно участват не само преподаватели, но и докторанти и студенти.
Университетскита библиотека разполага с богати фондове и модерни
средства за тяхното ползване. Университетското издателство “Епископ Константин Преславски” издава стотитци томове специализирана учебна и научна литература.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• Научноизследователски център по археометрия
• Научноизследователски център по военна история и археология
• Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани
• Център за младежки социални изследвания
• Център за православна култура и изкуства “Свети Архангел Михаил”
• Център за продължаващо образование
• Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации
• Център по биодинамични технологии
• Център по русистика
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• Факултет по хуманитарни науки
• Факултет по математика и информатика
• Факултет по природни науки
• Педагогически факултет
• Факултет по технически науки
• Колеж – Добрич
• ДИКПО – Варна
• Център за дистанционно обучение
Адрес: ул. „Университетска“ 115, 9712 Шумен, България
Телефон: (+359) 2 54 83 04 95
Източник и уеб сайт: www.shu-bg.net
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Югозападен университет „Неофит Рилски“,
Благоевград
Университетът в Благоевград, чийто патрон е патриархът на новобългарското образование Неофит Рилски, започва своята биография като филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с Разпореждане №
323 от 9 август 1975 г. на Бюрото на Министерския съвет (ДВ, бр. 65 от 1975 г.).
Първите 200 студенти са приети през учебната 1976-1977 г. в две специалности – Педагогика за подготовка на детски учители и Педагогика за подготовка на начални учители. Така за първи път в България започва подготовка на
детски и начални учители с висше образование. Обучението се осъществява
от трима професори, двама доценти и тринадесет асистенти.
С Указ № 2296 от 4 август 1983 година на Държавния съвет на Народна република България (ДВ, бр. 62 от 1983 г.), филиалът е преобразуван
в самостоятелен Висш педагогически институт, който с течение на времето
набира опит, търси свой облик и път в подготовката на педагогически кадри.
Две години по-късно – през 1985 г., започва да функционира и Научен съвет, с право да избира доценти по педагогика, психология, дефектология и
методика на обучението. Разкриват се много нови специалности (математика,
физика, химия, български език и литература, български език и история и др.)
и през 1990 г. вече се осъществява обучение на редовни и задочни студенти в
пет факултета по десет специалности.
Организира се и обучение на чуждестранни студенти. Институтът все
повече се утвърждава като висше училище от университетски тип.
В периода след 1990 г. под въздействието на процесите на демократизация във всички области на обществения живот и в съответствие със Закона
за академичната автономия, висшето училище в Благоевград започва да се
развива с ускорени темпове. Създават се редица нови факултети и специалности. Наред с обучението, финансирано от държавата, се въвежда и платено
обучение.
С оглед на достигнатата степен на развитие, на повишените потребности от специалисти с висше образование, особено в областите на икономиката, правото и социалните дейности, с Решение на Народното събрание
от юли 1995 година (ДВ, бр. 68 от 1995 г.) Висшият педагогически институт
– Благоевград се преобразува в Югозападен университет „Неофит Рилски“ –
Благоевград.
Този акт отразява следните основни моменти:
Съответствие с изискванията на чл.17, ал. 2, т. 1 от ЗВО за провеждана подготовка по специалности в основните области на науката – хуманитарни, обществени, природни и технически.
Наличие на необходимите преподавателски и научни кадри.
Настъпилите съществени структурни промени във висшето училище.
Създават се Стопанския, Юридическия, Медико-педагогическия и други факултети и се разкриват нови хуманитарни, природонаучни, педагогически и
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УНИВЕРСИТЕТИ
технологически специалности.
На 27.01.1997 г. с Постановление №16 на Министерския съвет Полувисшият институт по машиностроене и електротехника – Благоевград, се
преобразува в Технически колеж, който се включва в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.
Югозападният университет „Неофит Рилски“ е държавен университет, който
предлага обучение на български и английски език в 67 бакалавърски, 86 магистърски програми и 43 научни специалности (докторски програми).
Със своята 36-годишна история Югозападен университет „Неофит
Рилски“ е завоювал своето място в научното и образователно пространство
на България и Югоизточна Европа. Ситуиран в икономическия, културен и
образователен център на Югозападна България – Благоевград, само на 90 км
южно от столицата на България – София,  на 20 км от границата с  Македония
и на 80 км. от границата с Гърция. Стратегическата му позиция обуславя по
естествен начин академичното му сътрудничество с редица балкански университети в региона. Това позволява бърз и лесен достъп до множество  интересни дестинации – Банско, Сандански, древния Рилски манастир, Мелник,
Националните паркове „Пирин“ и „Рила“, Солун, Серес, Щип, Битоля и други.
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• „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (Благоевград) – инвестиция за бъдещето“ –
BG051PO001-3.1.09-0012
• Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води – Схема № BG051PO001/07/3.3-01
• Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и
учители – Схема № BG051PO001/07/4.1-01
• Изграждане на хранилище за знания относно научните изследвания в областта на икономическите аспекти на здравословните и безопасни условия на
труд (ROWER – Building a Knowledge Repository for Occupational Well-Being
Economics Research)
СТРУКТУРА
• Правно-исторически факултет
• Природо-математически факултет
• Стопански факултет
• Факултет „Обществено здраве и спорт“
• Факултет по педагогика
• Филологически факултет
• Философски факултет
• Факултет по изкуства
• Технически колеж

Адрес: ул. “Иван Михайлов” No 66,
2700 Благоевград, България
Телефон: (+359) 73 88 89 121
Източник и уеб сайт: www.swu.bg
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Академично издателство
„Проф. Марин Дринов“
ИСТОРИЯ
Историята, развитието и традициите на Академично издателство
„Проф. Марин Дринов“  водят началото си от историческата 1869 г., когато на
29 септември  в Браила се основава Българското книжовно дружество (БКД). В
условията на робство и емиграция с ентусиазма и усилията на малцина учени,
между които Марин Дринов, Васил Друмев, Васил Стоянов и няколко други,
се поставят солидни основи за развитието на българската история, езикознание, етнография и литература, а по-късно и на естествените, икономическите,
правно-държавните и други науки. Организатори и редактори на изданията
на Дружеството са неговите първи действителни членове – Марин Дринов и
Васил Друмев.
С превръщането на БКД в Българска академия на науките (БАН) през
1911 г., Академията разгръща значителна издателска дейност. През 1949 г. се
създава Издателство на БАН, а пет години по-късно по случай 125-годишнината от основаването на БКД, Издателството с печатница на БАН се преименува в Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
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Днес Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ е издателско-полиграфически комплекс за академична книжнина – енциклопедии, речници,
монографии, сборници, поредици, списания, учебници, учебни помагала, научнопопулярни и многотомни издания от всички области на знанието с издадени над 820 заглавия към момента.
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Академичното издателство  ,,Проф. Марин Дринов“ е едно от уважаваните и
предпочитани издателства, както от страна на авторите, заради съхранените
традиции и богатия си опит, така и от читателите, които от неговите издания
получават актуална научна информация  и новаторски идеи в областта на теорията и практиката.
С натрупания дългогодишен опит в публикуване на  специализирана литература, със стремежа си да отговори на повишените изисквания към качеството
на научноизследователската книжна продукция Издателството дава своя съществен принос към обогатяване на съвременния духовен и интелектуален
живот у нас и защитава  националния  престиж на българската научна мисъл
в чужбина.
Адрес: ул. „Акад Георги Бончев“, бл.6, София, България
Телефон: (+359) 2 872 09 22; (+359) 2870 41 55
Уеб сайт: www.baspress.com
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Археологическият институт с музей при Българската академия на науките е най-старата музейна институция в България. Веднага след Освобождението от турско робство, по време на дейността на Временното руско управление, заедно с формирането на структурите на съвременната българска държава, започва и нейното изграждане. След създаването на Публичната (Народната) библиотека, към нея е обособена музейна сбирка, която скоро прераства
в музеен отдел. Попълването му със старинни предмети става основно чрез
дарителство, благодарение на активността на учителите от страната, които изпращали в София всичко, което според тях има историческа стойност.
Обособяването на музейния отдел в самостоятелна институция с „нарочен персонал” става през 1892 г., а Указът на княз Фердинанд І от януари
1893 г. узаконява учреждението Народен музей със самостоятелен бюджет и
печат, като му предоставя сградата, в която и днес се помещава: Буюк джамия.
Паметник на културата, построен в края на ХV в., тя е най-старата запазена
джамия в София. По данни от писмени извори се приема, че се е наричала
Джамията на великия Махмуд паша. Махмуд паша е велик везир на султан
Мехмед ІІ Завоевател (1451-1487).  В запазения си вид Буюк джамия е квадрат с
дължина 36,6 м, ориентирана по посоките на света. Това пространство е разделено от четири стълба и съответстващите им пиластри на 9 еднакви квадрата,
над всеки от които има кубе, стоящо на пандантиви. Всички кубета са с еднакъв
диаметър, поддържат се от заострени арки и са покрити с оловни листове. Стените на джамията са градени от каменни блокчета, споени с хоросан и обградени с тухли – т.нар. клетъчен градеж, характерен за османското строителство.
В Националния археологически институт с музей се съхраняват десетки хиляди находки от българските земи, илюстриращи развитието на обществата от първите заселници на Балканите (преди около 1,5 милиона години)
до късното средновековие. Част от тях са представени в постоянната експозиция на музея. Експонатите са паметници от изключителен интерес не само за
българската, но и за световната публика и често участват в международни изложби в различни краища на света.
Постоянната експозиция на музея е организирана хронологически и
тематично в четири зали.
Зала «Праистория» представя културата и бита на най-ранните обитатели на днешните български земи, както и хронологията, периодизацията
и районирането на праисторическите култури на територията на днешна България – от палеолита (1,5 милиона – 10000 г. пр. Р. Хр.) до средната бронзова
епоха (2000 – 1600 г. пр. Р. Хр.). От голям интерес както за специалистите,
така - и за любителите са експонатите от няколко обекта, изключително важни
за праисторията на България, на Балканите и на Европа: пещерата Козарника
(Белоградчишко) и селищните могили Караново и Езеро (Новозагорско). Находките от Козарника са най-ранните документирани следи от човешко присъствие в Европа, датиращи от преди около 1,5 милиона години. Колекциите от
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Караново и Езеро дават възможност на посетителя да се запознае с последователното развитие на обществото през неолита, халколита и ранната бронзова
епоха (от около 6000 до около 2000 г. пр. Р. Хр.). Представени са характерните
за различните периоди керамични съдове, сечива и оръжия от камък, кост, рог,
мед и бронз. Специално внимание е отделено на богатата колекция от антропоморфна и зооморфна пластика от различни обекти, която демонстрира както
уменията и естетическите виждания на древните хора, така и техния светоглед
и религиозни представи.
В т.нар. „Централна зала” на Музея експозицията е организирана хронологически в четири основни теми: Тракия и елинският свят; Тракия и Рим;
Византия; Каменната летопис на българите.   
Тракия е представена чрез находки, датиращи от къснобронзовата
(краят на ІІ хил. пр. Хр.) до късноелинистическата епоха (краят на І хил. пр.
Р. Хр.). Сред тях се отличават керамичните съдове и антропоморфни фигурки
с инкрустирана украса, каменните калъпи за брадви, бронзовата статуетка на
елен от Севлиево, Габровско (VIII в. пр. Хр.), части от най-характерното за тази
епоха предпазно и нападателно въоръжение: шлемове, броня, наколенници,
мечове, върхове на копия, както и находки от монументалната гробница в могилата Мал тепе при Мезек, Свиленградско и от тракийския град Севтополис.
Гробницата при Мезек със своята дължина от 32 м. е най-голямата открита
досега в източната половина на Балканския полуостров; тя се състои от дълъг дромос (коридор) с дължина 20,65 м. и три помещения. В експозицията
са включени предмети от инвентара на няколко погребения, извършени в нея
в периода от втората половина на IV – началото на III в. пр. Р. Хр. Сред тях с
особена стойност са богато украсеният железен нагръдник с позлата и златните накити. Силно впечатляваща е бронзовата статуя на глиган, точно копие на
откритата в южната периферия на могилата, сега намираща се в колекцията
на Археологическия музей в Истанбул. Севтополис, днес под водите на язовир
Копринка, Казанлъшко, е град основан от тракийския цар Севт III през ранноелинистическата епоха. От града и от неговия могилен некропол освен съдове
и накити произхождат и интересни предмети, свързани с домашни култове –
оловна змия, кернос, както и известният Севтополски надпис.  
В експозицията са представени паметници от некрополите на елинските колонии (апойкии), разположени по Черноморското и Егейското крайбрежие. Сред тях преобладават надгробни релефи, керамични и стъклени съдове,
теракоти, алабастрови и метални предмети. Надгробната плоча на Дейнес, син
на Анаксандър, с изображение на млад мъж с куче е една от малкото запазени
стели от този тип от архаичната епоха. Впечатляваща също е и бронзовата хидрия от Несебър с апликации, изобразяващи Борей и Орития (IV в. пр. Р. Хр.).
Голяма част от изложените в тази зала находки датират от римската епоха. Предимно скулптурни и епиграфски паметници, те произхождат от
северна и южна България – територия, в която през тази епоха се основават
провинциите Мизия, Тракия и Македония. Представени са некрополите с
надгробните им паметници, гробни съоръжения, характерен погребален инвентар, градски и извънградски жилищни и обществени сгради с елементи от
тяхната архитектурна украса, керамични и метални съдове, части от мебели,
производствени инструменти, както и култови комплекси с вотивни дарове.
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Сред изложените колекции важно място заемат апликациите от колесници,
открити в надгробните могили на местната аристокрация от Тракия,  надгробните плочи от провинция Македония, които показват различните тенденции
в развитието на римския портрет през І-ІV в., бронзовата глава от статуя на
Гордиан ІІІ (238-244), която вероятно е украсявала агората на Никополис ад
Иструм (с. Никюп, Великотърновско). Експозицията включва и съкровището
от Червен бряг, Плевенско – императорски подарък за местна личност по случай деценалия на Лициний, плочата от София (Сердика), известна като “цирков афиш”, пиластровите капители от вила Армира край Ивайловград, изящно
изработени в стила на Афродизийската школа, монументалната статуя на Фортуна от Гиген, главата от бронзова статуя на Аполон от София. В залата са изложени портретни статуи, бюстове и глави, както - и копия на известни гръцки
произведения, с които се представят основните скулптурни направления през
римската епоха.
В експозицията е включена изключително богата колекция от оброчни плочи, сред които централно място заемат откритите в светилището при
Глава Панега. Чрез тях се представя синкретизмът между божества от местния,
елинския и римския пантеон – явление, което е често засвидетелствано в тракийските светилища.  
В същата зала е представен и археологическият комплекс „Св. София”
с гробен инвентар, датиращ от II-III в., стенописи от гробница от IV в. и надгробни плочи от V-VI в. Сред тази група паметници се намират известната мозайка и сребърната мощехранителница от църквата „Св. София”; абсидалната
мозайка принадлежи на нейния най-ранен строителен период (ІV в.).  
Темата за Византия е развита чрез най-характерните паметници за
тази епоха. Представени са колекции от различни типове капители, част от
амвон и плочи от олтарни прегради, мощехранителници от различни материали и форми и други предмети, които показват постепенното развитие на култа.
Централно място в тази група предмети заемат комплексът от Садовец с фино
изработен златен кръст и уникалните свещници, както - и релефните плочи
от червена шиста, украсявали църковни постройки или богата светска сграда.
В тази част на залата е изложена и впечатляваща колекция накити, която е
свидетелство за готското присъствие на територията на днешна България през
VI в.
От двете страни на монументалното стълбище, над което е поставено
гипсово копие на скалния релеф с изображение на конник от Мадара, Шуменско, е представена каменната летопис на българите. Надписите, които са написани на гръцки език, съобщават за събития от историята на Първото българско
царство, като най-ранният от тях е от 705-707 г. Важна историческа стойност
има фрагмент от колона от с. Селище (Сюлейман кьой), Новопазарско, на който е издълбан текстът на 30-годишен мирен договор, сключен между България
и Византия през 815 г., както и колона с 25-редов строителен надпис на гръцки
език от с. Хан Крум (бивше Чаталар), поставен от името на „кан сюбиги Омуртаг”, който свидетелства за построяването на „малък стан на Тича”; надписът
датира от 822 г.
В галерията са изложени стенописи от църкви в Мелник (Благоевградско), Калотина (Софийско), Крапец (Пернишко) и Несебър (Бургаско).  
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Църквата „Св. Никола” в Мелник (ХІІІ в.) е била построена към края
на ІХ в. върху останките от раннохристиянски храм и по-ранно тракийско
светилище, посветено на богинята Артемида-Бендида. Създадена като енорийска, по-късно тя прераства в епископска (ХІ в.), митрополитска (ХІІІ в.) и
манастирска (ХVІІІ в.) църква. Изписана е към края на ХІІ – началото на ХІІІ
в. Богатата, нетрадиционна стенописна програма на църквата е изпълнена в
стила на византийските императори от династията на Комнините (1057-1143).
Фреските, пренесени във фондохранилищата на НАИМ-БАН през 30-те и 40те години на ХХ в., са изработени извънредно прецизно и внимателно от трима
опитни зографи. Това личи в представянето на карнацията (цвета на лицето,
ръцете и тялото), сенките, дрехите и движенията.
Църквата „Св. Никола” в Калотина, Софийско, от ХІV в., манастирска
гробна капела, е била построена и изписана по поръчка на ктитора Деян и съпругата му Владислава. В изложените стенописи са изобразени св. Петър и Успение Богородично.
Църквата „Св. Петка” в с. Крапец, Пернишко, се датира през ХVІІ в. Запазените стенописи дават възможност за композиция в три регистъра: присъстват
фигури на пророци и светци в цял ръст и допоясни изображения, както - и
евангелски сцени.  
Църквата „Св. Георги Мали”, построена през ХVІІ в., се е намирала на
южния бряг на стария град Несебър. Стенописите са били свалени и прибрани
в Народния музей в София преди разрушаването на църквата през 1946 г. Изложените фрагменти от стенописи принадлежат към декоративната програма
на южната и северната стена на църквата. Представени са светци-воини и лечители, както и евангелски сцени.
Най-късните стенописи са от църквата „Св. Георги Големи” в Несебър.
Църквата е изписана през 1703-1704 г. с разходите на свещеника-сакеларий
К(онстантин) и преподобна Анастасия по времето на несебърския митрополит
Христофор. Изложените стенописи са от житието на патрона на църквата св.
Георги и други светци. В тях се различават почерците на двама зографи.
В зала „Средновековие” са изложени паметници, датиращи от ІХ до
ХІV в. (Първо и Второ българско царство). Те са групирани по няколко основни теми: Битът на човека, Жената и мъжът-воин, Металът, Керамичното производство, Вярванията на българите, Писмената традиция, Човекът и богът,
Християнската столица на ранносредновековна България - Велики Преслав,
Украсата на църковните постройки от епохата на Второто българско царство,
Църквата и владетелят.
Строителни материали и инструменти, водопроводни и канални тръби, тръби за комини, вградени в стените, фрагменти от многоцветни стъкла
за прозорец, ключове и катинари, кухненска и трапезна керамика, светилници, предмети за изработването на облеклото (игли за шиене, железен дарак,
прешлени за вретено), а също – и други предмети, свързани със забавленията
на децата и мъжете в дома (костени зарове, играчки, пулове за табла и др.),
позволяват да се оформи картината на бита на човека през тази епоха. Сред
изложените предмети особен интерес представляват сребърни съдове, внос от
западна Европа, както и фрагментите от тъкани и бродерии от църквата „Св.
София” и от Трапезица в Търново.   
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Накити от благороден метал, от мед и бронз, често позлатявани и
украсени със скъпоценни камъни и стъкло, изработени в българските градски ателиета или в императорските работилници на Византия, на Източното
Средиземноморие и Западна Европа отразяват модата, която обогатява традиционното женско облекло. Сред накитите за глава на мястото на изящните
обици се налагат големите масивни наушници. Носят се огърлици от многоцветни мъниста и метални и стъклени гривни. Дрехите се затварят с метални
копчета, както и с колани с метални апликации.
Оръжия и воински принадлежности – ризница, сабя, върхове на копия и стрели, колани и амуниция представят българския воин. Инструменти
за ковачество и дърводелство, земеделски сечива, златарски инструменти, костени предмети и керамични съдове, изработени на ръчното грънчарско колело
и на крачния кръг показват високото ниво, постигнато от занаятчийските работилници през тази епоха. Сред представените керамични съдове могат да се
видят: белоглинена, рисувана, глазирана  и „сграфито” керамика.  
Амулети с предпазно предназначение, намерени в първите български
столици от VІІ-Х в., заедно с розета с руни от Плиска и керемида с изображение на шаман, открита в култовия център на Мадара, свидетелстват за устойчивостта на езическите вярвания на българите и за запазването на обичайните
им култови практики, дори - след приемането на християнството.
Писмената традиция на българите е илюстрирана чрез първия станал
известен надпис на кирилица, издълбан върху каменната надгробна плоча на
Мостич, висшия сановник (ичергубоил) от Велики Преслав (Х в.), както - и
чрез плочките от белоглинена глазирана керамика с литургични текстове, изработвани във Велики Преслав през Х-ХІ век.
В тази зала са изложени още известният златен нагръден кръст от
Плиска, украсен с множество миниатюрни изображения и сцени, фрагменти
от каменната пластична и белоглинена глазирана декорация и керамична икона на Св. Теодор от Велики Преслав, както - и декоративни елементи от църкви и нагръдни икони с изображения на покровители на войни, аристократи
и прелати, датиращи от епохата на Второто българско царство. Сред малките
икони най-забележителна е златната, с образа на Богородица, и декоративни
мотиви в емайл. Важно място в зала Средновековие се отделя и на три ценни
икони от ХІV в.: двустранната – от Поганово, един от шедьоврите на иконописта от този век, с изображенията на Богородица с Йоан Кръстител и Видението на Езекиил, мозаичната – от Тракия с Богородица с Детето и друга - със
сребърен обков и дарителски надпис на чичото на българския владетел Иван
Александър.  
В последната витрина на тази зала са показани печатите, скрепявали
писмата на владетели и духовни водачи от различни времена. Заедно са поставени тези на Борис-Михаил, покръстителят на България и Георги, синкел български, на цар Иван Александър и изработеният с изключително майсторство
печат на патриарх Висарион от Търновград. Сеченето на монети е представено с образци на различни типове от различни владетели. Златни и сребърни
пръстени-печати с донесени от Западна Европа хералдични символи бележат
усвояването на такава практика от владетели, представители на аристокрацията и вероятно – от представители на богатото гражданство. Богатството и въз-
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можностите на българската аристокрация се демонстрират и чрез златните коланни украси от Мадара (VІІ и ІХ в.), забележителната сребърна чаша, принадлежала на великия жупан Сивин, открита в неговия гроб в Преслав, и от такива
находки като укритото при Никопол съкровище от края на ХІV – началото на
ХV в. Намерено в метален съд, то съдържа скъпи съдове, накити и монети.
В зала „Трезор” са събрани най-представителните паметници от колекциите на музея: съкровища, инвентар от гробове и единични предмети с
особено художествено и историческо значение, които се датират в дългия период от къснобронзовата и  ранножелязната до римската епоха. Те са представени в хронологическа последователност, като на централно място стоят три
световноизвестни съкровища: съкровищата от с. Вълчитрън, Плевенско (краят
на къснобронзовата-началото на ранножелязната епоха), от с. Луковит, Ловешко (втората половина на ІV в. пр. Хр.) и от с. Николаево, Плевенско (ІІ-ІІІ
в.). Вълчитрънското златно съкровище се състои от голяма полусферична купа
с масивни дръжки, една голяма и три по-малки чаши с по една извисена дръжка (т. нар. киатоси), два големи и пет по-малки капака с луковични дръжки и
един троен скачен съд от яйцевидно оформени, издължени и заострени в единия си край части. Сребърното съкровище от Луковит е съставено от съдове за
вино и три комплекта апликации за конска амуниция. Част от апликациите се
нареждат сред шедьоврите на тракийската торевтика. Върху тях са изобразени
борби на животни и конници, с детайли подчертани с позлата. Съкровището от
Николаево, принадлежало на върхушката на местната аристокрация в римската провинция Долна Мизия, съдържа многобройни златни и сребърни женски
и мъжки накити, украсени с многоцветни скъпоценни камъни, които показват
най-големите постижения на ювелирството в източните провинции и в цялата
Римска империя. Част от съкровището са и сребърни предмети за богата трапеза и голямо количество сребърни монети.  
В тази зала са изложени предмети с голяма художествена стойност от
гробния инвентар от могили в селищата Белоградец, Дуванлии, Крън, Старосел, Стрелча, Златица, Розовец, Шипка, Арчар и Шишковци. Сребърната амфора-ритон от Дуванлии е шедьовър на ахеменидското изкуство, многобройните сребърни съдове от други комплекси са дело на гръцки майстори, а скифосът от Стрелча показва високите постижения на местните златари. Златната
погребална маска и пръстенът-печат от Крън, заедно с бронзовата глава от
Шипка, са сред най-големите открития на последното десетилетие, извършени от археолога Георги Китов. Маската, тежка над 600 гр., впечатлява с фината изработка и реалистичното предаване на детайлите на лицето. Бронзовата
глава, дело на гръцки скулптор от края на ІV в. пр. Р. Хр., принадлежи на портретна статуя на тракийския цар Севт ІІІ. Златният накит с големи скъпоценни
камъни от гроб на момиче от знатно семейство, открит в Арчар, е сред редките,
най-представителни украшения за глава от територията на цялата Римска империя. Сребърните украшения с позлата от могила в Шишковци показват разкоша на конските амуниции и на колесниците на тракийската аристокрация
през римската епоха.
Отделно място в зала „Трезор” е посветено на некропола в Требенище,
Македония. Представени са предмети от най-ранните разкопки на този некропол на илирите (останалите се съхраняват в колекциите на Археологически-
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те музеи в Белград и Скопие). Шлемове, украсени със златни ленти, маски и
ръка с пръстен от тънък златен лист, златни елементи от украсата на щитове и
парадно облекло, накити от кехлибар, сребърни, бронзови и стъклени съдове
представляват част от гробния инвентар на шестима воини. Внос от централна
Европа, от Финикия, от Лакония и от други райони на древна Гърция, те свидетелстват за развитите търговски взаимоотношения още през архаичната епоха
в тази част на Балканския полуостров.  
Наред с постоянната експозиция, в Музея се представят и редица временни изложби. Като традиция в последните години се наложи изложбата
„Българска археология”, която ежегодно илюстрира резултатите от археологическите проучвания през годината. С тази изложба посетителите имат възможност да се запознаят както с най-интересните и впечатляващи находки, така - и
с информация за самите обекти и последните открития в тях - от най-ранните
следи от човешко присъствие през ранния палеолит до средновековните български столици Плиска, Преслав и Велико Търново. Изложбата се открива в
средата на февруари, когато се чества и „Денят на археолога”.
Редовно се организират и тематични временни изложби, посветени
на конкретни обекти или - на различни аспекти от културата на обществата по
българските земи. През август и септември 2011 г., във връзка с провеждането на ХХII Международен конгрес за византийски изследвания, се представи
изложбата „България във Византийския свят”. Паралелно с нея се състоя и изложбата „Аз писах.”, илюстрираща развитието на българската писменост и на
българския език през средновековието.
Музеят е чест домакин и на фотографски и художествени изложби.
Последната фотографска изложба (6-30 декември 2011 г.) представя  научните
постижения на Института по археология и етнология при Полската Академия
на науките. На 28 табла са показани най-интересните археологически обекти
– от палеолита, неолита, бронзовата епоха, римския период, средновековието
и новото време, в които се провеждат проучванията на Института през последните десетина години. Представени са също така и най-новите лабораторни
методи в археологията.

93

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Българската Наука в действие

Геологически институт
„Страшимир Димитров”
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В продължение на повече от 60 години Геологическият институт е
основно водещо звено в направлението “Науки за земята” при Българската
академия на науките. В него се извършват научни и научно-приложни изследвания по всички важни за България аспекти на геоложката наука. През
последните години Геологическият институт се оформи като най-голямата
национална геоложка научно-изследователска и научно-експертна организация, в която се съчетават както класическите направления на геологията, така
и днешните приоритети в областта на науките за Земята. Основните изследователски дейности в Института са свързани с изучаване на земната среда на
територията на България с главна цел подпомагане на устойчивото развитие
на съвременното общество и безконфликтно ограничаване на последствията
от природните рискове. Наред с разработката на научни теми, пряко свързани с нуждите на националната икономика и общество, изследователите от
Геологическия институт още от неговото създаване са провеждали образователна дейност и развивали международно научно сътрудничество. Учени от
Института са били и са водещи университетски преподаватели, ръководители на значителен брой дипломанти и докторанти. Днес научните сътрудници на ГИ представят България в над 20 международни научни и експертни
организации. Геологическият институт е основан през септември 1947 г. Само
за няколко години се утвърждава като институт от национално значение, в
който се поставят научните основи за комплексно изследване и изучаване
на геологията на България във всички главни направления - палеонтология,
стратиграфия, тектоника, минералогия, геохимия, петрология, хидрогеология и инженерна геология. Творческата научна атмосфера и академичният
стил, наложени още от първите ръководители - акад. Г. Бончев и акад. Стр.
Димитров, привличат от самото начало почти всички водещи учени-геолози
у нас на работа в Геологическия институт - акад. Ек. Бончев, акад. Ив Костов,
акад. Т. Николов, чл.-кор. В. Цанков, чл.-кор. Б. Каменов, чл.-кор. М. Минков,
проф. Хр. Спасов, проф. Й. Минчева-Стефанова. Поддържането на висок професионализъм и компетентност на научния състав е предпоставка Геологическият институт да е ключово звено в изпълнението на почти всички важни за
страната научни и научно-приложни дейности в областта на геологията през
втората половина на миналия век - съставянето на геоложка, тектонска, хидрогеоложка и гравиметрична карта на България в М 1: 200 000; изработването на геоложка, металогенна и инженерногеоложка карта и карта на геоложката опасност в България в М 1: 500 000; съставянето на карта на сеизмичното
райониране на България в М 1: 1 000 0000; издаването на геоложка карта в
М 1: 100 000 в 92 картни листа с обяснителни записки към тях; разработката на многотомното монографично издание “Фосилите на България”, както
и “Стратиграфски кодекс на България”; разработването на теоретичните основи за развитието на минерално-суровинната база на страната, развитие на
теорията на движението на подземните води и тяхната регионална характе-
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ристика, специализирана консултантска дейност при изграждането на някои
от най-големите язовири и хидрокаскади (яз. Искър, яз. Голям Беглик, яз.
Белмекен и др.) и на важни национални обекти (“АЕЦ - Козлодуй”, ЕК “Марица-изток”, химически заводи в Девня и др.). Скоро след създаването си Институтът започва издаването на редица научни списания. Първоначално излизат
“Известия на Геологическия институт” - от 1951 до 1974, преминали по-късно
в 6 специализирани поредици. В периода 1959-1966 г излизат „Трудове върху
геологията на България” в пет специализирани серии. В настоящия момент
редовно се публикува списанието Geologica Balcanica и поредицата Геохимия,
Минералогия и петрология, а Списанието на БГД се издава съвместно с Българското геологическо дружество. Понастоящем Геологическият институт се
състои от около 160 служители, от които около 80 учени. В това число влизат 2
член-кореспонденти, 6 ст.н.с. I ст., 36 ст.н.с. II ст. и 36 научни сътрудници. От
тях 10 доктори на науките и 50 доктори. Научният съвет се състои от 23 души
и е с делегирани права от ВАК за хабилитиране по 8 научни специалности в
областта на геологическите науки. Институтът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация да обучава докторанти по 10 специалности. Научно-изследователската дейност е насочена към два базисни научни
приоритета, които в голяма степен са взаимно свързани и се допълват:
1) комплексни регионални изследвания за получаване на модерни геоложки
познания за територията на България, Балканския полуостров и Източното
Средиземноморие по класическите геоложки направления като палеонтология, стратиграфия и седиментология, геотектоника и регионална геология,
геохимия, минералогия и петрология;

Структурата на Института се състои от седем научни секции, две проблемни
лаборатории и една експериментална база, както следва:
• Палеонтология, стратиграфия и седиментология
• Геотектоника и регионална геология
• Минералогия и минерални ресурси
• Геохимия и петрология
• Хидрогеология
• Геоложки рискови процеси
• Геотехника на околната среда
• Проблемна лаборатория по сеизмотектоника
• Лаборатория по геоколекции
• Експериментална база по геотехника в гр. Русе.
Лабораторен сектор “Геолаб” – оборудван с една от най-добрите лабораторни
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2) геоеколожки изследвания, изучаване и оценка на процесите на геоложката
опасност за ограничаване на риска и осигуряване на устойчивото развитие на
страната. Тук се отнасят научните направления неотектоника и сеизмотектоника, хидрогеология, инженерна геология, геотехника и геохимия на околната среда.
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апаратури у нас за изследване на химическия и минерален състав, физичните
и механичните свойства на скали, минерали и почви. “Геолаб” е акредитиран
по BDS EN ISO/IEC 17025:2001 за извършване на над 120 вида анализи.
Информационен сектор, който включва локална компютърна мрежа с около
120 работни станции и библиотека с над 80 000 заглавия.
Административно-финансов сектор.
От позицията на водещ национален център в областта на геоложките изследвания, със своите висококвалифицирани и авторитетни специалисти, Геологическият институт развива широкомащабна научно-приложна и експертна
дейност. Тя осигурява допълнителни средства за по-доброто функциониране на Института, включително за поддържане и обновяване на апаратурата
и за финансиране на теоретични изследвания. По-важно е, че тази дейност
отговаря на днешните приоритети и нужди на страната и доказва обществено-икономическата значимост на Геологическия институт.
Cт.н.с.II ст. д-р Дончо Карастанев – Директор
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
• „Повторно разработване на Европейски минни селища - Проект по 6EU рамкова програма
• „Проучване за газификация на дълбоко залягащи въглища и постоянно съхранение на CO2 в засегнатите площи „ - Европейска Комисия, Изследователски фонд за въглища и стомана

Българската Наука в действие

Адрес: бул. „Aкад. Г. Бончев“ бл.24, 1113 София България
тел: (+359) 2 8723 563 ; 9792288
факс: (+359) 2 8724 638
ел.поща: geolinst@geology.bas.bg
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Източник и Уеб сайт:  www.geology.bas.bg
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Единен център за иновации
Единният център за иновации е координационно звено, чиято мисия е формирането и провеждането на иновационната политика на БАН – съществен елемент от цялостната й изследователска политика. Центърът осъществява делови контакти в страната и в чужбина в областта на иновациите,
приложните изследвания, технологичния трансфер, публично-частно партньорство, изследователски политики.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Познаваемост, отношение и нагласи към Единния център за иновации и дейностите му по проект Enterprise Europe Network
Единният център за иновации на БАН (ЕЦИ) извърши онлайн анкетно проучване между изследователи от звената на Академията.
Анкетата се проведе през април 2012 и целеше да идентифицира сред изследователите осведомеността, информационните нужди и активността в областите „проекти“ и „иновации.
Резултатите от сондажа ще помогнат на екипа на ЕЦИ в бъдеще да предлага
адекватни за учените решения и помощ при проекти въобще и по-специално
„Enterprise Europe Network”– в съответствие със своята основна мисия, а също
и да обосновава по-ефективно своите стратегии в подготовката на политики
към различните изследователски звена.
www.jic-bas.eu/index.php/bg/research
Директор: Венцеслав Станчев
v_stanchev@bas.bg

ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 10, ет. 2
София 1113

Телефон: (+359) 2 971 47 23

Източник и Уеб сайт: www.jic-bas.eu
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ЦЕЛИ
• да подпомага ръководството на БАН по въпросите, свързани с иновационните и научно-приложните дейности и трансфера на технологии и за създаване на по-благоприятни условия за финансиране на тези дейности.
• да съдейства на правителството и държавните органи в интеграционните
процеси, свързани с науката и
инoвационните дейности в съответствие с “Европа 2020” и с водещата инициатива „Съюз за иновации”.
• да подпомага участието в Общностните рамкови програми и Структурните
фондове и да предоставя експертна помощ и съвети по изпълнението и координацията на иновационни научно-приложни проекти.
• да съдейства на изследователите и институтите за намиране на бизнес и
изследователски партньори, както и при защита на техните интелектуални
права.
ЦИ е създаден през 2005 г. и преструктуриран през 2010 г. в ЕЦИ.
Патентното бюро на ЕЦИ консултира и предлага оптимална правна защита
на създаваните в БАН интелектуални продукти, както и при упражняването
на изключителни права върху тях.
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Етнографски институт с музей

Българската Наука в действие

ИСТОРИЯ
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През 1892 г. основателят на БАН, проф. Марин Дринов осъществява
идеята за основаване на Народен музей с три основни отдела: нумизматичен,
старовековен и етнографски. В края на 19 век етнографският отдел на музея
се обогатява с изключително ценна колекция от предмети, които тогавашните
българки етнографи представят успешно на различни международни изложби: в Анверс (1894), в Париж (1900), в Сент Луи (1904), в Лиеж (1905). През
1906 г. етнографският отдел прераства в самостоятелен Народен етнографски
музей, чийто пръв директор е Димитър Маринов.
През есента на 1947 г. към БАН се основава Институт по народоука. За директор на новосформирания е избран акад. Стоян Романски. През
1949 г. Институтът по народоука се обединява със съществуващия Народен
етнографски музей и се поставя началото на Етнографския институт с музей.
През 1951 г. се отделя Институт по музика, а през 1972 се отделя и Институт по
фолклор.
През 1975 г. излиза първата книжка от печатния орган на ЕИМ – сп.
„Българска етнография“, което в годината на своя 20-годишен юбилей е преименувано в „Българска етнология“.
През годините институтът извършва различни изследвания, резултати от които издава в различни томове от поредиците „Етнографски проучвания на България” и „Извори за българската етнография”. Институтът развива
и много други поредици, сред които и „Ethnologia Balkanica” на английски
език. Развива се и интерес към бита и културата на различни етнически и конфесионални общности, което довежда до издаването на редица проучвания.
Музеят развива меджународна дейност и си сътрудничи с редакциите на списанията „Советская этнография”, „Македонски фолклор”, „Ethnologia Slavica”
и реферативно списание „Демос“.  
През 90-те години на ХХ век към секция „Етнология на съвременността” на института е сформирана проблемна група за проучване на градската култура.
Етнолози и фолклористи продължават да бъдат ангажирани с теренно-събирателска и изследователска дейност върху културните особености и
самоопределянето на българските преселници в Словакия, в САЩ и Австралия, както и на българите католици.
Още в началото на 90-те години започва изучаването и документирането на политическите прояви на протеста и промените в политическия
живот. Монографията на Р. Иванова „Сбогом динозаври, добре дошли крокодили. Етнология на промяната“ (1997) е издадена на български, английски и
сръбски език. За нея авторката е удостоена с Хердерова награда през 2002 г.
Развиват се и изследванията върху емиграцията и половете.
Според извършената през 2004 г. структурна реформа на ЕИМ са
обособени четири секции: „Българска традиционна култура“, „Етнология на
съвременностга“, „Балканска етнология“ и „Музеология“. Секция „Балканска
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Основни приоритети в изследователската и научно-приложната
дейност на ЕИМ са:
• Различни аспекти на българската традиционна култура (календарни и семейни обичаи, митология, традиционна медицина, жилища и архитектура,
традиционни занаяти и приложно изкуство);
• Етноложки проблеми, свързани с мястото и специфичните белези на българската традиционна и съвременна култура в рамките на славянската общност и на Балканския полуостров;
• Аспекти на етническото развитие и етническите взаимоотношения между
българи християни и българи мюсюлмани, живеещи на територията на България, както и между различните етнически, конфесионални и езикови общности в страната: турци, цигани, каракачани, власи, гагаузи и пр.
• Издирване и публикуване на извори за българската етнография;
• Проблеми на градската култура, семейно-родовите и селищните отношения;
• Съвременни социални, политически, културни и битови процеси;
• Традиционна и съвременна култура на българите, живеещи в чужбина;
• Представяне на изложби от етнографски експонати и създаване на албуми
и каталози за тях.
Реализирани проекти
• Народната култура на гагаузите в България – традиции и съвременност (1998-2000). Ръководител – ст.н.с.II ст. д-р Живка Стаменова, финан-
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етнология“ работи по съвместен проект с македонски етнолози.
Сътрудниците на ЕИМ осъществяват преподавателска дейност в СУ „Св. Кл.
Охридски“ и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Новия български университет
и Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския и Шуменския
университет.
Етнографският институт с музей (ЕИМ) е част от Българската академия на науките. В него науката етнология се развива успоредно със съхранението на материално наследство на българския народ от миналото.
ЕИМ има 13 музейни фонда, научен архив, библиотека, художествено ателие,
ателие за реставрация и консервация, както и издателско звено със специализиран компютърен софтуер. В музейните фондове се съхраняват над 50 000
музейни единици (тъкани, шевици, килими, костюми, накити, керамика, дърворезба, кована мед и желязо, обредно изкуство, икони, музикални инструменти). Част от тях са колекциите от експонати за културата на българите,
живеещи днес извън политическите граници на България – в Македония, Западните покрайнини, Северна Добруджа и Банат. Научният архив съхранява
над 5 000 архивни единици с повече от 500 000 машинописни страници, 100
000 негатива и 5 200 стари снимки и портрети. Специализираната библиотека наброява над 25 000 издания, някои от които са единствени в страната.
Научният състав на ЕИМ се състои от 41 души, от които старши научни сътрудници – 22, а научни сътрудници – 17. Носители на научната степен
“доктор” са 41 души, а на “доктор на науките” – 4.
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сиран от МЦИМКВ. Участници – ст.н.с.II ст. д-р Женя Пимпирева, н. с. І ст.
д-р Соня Средкова, н. с. І ст. д-р Евгения Кръстева-Благоева. Резултатите от
изследването са публикувани в Сборник „Гагаузите в България. Записки от
терена.” Съст. Живка Стаменова, С., 2007, 287 с.
• Българска градска култура (1997-2007). Ръководител - ст. н. с. І ст. дин
Гатя Симеонова. Участници от ЕИМ-БАН: н. с. І ст. д-р Дария Василева, н. с. І
ст. д-р Иванка Петрова, н. с. І ст. д-р Соня Средкова, д-р А. Кирилова. Резултатите от изследванията се публикуват в поредицата Проблеми на българската
градска култура, от която са излезли до сега :
Т. 1. Възрожденският град. Съст. Г. Симеонова. С., 1998.
Т. 2. Институции – създатели на нова духовност. Съст. Г. Симеонова. С., 2003.
Т. 3. Етнография на българския град. Съст. Г. Симеонова. С., 2002.
Т. 4. Личността между усилието и резултата в утвърждаването на българската
градска култура. Съст. Г. Симеонова. С., 2007.
• Междуетнически отношения: взаимодействие на културите.
Българските преселници в Бесарабия – традиции и идентичност
(2005–2007). Финансиран от Министерство на науката и образованието –
Фонд за научни изследвания – ОХН 1407/04. Ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р
Женя Пимпирева. Участници от ЕИМ-БАН: н. с. І ст. д-р Соня Средкова, н. с. І
ст. д-р В. Лазаров, н. с. І ст. д-р Г. Георгиев, н. с. ІІ ст. д-р E. Водинчар, н. с. ІІ ст.
д-р М. Маркова, д-р Г. Манолова. Етноложко изследване на българските преселници в Бесарабия. Осъществена е серия от научни публикации по темата.
В рамките на проекта бе открита изложба «Теренни дневници от Бесарабия»
и се проведе конференция (12-14 юни 2008 г.) в ЕИМ. Предстои публикуване
на докладите.
•  Успоредно изследване на жизнения цикъл у българите и сърбите
(2000-2002). Българо-сръбски проект финансиран по ЕБР от БАН, ръководител ст.н.с. I ст. дфн Радост Иванова.
Издадени два сборника по проекта:
Жизненият цикъл. Доклади от българо-сръбска научна конференция (юни
2000 г.) С., 2000 (Ред. Р. Иванова, В. Васева, Е. Кръстева-Благоева).
Обичаjи животног циклуса у градскоj средини. ЕИ САНУ, Београд 2002
Всекидневната култура на българите и сърбите през постсоциалистическия
период (2004–2008) – българо-сръбски научен проект, финансиран по ЕБР
на БАН. Ръководител – ст.н.с. І ст. дфн Радост Иванова. Участници от ЕИМБАН: ст.н.с. І ст. дин Р. Попов, ст.н.с. ІІ ст. д-р Ст. Янева, ст.н.с. ІІ ст. д-р А.
Лулева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Св. Богданова, н.с. І ст. д-р И. Петрова, н.с. І ст. д-р Г.
Георгиев. Изследват се различни аспекти на всекидневната култура на постсоциалистическите общества в България и Сърбия.
Докладите от конференциите са публикувани в сборниците:
Р. Иванова(съст.) Всекидневната култура на българите и сърбите в постсоциаистическия период. С., 2005
Свакодневна култура у постсоциjалистичком пероду. Балканска трансформациjа и европска интеграциjа. Зборник ЕИ САНУ, 22, 2006, Београд
Културне паралеле. Свакодневна култура у постсоциjалистичком пероду.
Зборник ЕИ САНУ, 25, 2008, Београд.
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• Динамика на националната идентичност и на транснационалните
идентичности в процеса на европейска интеграция (2007). Финансиран от Програма “Жан Моне” (Подкрепа на изследователски центрове – 2006)
на Европейската Комисия. (CER 2006-051). Ръководител на проекта: ст. н. с.
II ст. д-р Елена Марушиакова. Участници в проекта: ст. н. с. II ст. д-р Веселин
Попов, проф. дин Рачко Попов, ст. н. с. II ст. д-р Маргарита Карамихова, ст. н.
с. II ст. д-р Петко Христов, ст. н. с. II ст. д-р Мирелла Дечева, н. с. I ст. д-р Мила
Маева, н. с. II ст. д-р Светлана Антова, н. с. II ст. д-р Магдалена Славкова, докторант Йелис Еролова, специалист Виктория Спасова.

• Българска градска култура (1989). Ръководител ст. н. с. І ст. дин Гатя
Симеонова. Участници от ЕИМ-БАН: н. с. І ст. д-р Дария Василева, н. с. І ст.
д-р Иванка Петрова, н. с. І ст. д-р Соня Средкова, д-р А. Кирилова. Бюджетно
финансиране – ЕИМ. Изследват се различни аспекти на българската градска
култура в историческа и съвременна перспектива.
Българският ХХ век. Колективна памет и национална идентичност (2006
-2009), финансиран от ФНИ на Министерството на образованието и науката,
ФНИ-ТК №1602/2006. Ръководител- ст.н.с. ІІ ст. д-р Ана Лулева. Участници
от ЕИМ-БАН: н.с. І ст. д-р Евгения Троева, н. с. І ст. д-р Детелин Лучев, н.
с. І ст. Галин Георгиев, докторант Яна Янчева. Чрез теренни изследвания се
осветляват различни аспекти на взаимовръзката колективна/културна памет
– идентичност . Анализират се политиките на употреба на паметта и мемориализирането както в историческия контекст на XX век, така и в наши дни, за
да се покаже как паметта влияе върху формирането на политическо и културно разбиране за настоящето и бъдещето.
• Антропология на природните и социални катастрофи (20062008). Съвместен проект между Етнографския институт с музей при БАН,
София и две етнологични научни звена от КНР: Института по етнология и
антропология към Китайската академия за социални науки, Пекин, и Департамента по етнология и социология към Централния университет на националностите, Пекин. Срок на проекта 2006-2008. Ръководител – ст.н.с. II
ст. д-р Еля Цанева. В проекта участват ст.н.с. І ст. дин Р. Попов, ст.н.с. І ст.
дфн Р. Иванова. През 2007 г. е организирана балгаро-китайска конференция
на тема: „Contemporary Critical Situations (Natural and Social) and Traditional
Culture” (Съвременни критични ситуации (природни и социални) и традиционната култура), проведена в София, 1 юни 2007, с участието на всички
членове на научните екипи – 7 души от китайска и 4-ма от българска страна.
Post-socialist Transformations and Politics of Identity. Estonia and Bulgaria in
Comparison (2008-2010). Ръководител - н.с. І ст. д-р Иванка Петрова, участници: проф. дин М. Беновска, ст. н. с. ІІ ст. д-р Ана Лулева. Сравнително изследване на аспекти на трансформацията и политики на идентичността в двете
постсоциалистически страни.
• Всекидневна култура на българи и сърби в постсоциалистическия
период – българо-сръбски научен проект, финансиран по ЕБР на БАН. Ръко-
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водител - ст.н.с. І ст. дфн Радост Иванова. Участници от ЕИМ-БАН: ст.н.с. І ст.
дин Р. Попов, ст.н.с. ІІ ст. д-р Ст. Янева, ст.н.с. ІІ ст. д-р А. Лулева, ст.н.с. ІІ ст.
д-р Св. Богданова, н.с. І ст. д-р И. Петрова, н.с. І ст. д-р Г. Георгиев. Изследват
се различни аспекти на всекидневната култура на постсоциалистическите общества в България и Сърбия. Шестата българо-сръбска научна конференция
„Общества, трансформации, култури. Постсоциалистическата всекидневна
култура в България и Сърбия” се проведе от 6 до 9 октомври 2008 г. във Варна.
Докладите ще бъдат публикувани.
• Семантика и символика на славянските обреди и вярвания (20062008). Българо-руски проект между Етнографския институт с музей на БАН
и Института по славяноведение на РАН. Финансиран по ЕБР от БАН. Ръководител от българска страна е ст.н.с. II ст. д-р Ваня Николова. В проекта участват още: ст.н.с. I ст. дин Рачко Попов, ст.н.с. I ст. дмн Минчо Георгиев, ст.н.с.
II ст. д-р Валентина Васева, ст.н.с. I ст. дин Милена Беновска. Срок на проекта
2006-2008 г. В подготовка е съвместен сборник на тема „Категорията родство
в езика и културата на славянските народи”, който трябва да бъде публикуван
през 2008 г. в Москва.
• Етничности, идентичности и култури в България (2007-2009).
Съвместен проект между БАН и Университета на гр. Питсбърг, Пенсилвания.
Участник от ЕИМ – ст.н.с. II ст. д-р Еля Цанева. Реализирана научна командировка в продължение на 2 месеца /подробен отчет е представен в ЦУ-БАН/.
В нейните рамки е изнесен курс публични лекции на тема „Етничности, идентичности и култури в България”, в Питсбъргския университет - Център за
руски и източно-европейски изследвания и семинарни занимания със студенти от Департаментите по антропология и по Международни отношения.
Годечко-Царибродският край от древността до наши дни (2006-2008). Частично финансиран от ФНИ на МОН. Ръководител проф. Н. Кауфман. Участници от ЕИМ ст.н.с. II ст. д-р Св. Ракшиева, ст.н.с. II ст. д-р П. Христов, ст.н.с.
II ст. д-р В. Васева, н.с. I ст. д-р В. Лазаров, Гр. Марков.
• Европейски измерения на културата и историята на Балканите
(2008-2010). Финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, линия “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени” (BG051PO001/07/3.3-02). Партньор по проекта: Институт по балканистика при БАН. Ръководител на проекта: ст. н.с. II
ст. д-р Маргарита Карамихова. Участници в проекта: ст. н.с. II ст. д-р Елена
Марушиакова, ст. н.с. II ст. д-р Веселин Попов, проф. дин Рачко Попов, ст. н.с.
II ст. д-р Петко Христов, ст. н.с. II ст. д-р Мирелла Дечева, н.с. I ст. д-р Мила
Маева, н.с. II ст. д-р Светлана Антова, н.с. II ст. д-р Магдалена Славкова.
Индивидуални проекти
• Емиграция на български граждани (българи и турци) във Великобритания (2007). Финансиран от British Council Exchange Programme. Индивидуален проект на н.с. I ст. д-р Мила Маева.
• Транснационалните бракове между българки и западни граждани
след 1989 г. (2007). Финансиран от Фондация “Дом на науките за човека и
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обществото” (София) и “Maison des Sciences de l`Homme” (Париж, Франция).
Индивидуален проект на н.с. II ст. д-р Светлана Антова.
• Съвременни трудови миграции на роми/цигани от България към
различни страни на Европейския съюз (2007). Финансиран от Фондация “Дом на науките за човека и обществото” (София) и “Maison des Sciences
de l`Homme” (Париж, Франция). Индивидуален проект на н.с. II ст. д-р Магдалена Славкова.
Граници и идентичности. Диаспорични общности в Добруджа (2007). Финансиран от Фондация “Дом на науките за човека и обществото” (София) и
“Maison des Sciences de l`Homme” (Париж, Франция). Индивидуален проект
на докторант Йелис Еролова.
• Най-добрата циганска кючекиня в Североизточна България
(2006-2007). Финансиран от Roma Talent Casting Initiative на Arts and Culture
Network Program при Институт “Отворено общество” (САЩ/Унгария). Индивидуален проект на докторант Йелис Еролова.
• Трудовите миграции на Балканите – история, традиции, съвременни тенденции (2006). Финансиран от МОН по конкурс за отпускане
на стипендии на български граждани за специализация, обмяна на опит или
провеждане на научни изследвания в чуждестранни висши училища и научни
организации, в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен, с приемаща институция Института за национална история в Скопия, Македония. Индивидуален проект на ст. н.с. II ст.
д-р Петко Христов.
Емиграция на български турци в страните от Европейския Съюз (2006). Финансиран от Фондация “Дом на науките за човека и обществото” (София) и
“Дом на науките за човека” (Париж, Франция). Индидуален проект на н.с. I
ст. д-р Мила Маева.
• Мултидисциплинарно изследване на постсоциалистическите
страни (2008-2009). Финансиран от Словашката академия на науките. Индивидуален проект на ст. н.с. II ст. д-р Маргарита Карамихова.
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По инициатива на UNESCO през 1964 беше основана Международната асоциация за югоизточноевропейски изследвания (AIESEE), броят на
чийто членове скоро достигна двайсет и една страни.• Сред основателките на
асоциацията бяха както всички страни в Югоизточна Европа – Албания, България, Гърция, Румъния, Турция и Югославия, така и Франция, Обединеното
кралство, САЩ, Съветският съюз, Западна и Източна Германия, Австрия, Унгария, Чехословакия, Полша, Норвегия, Италия, Нидерландия, Кипър и Ливан.
Скоро след това във всички страни-членки бяха основани национални комитети за югоизточноевропейски изследвания. В отзвук на тези събития
през януари 1964 г. беше основан Институтът за балканистика към БАН. През
последните четири десетилетия институтът работи в тясно сътрудничество
с институтите за югоизточноевропейски или балканистични изследвания в
Букурещ, Белград, Солун, Атина и Москва, а също и с редица други научни
институции в Европа и по света. Наред с всички конференции, семинари и колоквиуми, които е организирал и провел, Институтът за балканистика е бил
домакин и на два международни конгреса – Първият и Шестият международен конгрес по югоизточноевропейски изследвания (София, 1966 и 1989 г.).
Научната дейност на Института за балканистика се съсредоточава
върху изследването на историята, литературите и езиците на Югоизточна Европа в хронологическите рамки на период от близо 1 600 години, от края на
IV до края на ХХ в. Учените в института изучават както културните контакти
между народите на Югоизточна Европа, така и отношенията между тях в сферата на политиката, икономиката и религията. По този начин историята на
Югоизточна Европа се представя в една по-мащабна, транснационална перспектива. Чрез своята изследователска и образователна дейност институтът
цели да допринесе за ново осмисляне на историческите факти и да насърчи
прилагането на един по-широк, „европейски“ подход към изучаването на историята на региона, като заедно с това се държи сметка и за етническата и
културна пъстрота на Югоизточна Европа.
На 1 юли 2010 г. бе извършено сливане между Института по балканистика и Института по тракология „Проф. Александър Фол“, единственото
специализирано звено в България за изследване на старата история на българските земи в древността.
Център по тракология „проф. Александър Фол”
Институтът по тракология, понастоящем – Център по Тракология
при Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър
Фол” – е създаден като самостоятелно научно звено на БАН с Разпореждане
№185 на Министерския съвет на Република България от 12.05.1972 г. с дирек-
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тор-основател проф. дин Александър Фол. Учени-основатели на Института са:
проф. Велизар Велков, проф. Георги Михайлов, проф. Иван Венедиков, проф.
Христо Данов, проф. Василка Тъпкова-Заимова; проф. Златозара Гочева.
Институтът по тракология носи името „Проф. Александър Фол“ с решение на
Общото събрание (ОС) на БАН от 03.04.2006 г. От 25.06.2007 г. с решение
на Общото събрание на БАН е преобразуван в Център по тракология „Проф.
Александър Фол“.
Институтът по тракология е основан като специализирано звено за
интердисциплинно изследване на историята на тракийската древност, натоварено с функцията да координира проучванията върху Древна Тракия и
траките в контекста на палеобалканистиката, да изучава догръцките и негръцките съставки в древното балканско и западномалоазийско културно-историческо пространство. Фокус в дейността на ИТ е тракийската история, култура и език в по-широкия контекст на индоевропеистиката и като съществен
дял от европейското и световно културно-историческо наследство.
През 1988 г. е създаден Международен съвет за индоевропейски и
траколожки изследвания, който включва  40 учени от 15 държави, а за седалище на неговия Секретариат и издател на списанието Orpheus на чужди езици  
e определен  ИТ. Проф. дин Александър Фол е първият генерален секретар на
Международния съвет до 01 март 2006 г.
НАУЧНА РАБОТА
• Балканите и светът: modus concursionis
ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

• Енциклопедия Древна Тракия и траките (Енциклопедия натракийската
древност)
ръководител: проф. дин Калин Порожанов
• Историко-сравнително изследване на развитието на балканските народи
през XIX-XX век
ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров
• Пътувания и диалози на Балканите XV-XIX век
ръководител: доц. д-р Пенка Данова
• Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения
ръководител: проф. дин Рая Заимова
• Glotta. База данни за тракийския език
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• Балканите и Европа - трансформационни, модернизационни и интеграционни процеси (XVIII - XIX в.)
ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров
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ръководител: проф. дфн Светлана Янакиева
Ръководство:
Директор: доц. д-р Александър Костов
(e-mail: balkani@cl.bas.bg)
Заместник директор: проф. дфн Светлана Янакиева  
(е-mail: thracologia@abv.bg)
Научен секретар: доц. д-р Антоанета Балчева
(e-mail: balcheva@yahoo.com)

Българската Наука в действие

Адрес: ул. „Московска“ 45, София 1000, България
тел/факс (+359) 2 980 62 97
Източник и уеб сайт: www.balkanstudies.bg
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БГ Наука организира научна пресконференция по повод 50-ти брой на сп. „Българска Наука“

БГ Наука

продуцира документалният филм
„На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
http://nauka.bg
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Институт за български език
Информация
Институтът за български език към Българската академия на науките
е специализирано научно звено в България, което се занимава с фундаментални и научно-приложни изследвания върху различни аспекти на българския език.
Приоритетните области в научните изследвания на Института за български
език са:

Академични речници на българския език
Основният лексикографски проект на Института е многотомният
тълковен Речник на българския език, чрез който се събира, съхранява и документира лексикалното богатство на българския език в голям хронологичен
отрязък от повече от 200 години. Проучването на съвременното състояние на
книжовноезиковите норми на българския език и тяхното системно кодифициране, описанието на функционалните стилове и езиковите регистри се реализира в работата по правописни речници на българския език и формулиране
на правила за правопис и пунктуация. Важен приоритет в работата на ИБЕ
е обхващането и представянето на богатството на българската лексика през
вековете до днес чрез създаването на различни по обхват и жанр речници:
Етимологичен речник на българския език, Български диалектен речник, поредица Исторически речници на българския език, терминологични речници,
двуезични и многоезични речници и др.
Издаването на речници и справочници с официален нормативен характер е от голямо значение за работата на публичните институции на всички равнища и за обществото като цяло. Трудове като многотомния Речник на
българския език, Български диалектен атлас, Български етимологичен речник, които имат както научно-фундаментално, така и научно-приложно значение, се използват от много хуманитарни научни направления, от различни
образователни и културни институции. С национална значимост са поредици
от речници - отразяващи лексикалното богатство и разнообразие на българския език, документиращи актуалните изменения в българската лексика и
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Теоретични езиковедски изследвания
Институтът за български език системно проучва и описва граматичната структура и лексикалния състав на българския език и внася единство
в писмената практика чрез отразяване на езиковите промени и определяне
на националната езикова политика. Задълбочено се изследват явленията и
процесите в българската лексика въз основа на езиков материал както от основния лексикален фонд на българския език, така и на най-нова лексика и
фразеология. Провеждат се комплексни научни изследвания в областта на теоретичното езикознание, съпоставителната лингвистика, теорията и практиката на превода и преводните технологии, лексикологията, терминологията,
теоретичната лексикография, компютърната лингвистика.
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фразеология, представящи езикова еквивалентност и паралели между български и други езици. Предизвиканият широк обществен интерес към тези
речници показва, че те отразяват една обществена необходимост на нашето
съвремие.
Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка
Дейността  е насочена към компютърната обработка на естествения
език, което включва както теоретични изследвания в областта на граматичната структура и лексикалния състав на българския език, така и приложни
разработки в няколко основни направления: интегриране на програми за обработка на езика в многоезикова уеб базирана система за управление на съдържание, разширено търсене и извличане на информация; предварителна
обработка на текста и отстраняване на различни равнища на многозначност,
проверка и корекция на правопис и граматика. Езиковите ресурси и програмите за тяхната обработка, които се разработват в Института за български
език, са не само съотносими по качество и количество с тези за големите европейски езици, но в някои случаи налагат стандарти за бъдеща работа.
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Езикова култура
Съществена е ролята на Института за български език за утвърждаване
на езиковата норма и подобряване на езиковата култура на обществото. Дейностите за популяризиране на книжовноезиковите норми имат важно значение във връзка с пълноценното използване на българския книжовен език във
всички сфери на обществения живот. Извършва се високопрофесионална експертна и консултантска дейност, необходима за нормалното функциониране
на редица институции: министерства, съдебна система, фирми, обществени
организации, медии, издателства.
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Езиково културноисторическо наследство на българите
В Института за български език се изследва историческото наследство
на българския език, съхранено чрез писмените и епиграфските паметници,
осъществяват се проучвания в областта на историческата диалектология чрез
съпоставка на ръкописи и живи говори. Приоритет представлява многостранното изследване на българските диалекти, основано на богат и автентичен
материал от цялата езикова територия. Извършват се фундаментални етимологични изследвания за изясняване на домашния славянски или на чуждоезиковия произход на българската лексика, водещи до разкриване на връзките
на българския език и българския народ с други езици и народи. Проучването
на произхода на българската лексика и имена, както и съпоставителните и
етнолингвистичните изследвания допринасят за разкриването на генезиса на
българския народ, за изследването на неговата материална и духовна култура
през вековете.
Извори за историята на българския език
Целенасочено и системно се проучват и обнародват важни паметници от историческото развитие на българския език през вековете чрез всички

http://nauka.bg

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
съвременни средства за популяризиране на писменото наследство (фототипни и наборни издания, дигитализация, изследвания).
Резултат от неговата дейност са значими теоретични и научноприложни трудове за българския език: граматики, речници (тълковни, двуезични, синтактични, етимологични, исторически, правописни, фразеологични, диалектни,
речници на старобългарския език и др.), атласи на българските диалекти, лексикално-семантични мрежи (WordNet), корпуси (едноезични и многоезични, анотирани, паралелни, включително и Български национален корпус),
справочници (по езикова култура, за транслитерация на имена в Република
България и др.), системи за автоматична правописна и граматична проверка
на български текстове и др.
Опазването на богатството на езика на нацията ни в неговото многообразие
е приоритет на Института за български език. В качеството си на представителен орган за българския език Институтът отстоява интересите на Република
България по въпросите на езиковата равнопоставеност и националната идентичност.
Някои научни проекти през 2013 г.
• Българската граматична мисъл от първата половина на XX в.  
• Български граматични речници (речник на глаголите)  
• Глаголът и неговите категории – установяване на книжовноезиковите норми във възрожденския текст (статистическо изследване)  
• Речник на българския език.  
• Неологизмите в българския и чешкия език (теоретични и лексикографски
аспекти)  
• От лексикално-семантични мрежи към бази от знания: обогатяване на Българския и Румънския wordnet с морфо-семантична информация  
Повече проекти: www.ibl.bas.bg

Директор: проф. д-р Светла Коева
(e-mail: svetla@dcl.bas.bg)
Заместник-директор: проф. д-р Елка Мирчева
(e-mail: elka@ibl.bas.bg)
Научен секретар: доц. д-р Ивона Карачова
(e-mail: karachorova@abv.bg)
Адрес: ул. „Шипченски проход” 52, София, България
Тел/факс: (+ 359) 2 72 23 02
Източник и уеб сайт: www.ibl.bas.bg
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Ръководство:
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Институт за гората

Българската Наука в действие

ИСТОРИЯ
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Институтът е създаден през 1928 г. като специализирана “Служба
за горско опитно дело”, изучаваща стопанисването и ползуването на горите
в България. Поставено е началото на фенологични наблюдения върху растежа на някои местни и чужди горскодървесни видове, заложени са първите
стационарни опитни площи, създадени са метеорологични пунктове в горски
екосистеми.
През 1940 г. службата е преименувана в Институт за горски изследвания и опити. След войната започват научни проучвания, свързани със създаването на горските култури, отглеждането, ползуването, таксирането и лесоохраната на горите, борбата с ерозията. През 1954 г. Институтът се обособява
като самостоятелно структурно звено при БАН.
В Института са работили водещи учени със значителни постижения
в лесобиологията като академиците на БАН: Б. Стефанов, П. Д. Петков, М.
Даков, член-кореспондентите на БАН – В. Стоянов, Н. Пенев, професорите А.
Биолчев, Б. Захариев, И. Радков, М. Маринов, С. Недялков и други.
Мисията на Института за гората се състои в провеждане на фундаментални и научно- приложни изследвания на горските екосистеми, изпълняващи ключова роля в околната среда както в нейната цялост и ненарушеност,
така също  в условия на антропогенни въздействия, включително смекчаване
на последствията от климатичните промени. Институтът за гората създава
теоретичната и научна основа   за практически решения във връзка с лесовъдските системи за стопанисване, горски генетични ресурси, опазване на горите, защита от ерозия и наводнения, както и подпомагане формирането на
политики и законодателство по опазване на горите и природата.
Основавайки се на връзката между традиции и иновации в горското
стопанство и биологичните науки, както и на приоритетите на Българската
академия на науките, специфичните научни дейности на Институт за гората
включват:
• проучване структурата, функционирането и адаптирането на горските екосистеми към климатичните промени и други естествени и антропогенни въздействия;
• разработване на програми за екологосъобразно стопанисване и ползване на
горите и продуктите от тях;
• изучаване на биологичните ресурси и опазването на горската флора и фауна
Натрупаните знания в отделните звена подпомагат разработването
на мерки и подходи на екологосъобразното и устойчиво  управление на горите
чрез които се минимизират негативните екологични последици. Институтът
провежда обучение на докторанти, организира курсове за повишаване на квалификацията на специалисти в областта на екологията и горското стопанство.
Широко е застъпена и експертната дейност. Учени от института са канени
като консултанти, рецензенти и експерти в различни проблемни и експертни
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съвети, както и при разработване на нормативни документи.
Институтът за гората притежава   развита   научна   инфраструктура,  
обезпечаваща  провеждането  на  съвременни изследвания:  лаборатории със
съвременна научна апаратура, опитни бази и стационарни обекти, мониторингова мрежа, информационен   център и библиотека. Популяризирането
на научните резултати става чрез издаването на 2 научни списания („Наука
за гората“ – на български и английски език, „Silvа balcanica“ – на английски
език), организиране и провеждане на научни конференции, симпозиуми и семинари.
Приоритетни направления
Изследователската дейност на Института за гората е насочена в следните основни приоритетни направления:
Биологично разнообразие в горската флора и фауна, генетични ресурси – особености, разпространение и възможности за опазване и използване.
Структура, функциониране и адаптация на горските екосистеми към
климатични промени.
Мониторинг, опазване и възстановяване на горите.
Лесовъдски и социално-икономически основи за устойчиво и многофункционално управление  и ползване на горските ресурси.
Адрес: бул. „Климент Охридски“ 132, София 1756, България
Телефон/Факс: (+359) 2 962 04 47
Директор: (+359) 2 862 20 52
e-mail: forestin@bas.bg
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Институтът за държавата и правото (ИДП) е създаден през 1947 г. и
е единственото научно звено в системата на БАН, което извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на правото. Наред с това Институтът осъществява активна научно-експертна и консултативна дейност в помощ
на органите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. ИДП работи активно за подготовка на висококвалифицирани научни кадри и докторанти в областта на правната наука и за обучението на студенти по право в
различни висши училища.
Институтът има дългогодишна традиция в научните изследвания на
действащото законодателство, на правоприлагането и на проблемите, свързани с хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз. За целта в ИДП ежегодно се разработват около 10 колективни
научни проекти с бюджетно финансиране.
Важен аспект от дейността на Института е подготовката на докторанти. В
ИДП се обучават между 20 и 30 докторанти във всички форми на докторантурата – редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Наред с това учените
от Института преподават по над 35 учебни дисциплини в почти всички Юридически факултети в страната.
Институтът не само извършва експертна и консултативна дейност
за различни държавни органи, но и генерира висококвалифицирани кадри, които заемат важни държавни постове. ИДП излъчи няколко народни
представители, един зам.-министър председател, петима министри (трима
на правосъдието, един на външните работи и един на отбраната), четирима
зам.-министри в различни правителства, трима главни прокурори, четирима
посланици, един съдия в Международния съд по морско право, един съдия
в Международния наказателен съд за бивша Югославия, един съдия в Съда
на Европейските общности в Люксембург, представители на Република България в международни организации като Европейската комисия за правата
на човека, Управителния съвет на Европейската агенция за основните права,
Световната търговска организация, един председател на Висшия арбитражен
съд и др.
Институтът е структуриран в четири секции
Секцията по публичноправни науки разработва теоретични и методологически въпроси на теорията и историята на правото, на българската
държава и право, на конституционното, административното и финансово
право, както и на правната социология.
Секцията по гражданскоправни науки изследва въпросите на гражданското право - обща част, договорните отношения, правото на собственост
и другите вещни права, интелектуалната собственост, търговските дружества
и търговските сделки, семейното и наследствено право, правната закрила на
потребителите и др.
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Основната проблематика на Секция по международноправни науки е
в областта на международното публично и частно право, правовата държава и
правата на човека в международното право, борбата с тероризма, хармонизирането на българското право с правото на Европейския съюз.
Секция по наказателноправни науки провежда изследвания по проблемите на наказателната политика, на реформата на наказателното, наказателнопроцесуалното и наказателноизпълнителното право, както и по основни
въпроси на превенцията и контрола върху престъпността, и на криминологичната политика.
Институтът издава списание „Правна мисъл“ и поредица сборници „Научни
трудове на Института за правни науки“.
НАУЧНИ ПРОЕКТИ
• Държавни институции в България - история, настояще и бъдеще с научен
ръководител проф. д-р Стефка Наумова.
• Европеизиране на българското гражданско, търговско и семейно право с научен ръководител проф. д-р Поля Голева.
• Новото международно частно право в Европейския съюз и прилагането му
в България (колизионни норми за извъндоговорни задължения - регламент
Рим II) с изпълнител проф. д-р Цветана Каменова.
• Диполоматически и консулски отношения на България с държавите от бивша Югослваия (1990 - 2010) с изпълнител доц. д-р Тодор Кобуров.
• Предизвикателствата на Лисабонския договор за развитието на правото с
научен ръководител доц. д-р Ирена Илиева
Повече информация: www.ipn-bg.org

Директор:  проф. д-р Цветана Каменова
Заместник-директор: доц. д-р Гергана Маринова
Научен секретар: гл. ас. д-р Петър Бончовски
Адрес: ул. “Сердика” № 4, София 1000, България
е-mail: ipn_ban@bas.bg
тел. (+359) 2 987 97 85
Източник и уеб сайт: www.ipn-bg.org
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Предисторията на Института за изкуствознание отвежда към 1947
година, когато в София се създават две научни институции: Институт за изобразителни изкуства, оглавяван от видния скулптор академик Иван Лазаров, и
Институт за музика (с музей) под ръководството на бележития композитор и
общественик академик Петко Стайнов. Първоначално посветен на изучаване
на художествените изкуства, по-късно Институтът за изобразителни изкуства
разширява обсега на своята дейност и включва секции за изследователска работа в областта на театъра, киното и телевизията. Създаден за да осъществява
изследвания върху музикалния фолклор в България, Институтът за музика
също си поставя по-широки задачи, като включва секции по история и теория
на музиката, музикална педагогия и психология. Обособяват се същевременно изследванията и в по-специализирани области: музикален театър, етномузикология,  музикална медиевистика и популярна музика. През 1988 година
двата института се обединяват под наименованието Институт за изкуствознание с четири направления: изкуствознание, музикознание, театрознание и
кинознание.
Днешният Институт за изкуствознание продължава да бъде единствената специализирана научноизследователска институция в България за
разработки в областта на античната, средновековната и съвременната художествена култура. Научната проблематика е фокусирана както върху събирането и съхраняването на информационни материали, така и върху анализа
на художествени явления (професионални и битови), свързани с многовековното българско наследство и неговата специфична роля в конструирането на
европейската култура. Институтът има централна роля в развитието на изследванията за изкуство и култура в страната, включително чрез докторантски програми във всички области на изкуствознанието и организирането на
научни конференции.
Той притежава богат фото (100 000 кадъра), текстов (250 000 страници), аудио (3400 ленти и 3800 плочи) и видео (800 филма и 200 видеокасети)
архиви, съдържащи уникални данни, а библиотечният фонд наброява близо
45 000 тома, между които и редки издания от края на 19 век.
Сред изданията на Института са двете тримесечни списания – Проблеми на
изкуството и Българско музикознание, две поредици Изкуствоведски четения
и Изкуство и контекст, както и каталози, библиографии, енциклопедии, сборници, монографии.
Институтът е в сътрудничество с чуждестранни академични институции и организации, а значителен брой негови сътрудници участват активно в
международни научноизследователски проекти.
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НАУЧНИ ПРОЕКТИ
Локус и логос в глобалното кино - Ще бъде развита постановката за същността на киното като глобален екранен феномен. Ще се представят теоретични
разработки на други автори, които са експлицирали научно елементи от темата. Ще бъдат критично коментирани тези от сборника с материали от научна конференция през 90-те години на ХХ век Кино и глобализация и други
публикации от български и чужди автори. Ще се коментира аналитично понятието за преход между хилядолетията като епохата на криза на ценностите,
рефлексирана във филмовите явления.
Фолклорна и етно музика от България в медийните пространства след 1989
година – Цел и задачи на изследователския проект е проучване на трансформациите на фолклорната музика в България в културната индустрия и медиите след демократичните промени след 1989 година.
Игра, привидност и истина в Новата музика на ХХ век. (Игровите моменти на
„Новото“ като аспекти на истинност и на привидност в musica nova на ХХ век)
– Планираната тема ще развива и задълбочава заниманията на автора в интерпретативна изследователска перспектива с методи и подходи на музикалната семиотика и херменевтика върху Новата музика (musica nova) на ХХ век.
Исторически контекст и иконографски особености на църковната живопис в
Албания ХІІІ-ХІV век
Българо-румънските връзки през ХVІІ век: дарителската дейност на Матей
Басараб (1632-1654)
Пейзажното творчество на Атанас Михов и Георги Христов на чешката културна сцена от периода на двете световни войни

Българско възрожденско изкуство. Състояние на проучванията. Изготвяне на
пълна библиография
Медийна рецепция на азиатското кино (Източна и Югоизточна Азия) в България до 1948 година
РЪКОВОДСТВО
Директор – проф. д.изк. Александър Янакиев
тел. (+ 359) 2 944 24 14
приемно време: четвъртък 13.00 - 14.00 ч.
Заместник директор – проф. д.изк. Клара Леви
тел. (+ 359) 2 944 24 14
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приемно време: вторник 15.00 - 16.00 ч.
Научен секретар – доц. д-р Емануел Мутафов
тел. (+359) 2 944 24 14
приемно време: петък 09.00 - 10.00 ч.
Административна сграда
София 1504, ул. Кракра 21
тел. (+359) 2 944 24 14,  
(+359) 2 489 00 95,  
(+359) 2 489 00 94,
(+359) 2 489 00 57,
(+359) 2 489 00 58,
факс:  (+359) 2 943 30 92,
е-mail: office@artstudies.bg
Филиал
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3А
тел.    (+359) 2 979 66 67,   979 67 27
Източник и уеб сайт: www.artstudies.bg
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БГ Наука участва в проект „Културно-исто-
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рическите паметници в област София-град“.

www.monuments.bg

БГ Наука

участва в „XXXIX Национална
Конференция по Въпросите на обучението по
Физика”, организирана от „Съюза на физиците
в България”
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Департамент „Психология“
През 1973 г. е учредено първото академично звено по психология –
Лаборатория по психология, която през 1990 г. е формирана като Институт по
психология.
Изследователската работа на института е разнообразна, което предполага формирането на пет отделни секции с различен фокус на работа: „Психология на личността и психология на развитието“, „Социална психология“,
„Трудова, организационна и приложна психология“, „Когнитивна психология
и психологични измервания“ и „Лаборатория по психофизиология и невропсихология“.
Работата на института постоянно тече в сътрудничество с други психологически звена в България и чужбина, институтът е организатор на международни психологически конференции и младежки школи по психология.
През 1998 г. Институтът започва издаването на собствено списание ,,Психологични изследвания“, което е и първото академично издание в областта на
психологията в България.
Понастоящем, направлението Психология към Института за изследване на населението (ИИНЧ) и човека, включва три секции: “Психология на
личността и методология на психологичното измерване”, “Социална, трудова
и организационна психология” и “Психология на развитието и здравето”.
Секцията „Психология на личността и методология на психологичното измерване“ изучава равнищата и механизмите на регулация на поведението на
човека и методологията на измерването. Фокусирана е върху проблемите на
ценностната система на съвременния българин, психосоциалната идентичност (национална, европейска), връзката на индивида с виртуалната реалност, психичното здраве и благополучие. междукултурните сравнения, основните личностни измерения и инструментите за тяхното оценяване.
Секцията „Социална, трудова и организационна психология“ разработва проекти, ориентирани към изследване на актуални проблеми на общественото развитие, с фокус върху социалнопсихични аспекти на обществените
процеси, междуетнически нагласи, гражданска включеност в европейските
интеграционни процеси, политически ценности, анализ на агресивното поведение, изследване на проблемите, свързани с ефективност на работата в
различните организации, лидерски практики, групови отношения, удовлетвореност и психично благополучие.
Секцията „Психология на развитието и здравето“ изучава теми като
психологичните предпоставки за учене и развитие през целия живот; българската специфика на възрастовия период 18-25 г. „възникваща зрелост“
(emerging adulthood) и личностните особености на юноши с проблемна употреба на психоактивни вещества. Проектите на секцията изучават вниманието, възприятието, паметта, развитието на понятията и проблеми в обучението
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в детска възраст, на изпълнителните функции и стратегиите на обработка на
информация на стимули с различна емоционална стойност при деца с типично и атипично развитие. Осъществява се проект на УНИЦЕФ „Стандарти за
ранно детско развитие“. Тече проучване на съотношенията между мозъчните
механизми и поведението при деца с хиперактивност и разстройство на вниманието и при възрастни с нарушена физиология на съня, както и латерализацията на мозъчните функции в норма и при патологични процеси. Провежда
се изследване върху ролята на мозъчната кора за регулацията на изправения
строеж при сетивен конфликт.
Департаментът по Психология към Института за изследване на населението и човека работи активно по многобройни проекти в областта на психологията, а членовете му участват активно в академичното образование по
Психология като преподаватели по специалността из университети в цялата
страна.
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Департаментът „Демография“ е създаден през 2010 г. като самостоятелна научна единица за демографски изследвания в рамките на Института за
изследване на населението и човека. Департаментът е приемник на трансформирания Център за изследване на населението (2002-2010 г.) и на Института
по демография към БАН (1990-2002 г.).
Съобразявайки се със съвременното равнище на демографската наука, изследователите от Департамент „Демография“ следват традициите на
българската демографска школа, чието начало е поставено в края на XIX в. от
видни наши статистици-изследователи като Марин Дринов, Кирил Попов и
която в последствие е доразвита от университетските професори Г. Данаилов,
Д. Мишайков и техните последователи акад. И. Стефанов, проф. З. Сугарев,
проф. Н. Наумов, проф. А. Тотев и проф. М. Минков.
Основни направления в научноизследователската дейност на Департамента „Демография“ са: Методологични проблеми в демографията, теории
и концепции за възпроизводството на населението и неговите икономически,
социални и екологични фактори и личностни нагласи – методи и модели за
демографски изследвания и прогнози; Развитие на раждаемостта и смъртността, репродуктивно и демографско поведение, миграционни движения и
социално-биологичен баланс на населението; Анализ на демографското развитие по социално-икономически, етнически и териториални признаци, икономически активно население; Разкриване на основните закономерности и
специфики в историко-демографското развитие на населението, обитаващо
българските земи в миналото; Прогнози и ретроспективни оценки на демографското възпроизводство и сравнителни анализи с други страни и райони;
Демографска стратегия и политика – реализация, актуализация и въздействие при вземане на управленски решения.
През периода 2009-2011 г. са реализирани 13 командировки в чужбина на учени и докторанти от Департамент „Демография“ в Германия, Унгария, Франция, Швеция, Великобритания, Испания, Белгия, Словения, и други

http://nauka.bg

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
за участие в научни прояви (конференции, семинари), работни срещи и специализации. Изследователи от Департамент „Демография“ са участвали в 10
международни научни конференции в различни страни, на които са изнесени
12 доклада.
През периода 2009-2011 г. Департаментът „Демография“ е организатор на научна конференция с международно участие на тема „Насърчаването
на раждаемостта – многоликата практика на държавна намеса във възпроизводството на населението: българският и европейският опит“, 13–14 март
2009 г., София. Докладите от конференцията бяха публикувани в сборници на
български и английски език, а съорганизатор а събитието беше Националеният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси при МС
на Република България.
Департаментът „Демография“ провежда вътрешноинститутски семинар „Население и общество“, чието основно предназначение е да бъде място
за презентации и дискусии върху основните изследователски проблеми на
разработваните в департамента проекти. От 2006 г. като постоянно действаща форма за обмен на научни идеи и информация функционира докторантски семинар, на който докторантите представят теоретичните основи на своите изследвания, прилаганите методи за реализиране на набелязаните цели и
задачи и достигнатите резултати.

Проекти с външно финансиране
• „Етническа толерантност в бизнес среда: Нагласи на работодателите и отношение на българи, турци, роми към труда и професионалната реализация.“
Национален конкурс „Млади учени – 2011 г.“, Фонд „Научни изследвания“ –
МОМН с ръководител доц. д-р Е.Таир;
• „Мозъчно-корово управление на спокойния стоеж при сетивен конфликт.“
Договор ДТК 02/60 от 14.07.2009. с НФНИ; Ръководител: Консорциум с ИНБ,
с ръководител Пламен Гатев; Партньор – ИИНЧ, водещ изследовател проф.
д-р Б. Димитров;
Международни проекти
• ,,Информираност и нагласи на индивида към актуални обществени проблеми – междукултурни различия“ (международен колектив България, ИИНЧ,
БАН – САЩ, Center for Slavic and East European Studies, Ohio State University,
Columbus) с ръководител доц. д-р Р. Божинова;
• ,,Идентичност, акултурация и психологично благополучие при малцинствените групи на българските граждани от турски произход, българомохамедани
и холандски граждани с турски произход“ – международен колектив: екип от
българска страна с ръководител доц. д-р Е. Таир и Департамент по кроскултурна психология, Университет в Тилбург, Холандия;
• ,,Ценности и благополучие“ (Финансиране: Факултет по социални науки,
Университет в Хелзинки, Финландия с ръководител доц. д-р Е. Таир;
• ,,Разнообразие и Европейската публична сфера. Към гражданска Европа“
(6РП на Европейската комисия) Diversity and the European Public Sphere.
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Towards a Citizens‘ Europe – Интегриран проект на консорциум от научни институции от 16 държави с ръководител на българския екип доц. д-р Й. Зографова.
МИСИЯ
Институтът за изследване на населението и човека е научно звено за теоретични и научно-приложни изследвания и подготовка на научни кадри в областта на демографията и психологията.
Институтът е ориентиран към провеждане на демографски и психологични
изследвания, целящи разкриване на закономерностите и факторите за развитие и възпроизводство на българското население, а също за психологично
развитие и реализация на отделния човек. Изследователската стратегия на
института е насочена към подпомагане на институциите при решаването на
проблеми с демографското и личностно развитие в условията на европейска
интеграция и налични глобални тенденции.
Приоритети в научноизследователската дейност на ИИНЧ са:

Българската Наука в действие

• Структурни промени в населението вследствие на понижената раждаемост,
остаряването, вътрешната и външната миграция, дестабилизирането на семейната институция, заболеваемостта и други демографски предизвикателства;
• Промени в демографското поведение на населението в България: Теории,
методологии и емпирични анализи в условията на икономическа и демографска криза;
• Интеграционни процеси и националната идентичност във връзка с глобализацията, етническото и религиозното многообразие и повишената мобилност
на населението;
• Личностният потенциал за развитие, учение и адаптация през целия живот
и създаване на практически подходи за подобряване на качеството на живот.
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Адрес: ул. „Акад. Бончев“, бл. 6, ет.5/6, София 1113, България
Телефон: (+359) 2 870 32 17
Източник и уеб сайт: www.iphs.eu
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Институт за изследване
на обществата и знанието

ПРИОРИТЕТИ
Условие за реализация на дългосрочните приоритети в дейността на
ИИОЗ, определени от утвърдените от БАН стратегически цели и функционалните приоритети, с оглед подпомагане на развитието на българското общество, наука и образование и на страната като член на ЕС, е устойчивото развитие на ИИОЗ при БАН чрез:
Утвърждаване неговото място и роля в националната научна система
и европейското изследователско пространство.
Поддържане на творческа и иновативна изследователска среда и най- пълноценно използване на потенциала на всички сътрудници и служители на
ИИОЗ.
Развитие на научния потенциал и привличане на нови научни кадри
с оглед бъдещото развитие на звеното и предотвратяване на отлива от българската наука.
Прилагане на гъвкав модел на структурите чрез проектно организирани изследователски групи, създавани по инициатива на водещи изследова-

http://nauka.bg

Българската Наука в действие

Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) е създаден през юли 2010 г. с решение на Общото събрание на академията като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката.
Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски,
социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека
и обществото в съответствие с  академичните, националните и европейските  
критерии и световните тенденции в развитието на науката и обучава специалисти в акдемичните дисциплини философия, социология и наукознание и
техните подразделения. Това е уникална институция, чиито приоритет са изследвания и тeхния анализ и осмисляне, съчетани с образованието (самостоятелно и съвместно със сродните университетски катедри), популяризиране на
идеи и продукти, продължаването и по-нататъшното развитие на анализа на
класически и актулни области на социалното познание като епистемология и
история на философията, философия и социология на социалните структури
и много други, които имат важно значение за устойчивото развитие на българското общество, социалния прогрес и повишането на благосъстоянието.
Дейността на ИИОЗ включва и извършването на експертна и консултантска
дейност за нуждите на управлението и организацията на всички сфери на социалната практика, свързани с потребностите на социално-икономическото,
културното и политическото развитие на България и с развитието на науката
като социален феномен. Накратко, мисията на института като част от Българската академия на науките е да се гарантира адекватно познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на процесите по разработване
на политики в основните социално икономически области.
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тели по теми или научноизследователски проекти.
Увеличаване на собствените приходи чрез активно участие в национални научни програми и рамковите програми на ЕС и други международни  
организации.
Обновяване на научната тематика и адаптирането й към приоритетите на научната и иновационната политика на страната и с оглед участието на
звеното  в европейското изследователско пространство.
Осъществяване на активно  международно сътрудничество в рамките
на ЕС и със страните от Югоизточна Европа, участие в научни мрежи и изследователски консорциуми.
Развитие на научната инфраструктура, комуникации, информационно обслужване и научен мениджмънт.
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НАУЧНИ РАБОТА
• Българо-Швейцарски изследователски проект “Социални неравенства и регионални различия при прехода от образование към заетост в България”
Изследователският проект се финансира от правителството на Швейцария
(Швейцарската национална научна фондация (SNSF)) и българското правителство.
• “Преодоляване на конфликта между аналитична и континентална философия с помощта на процесуална философия” (2011 – 2013): проект по двустранното сътрудничество по линия на ЕБР между БАН и Университета в Лиеж,
Белгия с ръководител от български страна доц. дфн Веселин Петров и участници от наша страна гл. ас. д-р Марина Бакалова, гл. ас. Стефан Димитров
(секция “Онтологически и епистемологически изследвания”), гл. ас. Росен
Люцканов (секция “Логически системи и модели”), редовен докторант Цена
Желязкова (от секция Знание и реалност: модели, методологии и евристики)
и редовен докторант Поля Търколева (секция “Антропологически изследвания”).
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Адрес на Институт за изследване на бул. “Патриарх Евтимий” №6
обществата и знанието – централна гр. София, 1000
административна сграда
България
ул. “Московска” №13А
гр. София, 1000
България
тел: (+359) 2 980 74 76
e-mail: institutesk@gmail.com

Адрес на Институт за изследване на
обществата и знанието –
сграда на ул. “Сердика”
ул. “Сердика” №4
гр. София, 1000
България

Адрес на Институт за изследване на
обществата и знанието –
Източник и уеб сайт:
сграда на бул. “Патриарх Евтимий”
www.issk-bas.org
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Институт за икономически изследвания
ИСТОРИЯ
Икономическият институт на БАН е създаден през 1949 г. Негов основател и пръв директор е акад. Иван Стефанов. В института са работили изтъкнати учени икономисти като акад. Жак Натан, акад. Евгени Матеев, акад.
Евгени Каменов, чл.кор.Тодор Владигеров, чл.кор. Кръстьо Добрев, проф.
Кирил Киряков, проф. Асен Чакалов, проф. Петър Шапкарев, проф. Добри
Брадистилов, проф. Ал. Димитров и много други.
Научно-изследователската проблематика и организационна структура на Института са се променяли във времето съобразно потребностите на
развитието на науката и обществено-стопанската практика. В началото на деветдесетте години на миналия век програмният принцип на организация на
научно-изследователската дейност става водещ с цел повишаване гъвкавостта
на научната организация.
За своята теоретична и научно приложна дейност Икономическият
институт на БАН е получавал държавни и обществени отличия и награди, а
негови членове са отличавани за активна творческа дейност и за постижения
в науката с ордени “Стара планина”,“Св.Св.Кирил и Методий”, Значка за отличие на БАН, и др.

• ПРОЯВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОТИВАЦИОННИ МЕХАНИЗМИ (на примера на български фирми)
• Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия
• Управление на верига на доставки в туризма
• Национална Информационна мрежа по тема „Околна среда (включително
климатични промени)
• Развитие на академичния състав на ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа
• Международна мрежа: CIRIEC-International
Повече проекти: www.iki.bas.bg
София, Аксаков 3,
тел. (+359) 2 8104010, (+359) 2 9873015
факс: (+359) 2 9882108
Е-mail: ineco@iki.bas.bg
Източник и уеб сайт: www.iki.bas.bg
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Институт за исторически изследвания
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ИСТОРИЯ
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Институтът по история при БАН е основен научен център за фундаментални и специализирани изследвания по проблемите на българската
история, както и на някои въпроси от общата история. Той координира научните изследвания по тази проблематика в страната. Издава многотомната „История на България“ и „Извори за българската история“, (в това число:
Гръцки, Латински, Турски, Немски, ЧешкоСловашки и Еврейски извори за
българската история). Издава поредици „Ивестия на Института по история“,
„Изследвания по българска история“, „Помощни исторически дисциплини“,
„Etudes Historiques“, „Byzantntinobulgarica“, както и академичните списания
„Bulgarian Historical Review“ и „Исторически преглед“.
Институтът по история е основан през 1947 г. В него са работили и
работят едни от най-изтъкнатите български учени историци, получили международно признание, акад.Иван Снегаров, акад. Иван Дуйчев, акад. Димитър Ангелов, акад. Димитър Косев, акад. Христо Христов, проф. Александър
Бурмов, проф. Иван Унджиев, проф. Христо Гандев, проф. Крумка Шарова,
проф. Виржиния Паскалева, проф. Вера Мутафчиева, акад. Константин Косев
и др.
В Института по история се разработват теоретични и специални проблеми на националната ни политическа, социална, религиозна и културна история от създаването на българската държава до наши дни, както и въпроси
на световната история и международните отношения. Сравнително-историческите изследвания за ролята и мястото на България в световния исторически процес, за приноса на българската нация в културната съкровищница
на човечеството са основни направления в научната дейност на Института по
история.
Сложният път, извървян от българския народ, борбите за извоюване
на национална самостоятелност, националният въпрос, проблемите на българите, останали извън територията на българската държава, отражението на
историческото развитие върху съвременната съдба на българите и утвърждаването на националната идентичност са въпроси на задълбочено историческо
дирене за поколения историци.
Учени от Института по история участват като експерти при разработването на проекти към държавни органи и институции, международни проекти и програми и др. Консултират се предавания в средствата за масово осведомяване, киното и др.
Секция „Средновековна история на България”
Секция „Средновековна история на България” е едно от първите научни звена, създадени след основаването на Инситута по история под името
“Стара и средновековна история”. Още тогава към нея са формирани комисии
за издирване, превеждане и публикуване на латински, гръцки и турски из-
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вори като институционализирано продължение на съществувалата дотогава
към Българската академия на науките “Комисия за събиране и издаване на
извори за българската история”. В днешния си състав звеното разработва проблемите на българската и общата средновековна история и изворознание.
Преди да добие днешния си облик, секцията търпи развитие, реорганизации,
създаване на нови звена. Като основно научно звено на Института по история,
още през 50-те години на миналия век секцията започва активна международна дейност. Тя се изразява в съвместни научноизследователски задачи с
колеги от други страни, в размяна на посещения, участия в международни
конгреси, конференции и сесии. Това международно сътрудничество се подържа от секцията и до днес. Ръководител на секцията от 2000 г. е доц. д-р
Илия Г. Илиев. Звеното издава поредиците “Гръцки извори за българската история” (ГИБИ) – 11 тома и “Латински извори за българската история”
(ЛИБИ) – 5 тома, както и “BYZANTINOBULGARICA”, от която в процес на подготовка е десетият том.  

Секцията е формирана през 1960 г., но тя е пряк наследник на самостоятелния дотогава в системата на БАН Институт „Ботев-Левски”, присъединен също пред 1960 г. към Института по история. Самият Институт „БотевЛевски” води началото си от основания през 1945 г. Научен институт „Христо
Ботев”с председател Михаил Димитров и секретар Александър Бурмов. От
1953 г. „Христо Ботев” е преименуван в Институт „Ботев-Левски” с директор
Михаил Димитров и научен секретар Иван Унджиев и е включен в системата на БАН. От началото на 70-те години на ХХ в., към секция „Възраждане”
е присъединена съществуващата преди това в рамките на секция „Средновековна история на България” проблемна група „История на българския народ
ХV-ХVIII в.”, като двете научни звена започват да се развиват в тясно сътрудничество и взаимодействие в обща секция „История на българския народ ХVХIХ в.”
Ръководители на секцията са били: акад. Мих. Димитров (до 1966 г.),
проф. Ив. Унджиев (до 1972 г.), проф. Кр. Шарова (до 1989 г.), ст.н.с. I ст. д.и.н.
Р. Радкова (до 1992 г.), ст.н.с. I ст. д.и.н. Н. Жечев (до 1994 г.), ст.н.с. I ст. д.и.н.
Ил. Тодев (до 2012 г.).
Секция „Нова българска история”
Изследователската дейност на секцията е насочена към цялостно
проучване историята на Третата българска държава -  парламентарно-политическа система, държавни институции, обществен живот, икономическо развитие, външна политика и дипломация, култура.
Секцията е създадена с основаването на Института по история като
секция по „Нова българска и обща история”. През 1950 г. е обособена като
секция по „Нова и най-нова българска история”, със задача да изследва историята на българския народ от Възраждането до съвременността. От 1963 г.
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е  секция по „Нова българска история”, а обсегът на научно-изследователската й дейност е ограничен от Освобождението до Октомврийската революция
(1917). През 1978 г. наименованието на секцията е променено на „История на
България при капитализма”. Периодът на изследване е разширен до 9 септември 1944 г. Към секцията са създадени четири проблемни групи: Обществено-икономическо и вътрешно-политическо развитие на България; Външна
политика на България; Националноосвободително движение и Културно развитие на  България. През 1980 г. проблемна група „Националноосвободително движение след Берлинския конгрес” се отделя като самостоятелна секция.
През 1990 г. секцията възвръща старото си име „Нова българска история”.
Сред основателите на секцията са акад. Д. Косев, акад. Хр. Христов, проф. Кр.
Шарова, проф. В. Паскалева, проф. В. Божинов и др.
Ръководители на секцията последователно са: акад. Хр. Христов
(1950-1954 г.); ст. н. с. ІІ ст. Я. Йоцов (1954-1971 г.); проф. В. Божинов (19711981 г.); проф. Д. Мичев (1981-1988); ст. н.с. І ст. Д. Петрова (1988-1993 г.); ст.
н. с. І ст. Ст. Грънчаров (1993-1995 г.), ст. н. с. І ст. Е. Стателова (1995 – 2008) и
ст. н. с. ІІ ст. д-р Василка Танкова (от 2008).
Секция „История на България след Втората световна война” изследва преходът към тоталитарно общество и неговото развитие.
Секция „История на българския национален въпрос”

Българската Наука в действие

В секцията се изследва историята на българския национален въпрос
като съвкупност от етнически и граждански, териториални и идентичностни,
държавни и международни, политически, демографски, социални,
икономически и  културни аспекти след 1878 г. до наши дни.
Проучват се миналото и съвремието на  националните и малцинствените движения на българските общности извън границите на българската държава,
на бежанците от техните среди и на малцинствените общности в България.
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Секция „История на света и международните отношения в ново и
най-ново време”
Опознаването на света около нас, на неговата история и опитът да
се намери мястото на българите и България в него поражда необходимостта
от формирането на специално научно звено за разработване на проблеми от
световната история в ново и най-ново време. Създаването на секция по обща
история през март 1981 г. става възможно в резултат на нарасналите потенциални възможности на българската историческа наука и поради нуждата
от интензивни научни контакти с други страни като част от стопанското, политическото и културното обвързване на България със света. В секцията започват работа специалисти по история на Европа, САЩ, Латинска Америка,
Африка. Последните 20 години, свързани с промените в международните отношения, с нарастването на взаимообвързаността между отделните региони,
наложиха научно-изследователските проблеми на секцията като приоритет-
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ни за българската историческа наука. Общите проекти и работата на всеки
един от научните сътрудници превърнаха секцията в действителен център за
изследвания върху новата и съвременната история на Европа и света, който
успешно сътрудничи с останалите научни звена от Института по история, с
други институти от БАН, със СУ „Св. Климент Охридски” и с други академични институции. Секцията поддържа международни научни контакти.
Ръководители на секцията в първите десет години са академик Константин
Косев и проф. Витка Тошкова. През 90-те години ръководството поеха проф.
Луиза Ревякина и ст. н. с. Пламен Цветков. От началото на 2001 г. ръководител на секцията е доц. Тамара Стоилова.

Секцията е правоприемник на създадения през 1973 г. сектор „Помощни исторически дисциплини” към Единния център по история, интегрирал след структурните промени на БАН проблемните групи „Историческа
библиография и научна информация” и „Извори за българската история”.
Научната цел на Сектора е определена в решението на Президиума на БАН
(протокол № 3, т. 8 от 6 юли 1973 г.), а именно: да започнат организирани,
системни изследвания в тези области на познанието с разработване на методологичните проблеми, възникващи при работа с видовете извори, обект на
отделени дисциплини - изворознание, палеография, дипломатика, генеалогия, хронология, метрология, епиграфика, археография, информатика и др.
В сектора бе поставено началото на единствената по рода си у нас поредица
„Помощни исторически дисциплини” (том I бе издаден през 1979 г., том V
– през 1991 г., том VI е подготвен за печат) – едно от малкото български периодични издания, индексирани от “Ameircan Historical Abstracts”. От 1995 г.
се възстанови издаването на „Публикации по българска история”, обнародва
се периодично “BiblioBulgarica”, както и библиографски бюлетини с интернет
информация по палеография, генеалогия, сфрагистика.
Секцията следва традицията в провеждането на научни форуми – регионални, национални и с международно участие, посветени на теоретичните
и приложните проблеми на отделните исторически науки. Нейният кадрови
състав се попълва постепенно с успешно защитилите дисертации по изворознание, османотурска и гръцка палеография в България (4) и Германия (2).
Ръководители на секцията - ст.н.с. I ст. д.и.н. Кънчо Георгиев (1973-1992 г.),
ст.н.с. I ст. д.и.н. Валери Стоянов от 1992 г.
НАУЧНА РАБОТА
• Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г.
• Българската екзархия 1870-1945.
• Русия между Изтока и Запада
• История на България, т. ІХ. България до края на Втората световна война.
• Екзархийски статистически сведения за българите в Македония и Одринска
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Тракия (1878–1944 г.).
• Българо-английски културни дружества и организации между двете световни войни
Повече проекти: www.ihist.bas.bg
Ръководство:
Директор: проф. дин Илия Тодев (e-mail: todevilia@yahoo.com)
Заместник-директор: доц. д-р Тамара Стоилова (e-mail: tamarasto@abv.bg)
Научен секретар: доц. д-р Даниел Вачков (e-mail: daniel_vatchkov@yahoo.
com)
Админ: бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, София, България
тел. (+359) 87 02 191
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Източник и уеб сайт: www.ihist.bas.bg
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БГ Наука организира научна пресконференция по повод 50-ти брой на сп. „Българска Наука“

БГ Наука

продуцира документалният филм
„На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
http://nauka.bg
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Институт за космически изследвания
и технологии (ИКИТ-БАН)
Космическите изследвания в България имат повече от 40 години
история. Началото е поставено когато през 1969 г. към Президиума на Българска академия на науките се основава Научна група по физика на Космоса.
По-късно, на 3 март 1975 г. с решение на Бюрото на Министерски съвет, тя  
прераства в Централна лаборатория за космически изследвания (ЦЛКИ), а
през 1987 г. е преструктурирана в Институт за космически изследвания при
БАН (ИКИ – БАН).
През октомври 1990 г. се създава Лаборатория по слънчево-земни
въздействия (ЛСЗВ – БАН), а през 1996 г. тя се трансформира в Централна лаборатория за слънчево-земни въздействия (ЦЛСЗВ – БАН) и към нея се обособява филиал в гр. Стара Загора. През 2008 г. тя се преобразува в Институт
за слънчево-земни въздействия (ИСЗВ – БАН).
От 23 март 2010 г. Институтът за космически изследвания и Институтът за слънчево-земни въздействия се сливат в ново звено – Институт за космически и слънчево-земни изследвания (ИКСИ – БАН), а в началото на 2012
година се преименува на Институт за космически изследвания и технологии
(ИКИТ – БАН).
Мисията на ИКИT – БАН е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии.
За повече от 40-годишната си история ИКИT – БАН има значителни
постижения в областта на космическите изследвания – създадени и изведени
на орбита са повече от 150 научни прибора и апаратури и са проведени десетки космически експерименти по програмата ИНТЕРКОСМОС и други национални и международни програми.
Едно от най-значимите български научни постижения в областта на
космическите изследвания е програмата ”България-1300”, чрез която се осъществява изстрелването на два изследователски спътника. Първият спътник
се нарича „Интеркосмос – България-1300”. Той е с комплекс от 11 български
научни уреда, чиято функция е измерването на плазмата и   изучаването на
йоносферно-магнитосферните взаимодействия. Вторият спътник „ Метеор –
Природа” с научна апаратура за дистанционно изучаване на природните ресурси на Земята, е разработена отново с участието на български учени. Научните резултати, получени от обработването на спътниковата информация се
използват от целия свят и се публикуват и до днес.
С изстрелването на първия български космически прибор П-1 през
1972 г., България става 18-та космическа държава в света, а с полетите с участието на българските космонавти Георги Иванов и Александър Александров
България се нарежда на 6-то място в света, имаща  двама космонавти.
ИКИT – БАН участва в повече от 20 международни проекти в найразлични области на научните изследвания.
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Използвани източници :
www.space.bas.bg
www.space.bas.bg/SES2011/IVANOVA_PLENARY.pdf
Адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 1, София 1113, България
Телефон: (+359) 2 988 35 03
Уеб сайт: www.space.bas.bg

БГ Наука може да се използва като учебно

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.
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БГ Наука е безплатно,
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защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
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Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика (ИЯИЯЕ)

Изключително приятна е възможността да се пише въведение на
книга, посветена на 40-годишнината на Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките. Съдбата
явно се шегува с нас — само преди година с огромно безпокойство следяхме
всяка стъпка на компетентните органи и предприемахме внимателно всяко
наше действие, водени от най-важната за момента цел — спасяването на института от финансов колапс. Причината бе прозаична — погасяване на дългове от сключени при непрозрачни условия договори с абсурдни неустойки.
Надвисналата опасност от обявяване в несъстоятелност и ликвидация изискваше издигане на ясна стратегия за бъдещо развитие на института, еднакво
необходим на държавата, на обществото и на науката у нас и по света. За щастие, нашите обединени усилия се увенчаха с успех — с цената на огромни усилия съхранихме изграденото до момента. Направихме го с ясното съзнание,
че този критичен период и последвалото обновяване е само кратък епизод в
историята на института — история, която започва преди 40 години, през всяка
една от които основите са надграждани от нашите достойни предшественици. Началото е поставено с основаването на Физическия институт към БАН с
Атомна научно-експериментална база. Институтът се изгражда далеч от центъра на София с идеята да няма много хора, населяващи територията около
Изследователския реактор. Е, градът расте и вече „задмина“ създадения научен комплекс. В Кампус 2 на БАН години наред работим заедно с колегите от
физическите институти на Академията. Вече 40 години се стремим да бъдем
сред учените, които вписват своите имена в историята на науката с едни от
най-значимите постижения.
На тази кръгла годишнина няма как да не направим равносметка за
постигнатото от нас, и разбира се, на базата на анализа на миналото, да очертаем възможностите за бъдещото развитие на института. Желанието ни да
бъдем сред най-добрите ни кара да се замислим по въпроса кое прави една
институция значима?
Това са хората й, хората с техните резултати, идеи, мечти. Когато погледнем назад във времето, за да отговорим на този въпрос, ще видим школи
от учени в различни области на физиката. Не би било нескромно, ако отбележим, че през годините се е наложила традиция в ИЯИЯЕ—БАН да работят
едни от най-даровитите физици на България. Не отстъпват по способности
и колегите инженери, математици, химици и биолози, които са се трудили
и продължават да работят в института. Богатство за България е комплексният подход при изследванията в ИЯИЯЕ. Той дава възможност да се решават
много сложни задачи, както научни, така и приложни. Институтът събира на
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Увод от книгата посветена на 40 години от създаването на Института
за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската
академия на науките написан от директора на института Димитър
Тонев (ISBN 978-619-7024-05-0).
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едно място специалисти по теоретична и математична физика, ядрена физика, физика на високите енергии и космичните лъчи, реакторна и неутронна
физика, мониторинг и екологични изследвания. ИЯИЯЕ при БАН е еднакво
успешен както в експеримента, така и в теорията, а също така в приложението
на науката в производството.
Не бих искал във въведението да откроявам конкретни научни и приложни резултати, защото това ще се опитаме да направим с колегите на следващите страници на тази книга. Ще спомена само, че по брой на публикации
и цитирания сме водеща академична организация в България. В института са
работили и сега работят значим брой академици, член кореспонденти, професори, доценти, главни асистенти, асистенти. В ИЯИЯЕ са работили и са обучавали млади специалисти бележити физици като Елисавета Карамихайлова,
Рашко Зайков, Христо Христов, Желю Желев, Иван Желязков, Павел Марков,
Никифор Кашукеев, Емил Наджаков, Венцеслав Андрейчев и други.
Впечатляващо е, особено на фона на тежката финансова криза, че по
брой на докторанти и днес сме на едно от първите места в България. Това
дава надежда за бъдещето! Както гласи една мъдрост, който не знае накъде е
тръгнал, стига някъде другаде. За да решим накъде ще вървим, трябва да си
припомним откъде сме тръгнали и кои са основните насоки от дейността на
института.
Изследователският реактор ИРТ — 2000 е експерименталната база,
където са създадени първите кадри на България по ядрена енергетика, производство на радиоизотопи в медицината, радиохимия и експериментално
приложение на ядрено-физичните методи в живота.
Мониторингът и контролът на състоянието на околната среда, които
извършва институтът, определят неговото стратегическо национално и регионално значение в тази сфера на дейност. Базовата екологична обсерватория
на връх Мусала има ключова роля при регистрирането на трансграничен пренос на радиоактивни вещества и научни изследвания на космични лъчи.
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика не е само национална
академична организация, институтът е изключително добре представен в научния живот на Европа и света. При проведената атестация от Европейската
научна фондация бяхме отличени като лидери в света в много сфери на физиката.
Не бива да забравяме, че голяма част от колегите ни са започнали
своята кариера в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна. Там
са направили първите си крачки в науката и там са се утвърдили като учени.
Великолепна е възможността да се работи на уникални ускорители и реактори, както и да се обсъждат проблеми по физика с водещи световни учени.
Традиционното българско представителство в ЦЕРН е предимно от учени от
Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Когато установяваме
научно сътрудничество с чуждестранни институти и университети е много
трудно да се намери водеща академична организация по физика в Европа, а и
извън нея, в която да не са работили или работят в момента представители на
нашия институт. С удовлетворение от постигнатото можем да посочим, че се
радваме на световно признание, което дава възможност не само докторанти и
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пост — докторанти от ИЯИЯЕ да учат и работят в чужбина, но и много от учените на института да преподават и провеждат изследвания в големи центрове
по физика и други природо — математични институции.
С гордост можем да кажем, че Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика има сериозен принос за икономическото развитие на България. Знанията и трудът на учените от ИЯИЯЕ при БАН са съществени при
изграждането на АЕЦ „Козлодуй“ и впоследствие за безопасната експлоатация на централата. Ще напомня, че първият ръководител на АЕЦ „Козлодуй“
е инж. Симеон Русков — главен инженер на ИРТ — 2000. И сега, когато представихме резултатите от стрес — тестовете на АЕЦ „Козлодуй“, показващи,
че централата е безопасна, доказахме, че институтът работи в полза на българското общество — както самостоятелно, така и чрез коректни отношения
с бизнеса при провеждането на научно — приложни изследвания и изпълнението на конкретни практически задачи от национално значение. Форма
на сътрудничество с бизнеса и добра практика е и обучението понастоящем в
ИЯИЯЕ на шестима докторанти от АЕЦ „Козлодуй“. Надявам се със знанията,
които ще придобият в института, тези млади хора да допринесат за безопасната и успешна работа на централата, както и да станат добри ръководители
на атомна централа.
ИЯИЯЕ има голям принос и в разработването на технологии за съхранение на радиоактивни отпадъци. Нашата организация е в основата на
създаването на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Учени от
ИЯИЯЕ осигуряват научна и експертна помощ на Агенцията за ядрено регулиране.
Освен значимо научно и изследователско присъствие, имаме сериозен принос за обучение на кадри в България. Наши колеги са преподаватели във всички големи университети в страната. В много от университетите в
света са преподавали, а и сега преподават част от нашите учени. Връзката с
университетите е определяща за нивото на състава на института, качеството
на научните изследвания и бъдещите перспективи. В ход е подмладяване на
института, а този процес е възможен само благодарение на добрите ни взаимоотношение с университетите.
Съществен е приносът ни и в равитието на енергетиката, медицината,
националната сигурност, опазването на околната среда, отбраната.
Бих си позволил и силните думи, че институтът ни е плодотворна среда за
развитие и съхранение на интелектуалния елит на България. В тежките години на прехода, когато българската духовност бе поставена на изпитание, институтът се утвърди като едно от малкото места, в които се създава наука и се
обучават кадри на високо ниво. В тежки за Българската академия на науките
дни, учените на ИЯИЯЕ са формирали и отстоявали твърдо своята позиция в
подкрепа на БАН като средище на духовност и на българската наука. Факт, с
който можем да се гордеем!
В заключение, можем да отбележим, че историята на института, както
на всяка друга институция, се „пише“ от хората. Целта, която движи ръководния екип на ИЯИЯЕ, е постоянна и предизвикателна — разумно, далновидно
и отговорно управление, което да повиши стойността на института в очите
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на неговите служители, на учените, на държавните органи, и най-вече — на
българското общество. Ясно съзнаваме, че това е изключително трудна задача, защото при всичките „връхлитащи“ един след друг проблеми, означава
постоянни усилия да не бъдем част от проблема, а част от неговото решение.
Предизвикателство за ръководния екип е да направи така, че служителите на
ИЯИЯЕ да поддържат високи стандарти. Както знае всеки истински ръководител, няма по-голяма награда от привилегията да бъдеш част от един елитен
колектив и удовлетворението да си играл жизнено важна роля в изграждането му.
Надявам се тази книга да успее да отрази повече събития и факти от
живота на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН
през изминалите 40 години и да даде шанс на повече хора да се запознаят със
значими за българската и световната наука резултати.
Директор
Телефон: (+359) 2 974 37 61
Факс: (+359) 2 975 36 19
e-mail: Dimitar.Tonev@lnl.infn.it
dimitar.tonev@inrne.bas.bg
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Уеб сайт: www.inrne.bas.bg
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БГ Наука взе участие в проекта „Различните
лица на европейската култура” в Полша

БГ Наука

взе участие в проекта „Citizenship
can be fun!“ в Унгария
www.ngo.nauka.bg
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Институт по астрономия с национална
астрономическа обсерватория
ИСТОРИЯ

НАУЧНИ ПРОЕКТИ
• Проект „ДОПЛЕРОВА ТОМОГРАФИЯ“
Стартира изпълнението на ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ BG051PO001-3.3.06-0047, „Подкрепа за
развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
Коментар към проектите, по които се работи в Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО):
• Проектите се изпълняват при интензивна и ефективна експлоатация на
инфраструктурата на НАО. В част от проектите е планирано финансиране за
обновяване и осъвременяване на телескопите и инструментите към тях (детектори, спектрографи, камери и други). Друга част, типичен пример за което
са проектите по оперативна програма „Човешки ресурси”, предвижда финан-
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Предметът на дейност на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) са научните изследвания в областта
на астрономията и астрофизиката и подготовката на специалисти и докторанти в тази област.
Институтът разполага с две модерни обсерватории за провеждане на
астрономически наблюдения и изследвания – Националната астрономическа
обсерватория (НАО) Рожен и Астрономическата обсерватория (АО) в гр. Белоградчик. Главният телескоп на НАО Рожен е двуметров рефлектор с оптическа система Ричи-Кретиен-Куде. Другите два оптични телескопи на НАО
Рожен – 60 см Касегрен телескоп и 50/70 см Шмит телескоп са специализирани за фотометрични наблюдения. През 2005 г. беше въведен в експлоатация
разработения и построен в ИА 15 см коронограф на Лио, който е монтиран в
слънчевата кула на НАО Рожен. Втората наблюдателна база на института –
АО Белоградчик разполага с 60 см огледален телескоп система Касегрен.
Научният състав на ИА с НАО включва: 3 професори, 17 доценти и 9 асистенти, в това число 3 доктори на науките и 24 доктори.
ИА с НАО е включен в националната пътна карта за развитие на научна инфраструктура (Решение на МС № 692/21.09.2010 г.). Институтът разработва научни проекти по международни спогодби с Германия, Франция,
Белгия, Полша, Австрия, Словакия, Русия, Украйна, Румъния, Унгария, Чехия, Сърбия, Словения, Индия и др. ИА с НАО участва в регионалния комитет по астрономия, SREAC (www.astro.bas.bg/SREAC/index.html), в мрежата за
стратегическо планиране на развитието на астрономията в Европа, Astronet
(www.astronet-eu.org), в европейското астрономическо дружество (www.eas.
unige.ch). НАО Рожен е регистрирана в Европейския портал за научни инфраструктури (www.riportal.eu/).
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сиране на обучението на млади учени, докторанти и постдокторанти, тяхното
участие в конференции, научен обмен, работни срещи, лекторски курсове и
други.
Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория разполага с извънбюджетни проектни средства от Европейски и национални програми, но те не могат да се използват за финансирането разходи
за електроенергия, за ремонтни дейности и обновяване на базовата инфраструктура на телескопите в НАО, тъй като според условията и договорите по
тези програми това са недопустими разходи. Недопустими разходи по тези
програми са и заплатите по трудови договори на служителите и учените от
института.
Липсата на средства за издръжка и развитие на инфраструктурата на
ИА с НАО е предпоставка за неефективното усвояване на средствата предвидени в проектите с Европейско и национално финансиране и възпрепятства
тяхното изпълнение.
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Адрес: бул. „Цариградско шосе“ 72, 1784 София, България
Тел.: (+359) 2 974 19 10
Източник и уеб сайт:  www.astro.bas.bg
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Национална астрономическа обсерватория
Рожен
ИСТОРИЯ
Националната астрономическа обсерватория Рожен е открита официално на 13.03.1981 г., но редовната наблюдателна дейност по научни програми датира от септември 1980. Тя е най-голямата еднократна инвестиция
на България в научна инфраструктура (над 12 млн лв) и все още е най-голямата астрономическа обсерватория на Балканите и въобще в този район на
Югоизточна Европа.
Интересни моменти от строителството на обсерваторията можете
да видите във фотогалерията, а някои от първите астрономически снимки и
спектри, получени с 2м телескоп и неговият Куде-спектрограф, можете да видите тук - www.nao-rozhen.org/history/fr.htm
НАУЧНИ ПРОЕКТИ
• Стартира изпълнението на Проект по оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-3.3.06-0047, ”Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
• Национална астрономическа обсерватория Рожен, Център за върхови постижения в астрономията, 2009 – 2010 г.
• Създаване на мрежа от малки, дистационно управляеми и роботизирани телескопи в Бългаия “SMARTNET” 2009 - 2011 г.
• Регионален астрономически център за изследвания и образование  (RACIO)
• Студентска практика по астрономия 2008 - 2009 г.
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observations@astro.bas.bg
Източник и уеб сайт: www.nao-rozhen.org
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Институт по биология и имунология на
размножаването „Акад. Кирил Братанов“

Българската Наука в действие

ИСТОРИЯ
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Годината 1938 се приема като година на създаване на Института.
Предврителната организационна и кадрова дейност на новосъздадения институт е свързана с името на проф. Георги Ненков, ръководител в този период
на Катедра по хирургия към Ветеринарно — медицински факултет и Началник
на Ветеринарно отделение при Министерството на земеделието и държавните имоти. По доклад на проф. Ненков министърът възлага на Ветеринарното
отделение да организира необходимата научна база за внедряването на една
от най-революционните технологии на 20ти век – изкуственото осеменяване
с оглед на генетичното подобряване и усъвършенстване на животновъдството
в България. Така към хирургическата клиника се създава Институт по изкуствено осеменяване и развъдни болести с директор Георги Ненков с два отдела:
по Изкуствено осеменяване с ръководител Р. Прахов и по Развъдни болести с
ръководител Д. Пишев, който поради военното положение в този период, има
главно лабораторна и ограничена практическа дейност.
През 1943 г., завърналият се от специализация по въпросите на репродукцията и изкуственото осеменяване при проф. Т. Бонадона /Институт
по експериментална биология „Лазаро Спаланцани” — Италия/ д-р Кирил
Братанов намира подходящи условия да продължи започнатите в Италия
изследвания върху спермопродукцията при разплодници и бива назначен за
директор на Института. През 50-те години на миналия век Институтът бележи значими успехи в научната и научно-приложната дейност и се провеждат
съществени структурно-организационни промени. През 1947-1948г. година
се създават нови звена: секция по Биология на размножаването с ръководител Кирил Братанов, секция по Физиология и ендокринология с ръководител
Рашко Прахов, секция по Биохимия с ръководител Камен Йосифов, секция по
Физиология и патология на новородените с ръководител Крум Геров и секция
Патология на размножаването с ръководител Георги Георгиев, а по-късно и
Лаборатория по микробиология с ръководител Марин Балчев. В този период
Институтът разработва технологични инструкции за провеждане на изкуствено осеменяване при животните и се подготвят много специалисти. Благодарение на тази дейност за първи път в България е организирано и проведено
изкуственото осеменяване като рутинен метод за размножаване на селскостопански животни. През 1961г. Институтът е преименуван в Институт по биология и патология на размножаването и преминава в структурата на Българска
академия на науките. В този период в България усилено се работи върху адаптиране на нови биотехнологии в животновъдството, като гранулната технология за криоконсервация на сперма от бици от Нагазе — Нива и пайетната
на Касу. В периода до 1969 г. под научното ръководство на специалисти от
Института, в България се внедрява метода на изкуствено осеменяване при говеда със замразена сперма. В продължение на 12 години /1963-1975/ Институтът е в структурата на Академия на селскостопанските науки, като към него
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е присъединен Институтът по незаразни болести и зоохигиена и носи името
Институт по биология и имунология на размножаването и незаразни болести.
В този период в Института се правят редица научни опити за съхранение на
сперма от бици, кочове, нерези при ниски температури и криоконсервация.
В следващ период Институтът отново преминава в структурата на Българска
академия на науките, като Институт по биология и имунология на размножаването и развитие на организмите, преименуван по-късно като Институт по
биология и имунология на размножаването. Предвид безспорните заслуги на
акад. К. Братанов за развитието, просперитета и международния авторитет на
Института, през 1987 г., след неговата кончина, е взето решение Институтът
да носи името Институт по биология и имунология на размножаването „Акад.
К. Братанов”.
В израз на признание към живота и делото на акад. К. Братанов, по
повод 100 години от рождението муМинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – издава илюстрован пощенски плик с
неговия лик и стандартен знак за цена на пощенската услуга – 0,65 лв., в тираж 1 615 броя. Пликът е със специален пощенски печат, включващ символите
на репродукцията – областта в която са основните научни разработки на акад.
Братанов и надпис „100 години от рождението на академик Кирил Братанов“.
По инициатива на акад. К. Братанов се организира Първия Международен симпозиум по имунология на сперматозоидите и оплождането /27-29.
ІХ.1967/ в Международния дом на учените (МДУ) „Жолио Кюри” край Варна.
Участниците в този много успешен симпозиум, представители на 21 страни,
учредяват първата международна научна организация - Международен координационен комитет по имунология на репродукцията (МККИР), регистриран в Париж и в София (повече в.сайт МККИР www.iccir1967.com)
След кончината на акад. Кирил Братанов, 1986 година, директорският пост на Института се заема от ст.н.с.I ст., д-р Симеон Симеонов (19861989г.). След неговото пенсиониране през 1990г., ръководството на Института
се поема последователно от ст.н.с.І ст., д-р Любомир Кънчев /1990-1996г./,
ст.н.с.I ст., д-р Иван Кехайов /1996-2000г./, ст.н.с.I ст., д-р Райна Георгиева
/2001-2006г./, ст.н.с.ІІ ст., д-р Маргарита Моллова (2006-2010г.) а от 2011г.
директор на Института е ст.н.с.І ст., д-р Димитрина Качева.
Създаване на ново направление в медико-биологичната наука – имунология на размножаването
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад.
К.Братанов” (ИБИР) при БАН и Международния координационен комитет по
имунология на размножаването (МККИР), със седалище ИБИР и регулярно
провежданите Международни симпозиуми по имунология на репродукцията
във Варна имат значим принос за полагане основите и успеха на интердисциплинарното, медико — биологично направление в науката и клиничната
практика — имунология на размножаването в световен мащаб. Това се потвърждава от следните по важни събития и факти:
1. През 1949 г. за първи път Кирил Братанов, по това време директор на ИБИР,
в сътрудничество с Крум Геров и Тодоров публикуват данни за образуване на
спермоантитела в организма на домашните животни — „Върху образуването
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на спермоантитела в организма на домашните животни”. Годишник на Вет.
мед.факултет, СУ, т.ХХVI, 321-334, 1949/,. В това проучване эа първи път се
доказва:
• значението на имунологичните фактори за репродукцията
• наличие на естествени анти сперматозоидни антитела в организма
Тези данни са от значение за размножаването на човека и животните,
репродуктивната имунология и фундаменталната имунология.
2. През 1967 година за първи път в света проф. Братанов и неговите сътрудници организират и провеждат по проблемите на репродуктивната имунология
— Първи симпозиум по имунология на сперматозоидите и оплождането, 27—
29 септември 1967, МДУ „Ф.Ж. Кюри”, Варна.
На симпозиума участват 150 учени от 21 страни от целия свят, представители на WHO и FAO. Присъстват световно известните учени — Р. Едуардс,
Ф. Румке, А.Г. Воазен, М. Хашек, , Б. Бьотчер, И. Соколовская, Р.Попиванов,
С. Шулман и др. За първи път на такъв разширен научен форум се изнасят и
дискутират интересни данни от областта на репродуктивната имунология.
3. По време на 1-вия Симпозиум се учредява Международен координационен
комитет по имунология на репродукцията, с Председател - К.Братанов (България), Зам.председател - С.Шулман (САЩ), Генерален секретар — Р. Едуардс
(Англия), секретар - И.Соколовская (Русия) Касиер-А. Ейкем (Франция). МККИР е регистриран в София, като първата научна организация със седалище
ИБИР — БАН и в Париж. След смъртта на акад. К.Братанов и преодоляване
на настъпилите финансови затруднения довело до временно прекъсване на
Симпозиумите, по време на 8-ия Международен симпозиум по имунология
на репродукцията, 12-14 октомври, 1997 за председател на МККИР е избрана
проф. Райна Георгиева.
МККИР има две основни цели:
• Да координира научноизследователската работа по репродуктивна имунология
• На 3 години да организира Международни симпозиуми в МДУ, Варна
До момента от ИБИР и МККИР са проведени 12 симпозиума. Предстои през 2012 г., 22-24 юли, да бъде проведен 13-ти Международен симпозиум по имунология на репродукцията. (повече на www.iccir1967.com )
Проф. Роберт Едуардс, един от основателите на МККИР и негов
първи генерален секретар при създаването му, през 2010 г. бе удостоен с Нобелова награда за Медицина и Физиология, “For thedevelopment of in vitro
fertilization”. По време на Симпозиума, организиран в чест на Роберт Едуардс
и връчване на Нобеловатаму награда, проведен на 7 декември 2010 г. в Кралския Каролински Медицински Институт в Стокхолм, г-н Мартин Джонсън
изнася лекцията на д-р Роберт Едуардс озаглавена „Bob Edwards and IVF :The
Early Days”. В лекцията си Едуардс подчертава значението на имунологията
на репродукцията, основаването на Международния координационен комитет по имунология на репродукцията във Варна, показва слайд от учредителното заседание на ръководството на симпозиума със снимка и на акад. Братанов, свидетелство за съвместната му дейност още от 1967 г. с Институт по
боилогия и имунология на размножаването при БАН и близките му лични

http://nauka.bg

контакти с акад. К. Братанов.
4. По предложение на учени от ИБИР и членове на МККИР през 1975г. , по
време на 3-тия Международен симпозиум по имунология на репродукцията
във Варна, се учредява - Международна асоциация по имунология на репродукцията, с председател акад. К. Братанов. Днес Асоциацията има многобройна членска маса от цял свят, на 3 години провежда международни конгреси и
членове на ИБИР и МККИР многократно са избирани за членове на нейното
ръководство (Р.Георгиева).
5. С активното участие на учени от ИБИР през 1993 г. в Магдебург се учредява - Европейска асоциация по репродуктивна имунология, която има голяма
членска маса, всяка година провежда международни конгреси, активно посещавани от учени на ИБИР.
В израз на признание към делото на акад. К. Братанов, от неговите
ученици, последователи в развитието на репродуктивната имунология, членове на МККИР, радетели за укрепване и разширяване дейността на МККИР
и ИБИР бе учреден медал от МККИР с лика на Акад. К. Братанов. С този медал
и специална грамота се удостояват учени, с приноси за развитието на репродуктивната биология и имунология и укрепване дейността на Комитета.
Цялостната дейност на ИБИР и МККИР, организирането на 12 Международни симпозиуми по имунология на репродукцията, участието в ръководствата на Международните асоциации и редовно участието в научните
форуми по репродуктивна имунология на същите допринасят за популяризиране на научните постижения и добра разпознаваемост на България и ИБИР
— БАН.
Трябва с гордост да отбележим, че 1986 г., при закриването на 3-тия
конгрес на Международната асоциация по имунология на репродукцията в
Торонто, световно известният учен, участвал в научните открития за присъждане на Нобелова награда по медицина през 1960 г. на Burnet и Medawar“,
каза следното:
„....Нека никога да не забравяме, че ако не беше България, ако не
беше нашият добър приятел Кирил, нямаше да бъдем събрани тук като научно общество, занимаващо се с такъв важен проблем за човечеството, какъвто
е имунологията на репродукцията....”
След всичко това, от водещи учени по света бе прието, че новото научно направление в медико-биологичната наука — Иимунология на репродукцията е създадено в България и България е Родината на това толкова важна
интердисциплинарна област от науката и клиничната практика.
МИСИЯ
Провеждане на фундаментални и научно — приложни изследвания на човешката и на животинската репродукция. Изучаване на факторите и механизмите, участващи в гаметогенезата, оплождането, имплантацията и бременността. Изясняване на процесите на автореактивността и автоимунния отговор в
репродукцията. Разкриване на ролята на биомолекули и метаболитни процеси за съхранението и криоконсервация на репродуктивни тъкани и клетки. Разработване на биотехнологични подходи за изкуствено осеменяване,
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микроманипулации и ембриотрансфер при животни.
Приоритети
• Приложни изследвания с диагностично значение за репродуктивното здраве при човека и контрол на репродуктивния процес при животните;
• Проучване на влиянието на репродуктивни фактори върху човешки  стволови клетки;
• Създаване на схеми за борба с безплодието при човека и схеми за повишаване на заплодяемостта и плодовитостта на животните със стопанско значение;
• Утвърждаване на ИБИР като Европейски научен център за изследвания в
областта на биология и имунология на репродукцията при животните и човека;
СТРУКТУРА
Изследванията се осъществяват в пет научни звена: Имунобиология на размножаването, Репродуктивни Биотехнологии и криобиология на гамети, Ембриобиотехнологии при животните, Молекулярна имунология, Имунонервоендокринология.
Секция Имунобиология на размножаването
Секция Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите
Секция Ембриотехнологии при животните
Секция Молекулярна имунология
Секция Имуноневроендокринология
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ЛАБОРАТОРИИ
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”
разполага с модерно и съвременно оборудвани лаборатории за:  
1. Протеомен анализ;
2. Клетъчни култури, физичен и химичен анализ;
3. In-vitro оплождане и ембриотрансфер;
4. Конфокална и светлинна микроскопия.
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Представените лаборатории и апарати са достъпни за ползване от специалисти на други институти на БАН, ВУЗ и медицински центрове при следните
условия:
• участие на специалист от ИБИР, обучен за работа със съответния апарат;
• осигуряване на необходимите проби и всички консумативи от желаещите да
ползват апаратурата;
• предварително уточняване на всички детайли по конкретните експерименти.
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София, България
e-mail: ibir@abv.bg, dikacheva@hotmail.com,
kistanova@gmail.com, milena_mourdjeva@abv.bg
Източник и уеб сайт: www.ibir.bas.bg
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Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания
ИСТОРИЯ
Институтът по биоразнообразие 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 национален и наднационален мащаб в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на
околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси. Институтът
разполага понастоящем и планира да подготвя висококвалифицирани кадри
в областта на ботаниката, микологията, зоологията, екологията, хидробиологията, паразитологията, консервационната биология, генетиката на околната
среда, еволюционната биология и други сродни научни области, да осигурява
научна информация, да оказва методична помощ на държавните институции
и структурите на гражданското общество и да представя страната в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност.

Структура и функциониране на биотичните съобщества, екосистемите и ландшафтите, както в съвременността, така и в миналото.
Разнообразие на организмите и техните екологични и еволюционни
взаимоотношения на всички равнища – от генетично и популационно до екосистемно.
Произход, история на развитие и динамика на биотата и нейните
компоненти – флора, микота и фауна.
Научни основи на опазване на живата природа – разкриване застрашаващите
фактори и разработка на методи за тяхното отстраняване или ограничаване.
Подходи и методи за устойчиво управление на защитените природни обекти.
Подходи и методи за устойчиво управление на биологичните ресурси, включително изучаване на ресурсното значение на видове и съобщества, неизползвани по-рано.
Екология и биология на икономически и социално значими видове,
включително подходи и методи за оценка, ограничаване на въздействието и
регулиране числеността на видове-нашественици, вредители, паразити и други организми със значение за медицината, опазването на околната среда, селското стопанство, горското стопанство, рибовъдството, ловното стопанство,
управлението на биоресурсите и други сфери на човешката дейност.
Научни основи на оценката на екологичния риск, качеството на околната среда и въздействията върху нея; разработка на подходи и методи за оценка на
състоянието на биоразнообразието, биомониторинг и системи за биобезопасност.
Институтът е добре оборудван със съвременна техника и лаборатории
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за провеждане на разнообразни флористични, фаунистични и екологични
проучвания – химична, фитохимична, генетична, кариологична, биотехнологична, паразитологична, лаборатории по светлинна микроскопия и екологична микробиология, ГИС-център. Институтът разполага с няколко изследователски полеви станции, разположени в Биосферен резерват „Сребърна“,
резерват „Калимок“, Созопол, резерват „Атанасовско езеро“, местността Беглика, Биосферен резерват „Парангалица“, Плана планина. Научният състав
на ИБЕИ наброява 132 души.
Структурата, ръководството и дейността на ИБЕИ-БАН, както и правата и задълженията на всички негови служители се уреждат с Правилник на
ИБЕИ-БАН, утвърден от Общото събрание на учените. Понастоящем действащият Правилник е приет от ОС на учените на 11 април 2012 г.
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НАУЧНА РАБОТА
2012-2014: Закономерности в пространственото разпространение на местообитания, растителни съобщества и растителни видове в Южна България във
връзка с екологични и биоклиматични градиенти (ДМУ 03/115 от 13.12.2011).
Интернет-страница на проекта. Ръководител: гл. ас. д-р Д. Сопотлиева.
2011-2014: Комплексна морфометрична, физиологичнa, биохимична и молекулярна оценка на сухоустойчивостта при български генотипове фасул
(Phaseolus vulgaris L.). (ДДВУ 02/87 от 02.12.2010 г.). Програма „Стимулиране
на висшите училища“. Партньор: Аграрен университет, Пловдив. Ръководител: проф. д.с.н Д. Светлева. Координатор за ИБЕИ: проф. д-р С. Чанкова.
2011-2014: Оценка на индикатори за почвения мониторинг и на екологичния
риск при разработване на програми за устойчиво управление на замърсени и
подложени на антропогенен натиск зони (Тематичен конкурс „Насърчаване
на научните изследвания в приоритетни области“, ДТК 01-105 / 05.01.2010).
Ръководител: доц. д-р Н. Динев (И-т „Пушкаров“). Партньори: Институт по
физиология на растенията - БАН, (София)  Аграрен университет (Пловдив),
СУ „Св. Климент Охридски“, ALTERRA, (Holand), IMIDRA, (Spain), Universidad
Autonoma de Barcelona, (Spain), IETU Katowice, (Poland). Ръководител на работен пакет за ИБЕИ: проф. д-р С. Чанкова (код 160201, 160206).
2012-2013: Оценка на ДНК защитния потенциал на биологично активни природни съединения спрямо ДНК увреждащи фактори. ФНИ, Българо-словашко сътрудничество (ДНТС – Словакия/ 01/1). Партньор: Komenius University,
Словакия. Ръководител: проф. д-р С. Чанкова.
2012-2015: ARANGE - Многофункционално стопанисване на горите в планински територии на Европа. Финансиран от Седма Рамкова програма на ЕС.  
Ръководител: доц. Ц. Златанов (Институт за гората, БАН). Координатор за
ИБЕИ-БАН: доц. д-р Б. Николов.
2012-2015: COCONET - Мрежи от морски защитени зони (от крайбрежието до морските дълбини) в съчетание с мор-ския ветрови енер-гиен потенциал. Финансиран от Седма Рамкова програма на ЕС (FP7-PEOPLE-2009-IOF
Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development, GA No.
287844). Партньор: ИО-БАН. Координатор от ИБЕИ: гл.ас. д-р В. Карамфилов.
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2012-2015: PERSEUS - Стратегически изследвания на морската среда в южните европейски морета. Финансиран от Седма Рамкова програма на ЕС (SEC2010.3.1-1 European-wide integrated border control system - phase II, GA No.
287600). Партньор: ИО-БАН. Координатор от ИБЕИ: проф. д-р Г. Даскалов.
2012-2016: Европейска информационна система за чуждите видове (TD1209).
Програма на ЕС COST Акция. Координатор: Dr. Helen ROY, NERC Centre for
Ecology & Hydrology, UK. Координатор на българския екип: ас. Т. Тричкова.
2012-2015: Градиенти на устойчивост   на различни растителни типове
към климатичните екстремуми в Европа (SIGNAL). Финансиран по програма BIODIVERSA. Страни-участнички: Германия, Франция, Белгия, Унгария,
Италия, Турция. Координатор на работна група за България: доц. д-р И. Апостолова.
Адрес:
PR: Елена Семерджиева
ул. Майор Юрий Гагарин 2
Tel. +359 2 871 71 95 / 202
1113 София
Elena.Semerdjieva@iber.bas.bg
iber@iber.bas.bg
Анна Лукарска
Тел.: +359 2 873 61 37
Източник и уеб сайт:
iber@iber.bas.bg
www.iber.bas.bg
Повече проекти: www.iber.bas.bg/?q=bg/node/83

Ботаническата градина

Ботаническата градина има за предмет на дейност:
Съставяне и поддръжка на научно организирани и документирани колекции
от местни и екзотични колекции за целите на експериментални ботанически
изследвания и опазване на биологичното разнообразие;;
образование в областта на естествените науки и опазване на околната среда.
Ботаническата градина обменя семена, растения и инхормация с повече от
400 ботанически градини, секции по ботаника и и опитни станции от 63 страни в Европа, Азия, Америка, Африка и Австралия.
Адрес: София, Околовръстно шосе, п.к. 604,
BG-1000 София, България
тел.: (+359 2) 967 11 05
Източник и уеб сайт: www.cu.bas.bg/garden/
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Ботаническата градина наследява Кралската ботаническа градина,
която е основана през 1882 г. Ботаническата градина е включена в рамките на
БАН през 1947г. отначало като част от Института по ботаника, сега Института
по биоразнообразие и екосистемни изследвания.
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Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е създаден
през 2010 г. чрез сливането на Института по биофизика при БАН и Централна лаборатория по биомедицинско инженерство „Проф. Иван Даскалов” като
техен универсален правоприемник. Бившият Институт по биофизика е създаден през 1967 г. като Централна лаборатория по биофизика и е трансформиран в институт през 1994 г. Бившата Централна лаборатория по биомедицинско инженерство е създадена през 1994 г. и през 2004 г., в памет на своя
основател проф. Иван Даскалов, приема неговото име.
Директор на ИБФБМИ е чл.-кор. проф. Андон Косев.
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е водещ изследователски институт в България в областта на фундаменталните науки биофизика, биохимия, клетъчна биология, физиология. Институтът е на челно
място в развитието на технологиии за биомедицината в областта на електрофизиологията, двигателната механика, информационните технологии и биологично активните вещества и демонстрира успешен трансфер на технологии
към други институти на БАН, университети, клиники и компании.   Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е напълно конкурентен
и разпознаваем в международен план и постиженията на научния му състав
получават високо международно признание.
Основните научни направления на Института по биофизика и биомедицинско инженерство са:
• Изучаване на структурно-функционалните взаимодействия на липиди и
белтъци в биологични мембрани;
• Електро- и фотоиндуцирани явления в клетките;
• Биоелектрични процеси във възбудими клетки;
• Разкриване на механизмите, водещи до възникване на мембранно-свързани
патологични процеси;
• Моделиране на липид-белтъчните, пигмент-липидни и междуклетъчните
взаимодействия с помощта на моделни мембрани, биофизични молекулни и
математически модели;
• Създаване на методи и средства за регистрация, обработка и анализ на електрофизиологични сигнали;
• Регулиране на двигателната дейност и биомеханика;
• Разработване на алгоритми, програмни и апаратни средства за медицината;
• Приложение на информационните технологии в здравеопазването;
• Моделиране на зависимости между структура и активност на биологичноактивни вещества, молекулно моделиране.
Научните постижения на сътрудниците на института в тези направления са публикувани в голям брой статии в авторитетни списания и намират
широко международно признание. Учените от ИБФБМИ са търсен партньор
за съвместни научни изследвания и свидетелство за това са многобройните
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договори с водещи лаборатории в чужбина.
ИБФБМИ разполага със следната научна апаратура:
• Спектрофотометри
• Спектрофлуометри
• Газов хроматограф
• Сцинтилационен брояч
• Луминометър
• Ултрацентрофуга
• Автоматизирана система за регистрация и анализ на микроскопски изображения
• Петч – клемп установка
• Високо прецизна диференциална сканираща микрокалориметрия
• Диференциална сканираща дензитометрия
• Лаборатория за клетъчни култури
• Електромиография
• Електроенцефалография
• Компютъризирани станции с възможност за анализ на биоелектричния сърдечен сигнал от различни електрокардиографски системи за отвеждане
• Установка за микроелектродни изследвания
• Автоматизирана система за електрофизиологични и биомеханични изследвания
• Високоефективна течна хроматографска система за определяне на аминокисилини (Asp, Glu, GABA) след in vivo мозъчна микродиализа
• Измерване на изометричната сила в резистентни кръвоносни съдове (миография на Mulvany)
• Скоростен полярографски електрод за определяне на кислородното отделяне
• Четец за микроплаки
• Инвертен флуоресцентен микроскоп
ИБФБМИ поддържа научни контакти с Английското кралско общество, Немското изследователско дружество, Макс — Планк дружеството, Немски център за изследване на рака – Хайделберг и Изследователски център Хелмхолц
– Германия, Шведската кралска академия, Френския национален център за
научни изследвания и ИНСЕРМ – Франция, Испанския национален съвет за
научни изследвания – Испания, както и с различни академични институти и
университети от Австралия, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Египет, Индия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Обединеното кралство, Полша,
Румъния, Русия, Словакия, Турция, Унгария, Финландия, Швейцария и др.
Адрес: ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 21, София 1113, България
Телефон: (+359) 2 87 00 326
Факс: (+359) 2 87 23 787
Email: office@biomed.bas.bg, ibphbme@biomed.bas.bg, ibphbme@bio21.bas.bg
Източник и уеб сайт: www.biomed.bas.bg
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Националният институт по геофизика,
геодезия и география
Националният институт по геофизика, геодезия и география провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областите на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията и географията, с
цел подпомагане на устойчивото развитие на Р. България. Извършва научнооперативно обслужване на държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки.
OБЛАСТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Фундаментални научни изследвания за откриване на глобалните закономерности, строежа, свойствата и явленията в земната кора, на земната повърхност и в обвивката на Земята.
Научно-приложни изследвания на регионални геополета и явления, водещи
до разкриване на основните им характеристики и поведение.
Научно-оперативна дейност.
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• Развитие на научни методи и средства за изследователска и оперативна дейност, организация и поддържане на интегрална база данни за геоинформация;
• Мониторинг на процеси и явления, свързани с природни и антропогенни
рискове;
• Изследване на сеизмичния и антропогенен риск, съвременните движения
на земната кора, устойчивостта на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура;
• Оповестяване на рискови събития и формиране на научнообосновани политики в областта на управлението на природните и антропогенни рискове;
• Засилване на контактите с държавните, обществени и стопански организации с цел внедряване на научните резултати в практиката;
• Тясна интеграция в европейските и световни изследователски програми и
мониторингови мрежи;
• Привличане и подготовка на млади кадри.
• Oбщонационалните дейности на Института се извършват от седем научнооперативни служби:
• Национална сеизмологична служба
• Национална мрежа от перманентни станции на Глобалните навигационни
сателитни системи (ГНСС)
• Национална мрежа за силни земни движения
• Геомагнитна служба
• Йоносферна служба
• Мрежа за наземни измервания на биологично активната слънчева ултрави-
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олетова радиация
• Система за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух
• Палеомагнитна лаборатория
• Метеорен радар (EMDR20)
НАУЧЕН СЪСТАВ
79 учени: 2 чл. кореспонденти, 16 професори, 27 доценти, 10 доктори на науките
187 човека

ПЕРСОНАЛ
НАУЧНА РАБОТА

• ROMANIAN – BULGARIAN CROSS-BORDER JOINT NATURAL AND
TECHNOLOGICAL HAZARDS ASSESSMENT IN THE DANUBE FLOODPLAIN.
THE CALAFAT-VIDIN – TURNU MĂGURELE-NIKOPOLE SECTOR”
•   ИНТЕГРИРАНА ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК В
ДУНАВСКАТА РАВНИНА В РУМЪНСКО-БЪЛГАРСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН
УЧАСТЪК КАЛАФАТ-ВИДИН — ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ-НИКОПОЛ
• ЧЕРНОМОРСКА МРЕЖА ЗА СЕИЗМИЧНА БЕЗОПАСНОСТ (“Black Sea
Earthquake Safety Net(work)-ESNET” Ref. № 1.2.1.65963.80 MIS-ETC 250)
•  МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ
Повече проекти на: www.niggg.bas.bg/projects_bg

Източник и уеб сайт: www.niggg.bas.bg
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Адрес: ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 3, София 1113, България
Тел. (+359) 2 979 3322
Факс: (+359) 2 971 3005
office@geophys.bas.bg
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Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) e създаден на 01 юли 2010 г. като приемник на Института по експериментална морфология и антропология с музей и Института
по експериментална патология и паразитология.
В ИЕМПАМ работят 136 души, в т. ч. 109 души научно-изследователски състав
(1 чл. кор., 29 професори и доценти, 47 главни асистенти и асистенти; 32 специалисти – магистър/бакалавър).
В ИЕМПАМ се провеждат фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на хуманната и ветеринарната медицина, в това число
морфология, клетъчна биология, патология и антропология, имащи съществена роля при решаване на важни здравни и демографски проблеми. В областта на експерименталната морфология и патологията се изучават патологични и клинични аспекти на актуални заболявания от заразно, незаразно
и паразитно естество. Изследват се регулаторните механизми на клетъчната
диференциация и се изяснява патогенезата на различни социално-значими
заболявания. Разработват се диагностични методи и се идентифицират биомаркери за дегенеративни, ракови и автоимунни заболявания, инфекции и
инфертилитет. В експериментални моделни системи се изучават влиянието
на околната среда и начина на живот върху здравето на човека. Осъществява
се комплексен подход (in vitro, in vivo и in ovo) за изследване на биологичната активност и безопасността на химични и биологични продукти. Извършва
се експертна дейност за нуждите на биотехнологичната промишленост и за
диагностика на заболявания по животните, съпроводени с големи стопански
загуби. Направленията съответстват на националните и европейски приоритети „Здраве”, „Безопасност на храни” и „Околна среда”.
В областта на антропологията се извършва антропологична и антропогенетична характеристика на населението на България; изяснява се развитието на антропологичните типове по българските земи. Изучават се процесите на акцелерация и децелерация; създават се нормативни показатели за
физическо развитие; разработват се антропометрични маркери за диагностика на различни заболявания в съответствие с европейските и национални
приоритети „Здраве“ и „Околна среда“.
Националният антропологичен музей е уникална научна, образователна и културна институция, в която се извършват и представят оригинални
антропологични реконструкции и експонати и се популяризират съвременните антропологични знания с цел да се съхрани националната памет и идентичност в съответствие с приоритетите „Национална идентичност“ и „Културно-историческо наследство“.
НАУЧНА РАБОТА
• „Влияние на околната среда върху репродуктивното здраве на човека” – проект по 7РП на ЕС

http://nauka.bg
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Ръководител от Българска страна: проф. Нина Атанасова, дбн
• „Европейска мрежа за наблюдение и контрол на рака на шийката на матката
в новите страни - членки на ЕС (AURORA)s” – финансирана от Европейската
агенция за здраве и потребители, договор № 2009 11 02 AURORA
Ръководител от Българска страна: доц. д-р Евелина Шикова-Лекова, доктор
• „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за
ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” – договор № BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г. по
ОП „Развитие на човешките ресурси”
Ръководител: проф. Нина Атанасова, дбн
• „Мастоцити и базофили – таргети за иновативни терапии” – договор №
BM1007 – проект по програма COST,
7 РП на ЕС, ESF, EC Contracts
Ръководител от ИЕМПАМ: проф. д-р Димитър Кадийски, дмн
Повече проекти: www.iempam.bas.bg/activity/projects.html

Адрес: ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25, 1113 София, България
Тел.: (+359) 2 979 23 11
Факс: (+359) 2 871 01 07
(+359) 2 871 90 07
E-mail: iempam@bas.bg

БГ Наука организира научна пресконференция по повод 50-ти брой на сп. „Българска Наука“

БГ Наука

продуцира документалният филм
„На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
http://nauka.bg
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Източник и уеб сайт: www.iempam.bas.bg
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Институтът по електроника към Българска Академия на Науките
(ИЕ-БАН) е създаден с Решение на МС от 27.09.1962 г. и започва самостоятелно съществуване през 1963 г. Той е изграден на основата на Секцията по
физическа и приложна електроника към тогавашния Физически институт с
Атомна научно — експериментална база при БАН. Основател, пръв директор
и строител на ИЕ е академик Емил Джаков. В началото ИЕ има две секции,
две лаборатории и 30 сътрудници и развива академична изследователска дейност в областта на катодната електроника, СВЧ, електровакуумните прибори,
квантовата електроника и приложната електроника. ИЕ е създаден като академичен център — двигател на изграждането на научни основи и кадри за
приоритетни области на зараждащата се електронна ера в развитието на България. Много бързо той се превръща във водеща научна институция в областите на физичната електроника, квантовата електроника и радиофизиката в
БАН и в цялата страна. В момента ИЕ провежда фундаментални и приложни
изследвания в нови приоритетни направления на съвременната електроника
— наноелектроника, нови материали и наноразмерни структури на основата
на вакуумни, електроннолъчеви, плазмени и вълнови методи; фотоника и биофотоника; оптични и микровълнови технологии; разработка на електронни
прибори и системи и оказва експертна помощ на организации и фирми от
индустрията, отбраната и екологията на страната. ИЕ има активно международно научно сътрудничество с научни институти от САЩ, Русия, Франция,
Германия, Англия, Япония, Италия, Полша, Чехия, Швеция, Украйна, Канада, Финландия, Виетнам, Индия, Израел и др.
Развитието на ИЕ доказва за българските условия тезата за ефикасността на многопрофилния академичен институт за изграждане и възпроизвеждане на националната компетентност на най-високо равнище и създаване
на условия за комплексни подходи при решаване на най-сложни научноизследователски задачи. В ИЕ са израстнали и са се утвърдили с постиженията
си 1 академик, 3 член-кореспонденти на БАН, 18 професори, 21 доктори на науките. В ИЕ са подготвени повече от 100 доктори по физика. Много от изградените в Института учени работят на водещи позиции в чуждестранни научни
институти в САЩ, Швеция, Канада, Франция, Великобритания, Швейцария,
Германия, Виетнам.
Учените от ИЕ имат признат от международните научни среди приоритет за открити нови физически ефекти и закономерности, сред които каналиране на йоните в полуканалите на кристална повърхност и хиперканалиране при малки ъгли на плъзгане, йонно-стимулирана сорбция, плазмени
електроди при газовите лазери, взаимодействие на мощен електронен сноп
с метални повърхности, електромагнитно индуцирано поглъщане в Ханле —
конфигурация.
В ИЕ са експериментирани в лабораторни и промишлени условия,
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овладени комплексно научно и технически и предоставени на индустрията
и икономиката важни новаторски технологии и продукти, като първите в
България лазер, лидар, оптични влакна, плазмотрон, свръхвисоковакуумна
помпа, микроканален ЕОП, параметричен микровълнов усилвател, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, магнитометър,
лазерни системи за приложение в медицината, лидарни системи за приложение в селското стопанство и екологията, йонни технологии и системи за
нанасяне на тънки износоустойчиви слоеве, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електроннолъчево заваряване. Разработени са и редица съвременни електронно-лъчеви,
лазерни и плазмени технологии и нови видове газови сензори, както и методи
за формиране на наноструктурирани материали. Резултатите са публикувани
в повече от 7000 публикации и се измерват с десетки участия и награди от
промишлени изложби, многобройни внедрявания и милиони левове и валута
от реализациите.
С признание за миналото, убеденост в настоящето и като обещание
за бъдещето, по желанието на своите сътрудници и Решение на Общото събрание на учените в БАН, от 2000 г. ИЕ носи гордо и с достойнство името на
своя създател - ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „Акад. ЕМИЛ ДЖАКОВ“ при
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.

Заместник директори:
доц. д.н. Николай НЕДЯЛКОВ
Тел: (+359) 2 979 5853, (+359) 2 979 5928
E-mail: nnn_1900@yahoo.com
доц. д-р Таня ДРАЙШУ
Тел: (+359) 2 979 5867
E-mail: tanjad@ie.bas.bg
Източник и уеб сайт: www.ie-bas.dir.bg
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Администрация:
Директор:
доц. д-р Санка ГАТЕВА
Тел: (+359) 2 875 0077, (+359)2  979 5912
E-mail: sgateva@ie.bas.bg, die@ie.bas.bg,
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ИСТОРИЯ
Голямото значение на катализа за развитието на химическата промишленост, успешната научноизследователска и приложна дейност, както и
добрата координация на изследванията, създават предпоставки да се пристъпи към създаване на специализирано звено за изследвания в областта на
катализа.
През 1977 г. е образувана работна група, която да подготви Национална програма по катализ и план за нейното реализиране. В състава на групата
от БАН влизат акад. Б. Куртев, чл.-кор. Георги Близнаков, проф. Д. Шопов,
проф. Д. Еленков, ст.н.с. ІІ ст. А. Андреев, ст.н.с. ІІ ст. Л. Петров. От Министерството на химическата промишленост са включени зам.-министър ст.н.с. ІІ
ст. Цветан Ценков и инж. Найден Найденов, началник отдел, и от ВХТИ (днес
ХТМУ) - доц. Димитър Шишков. Групата изготвя програма, която е утвърдена
в началото на 1978 г. В нея се предвижда създаването на Централна лаборатория по кинетика и катализ и База за развитие и внедряване на разработки по
катализ. Предвижда се и закупуване на редица уникални за страната научноизследователски апарати.
Приемането на програмата е последвано от съществено разширение на научно-приложните изследвания в тематиката на секция „Кинетика
и катализ“ и разгръщане на фундаменталните изследвания на широк фронт.
Отпуснати са нови щатни бройки, но финансово програмата не е подкрепена
целево. Договорите с промишлеността увеличават съществено доходите на
секцията. Съществуващата тогава финансова система обаче не дава възможност българските левове да се обменят за конвертируема валута и да се закупуват необходимите научни апарати.
През 1978 г. ст.н.с ІІ ст. Л. Петров е назначен за научен секретар на
Единния център по химия, а през 1980 г. проф. Д. Шопов е назначен за зам.директор на Единния център по химия, което позволява част от средствата,
които ЕЦХ получава по годишен план за апаратура (около 170 000 щ.д.), да се
насочат за нуждите на Програмата по катализ в периода 1980-1982 г.
През 1980 г. проф. Д. Шопов е избран за член-кореспондент на БАН, а скоро
след това и за зам.-председател на БАН. През 1984 г. той е избран за академик.
През 1982 г. по инициатива на чл.-кор. Д. Шопов ръководството на БАН предлага на Министерския съвет да вземе решение за създаване на Институт по
кинетика и катализ към Единния център по химия.
Институтът по кинетика и катализ е създаден на базата на секция
„Кинетика и катализ“ от Института по органична химия с Център по фитохимия на 1.04.1983 г. с Разпореждане № 4 на Бюрото на Министерския съвет от
24.03.1983 г. Той е наследник на секция „Химия на нефта“ (1958-1963 г.), преименувана след това в „Органичен катализ“ (1963-1971 г.) и „Кинетика и катализ“ (1971-1983 г.). Щатното разписание на новосъздадения институт включва
76 души.
Предметът на дейност на Института по кинетика и катализ е формулиран по следния начин:
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• Фундаментални и приложни изследвания в областта на химичната кинетика
и катализ;
• Разработване на технологии за получаване и производство на катализатори;
• Кинетични модели за каталитични процеси и реактори;
• Координация на научноизследователската дейност в областта на кинетиката
и катализа в страната;
• Осъществяване на научно-методическо ръководство на производството на
катализатори и прилагане на промишлените каталитични процеси в страната.
През 1994 г. Институтът по кинетика и катализ (ИКК) е преименуван
в Институт по катализ (ИК).
Първи директор на Института по кинетика и катализ в периода 19831989 г. е акад. Д. Шопов, зам.-директори са ст.н.с. I ст. дн А. Андреев и ст.н.с.
ІІ ст. д-р Л. Петров и научен секретар - ст.н.с. ІІ ст. д-р Н. Коцев.
От 1989 до 1993 г. директор на ИКК е ст.н.с. I ст. дн Л. Петров, зам.-директор
ст.н.с. I ст. дн А. Андреев и научен секретар ст.н.с. ІІ ст. д-р Н. Коцев.
От 1993 г. до 1996 г. директор на ИКК и след преименуването на ИК е проф. дн
А. Андреев, зам.-директор ст.н.с. ІІ ст. д-р Славчо Раковски и научен секретар
ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Митов.
От 1996 до 1997 г. директор на ИК е проф. дн А. Андреев, зам.-директор ст.н.с. I ст. дн Л. Петров и научен секретар ст.н.с. ІІ ст. д-р С. Раковски.
От 1997 до 2007 г. директор на ИК е ст.н.с. I ст. дн Л. Петров, зам.-директори
ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Нешев (до смъртта му през 2004 г.) и ст.н.с. ІІ-І ст. дн
С. Раковски и научен секретар ст.н.с. ІІ ст. д-р Чавдар Бонев.
От 2007 г. директор е ст.н.с. I ст. дн С. Раковски, зам.-директор e
ст.н.с. I ст. дн Соня Дамянова и научен секретар ст.н.с. ІІ ст. д-р Александър
Елияс.
От 2011 г. директор е проф. дн С. Раковски, зам.-директор е проф. дн С. Дамянова и научен секретар доц. д-р С. Тодорова.
През 1996 г. в ИК започват пионерни изследвания върху процеса на
конверсия на въглероден оксид в присъствие на наноразмерни златни катализатори върху различни металооксидни носители. Сега вниманието е съсредоточено върху най-перспективните методи за очистване на водород чрез понижаване на съдържанието на въглероден оксид до нива под 10 ppm.ид в среда
богата на водород. Редица съвместни изследователски проекти са посветени
на тази тематика: COST D15/0016/00 и COST D36/003/06, НАТО „Връзки за
сътрудничество“ (NATO Collaborative linkage grants) EST. CLG.976641 (20012002), EST-CLG 979797 (2002-2004), както и NATO CBP EAP CLG 982799
(20072009), ФНИ (X-1216, X-1320, X-1502, МУ X-1603, TK X-1709). Ефективно сътрудничество се развива с университети и изследователски институти от
Италия, Полша, Белгия, Румъния, Латвия и Гърция.
ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113
тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

Директор
Славчо Раковски, Проф., дн
(+359 2) 9717039; (+359 2) 9792523
email: rakovsky@ic.bas.bg
Източник и Уеб сайт: www.ic.bas.bg
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Институтът за литература към БАН
Началото е през 1947 г., когато Българското книжовно дружество,
основано още през 1869 г., се превръща в Институт за литература към БАН,
с първоначалното име Институт за българска литература. Неговите първи
директори са и част неговите създатели – академиците Н. Райнов и Л. Стоянов.
Други измежду основателите са също академици тогава - Е. Пелин, К. Петканов,
Н. Лилиев, П. Динеков.
Институтът се състои от няколко звена и следната организационна структура Научен съвет, Общо събрание, пет направлeния – Стара българска литература,
Литература на Българското възраждане, Нова и съвременна българска
литература, Теория на литературата, Сравнително литературознание.
МИСИЯ
Както заявява уводната статия на доц. Кунчева по повод
60-годишнината на института, ИЛ се стреми да задава пространствата на
духовния климат у нас.
Занимавайки се чрез литературата с човешкото самопознание, той се
опитва да очертава ценностни ориентири, да задава тон на дебат в обществото
около централни теми като автономността на субекта, отговорността и
важността на избора, измеренията на ценностите, диалога с Другия като
ценностно определящ мястото на индивида в света и в отношенията му.
Нуждите на съвременността предполагат още повече едно силно и
отворено интердисциплинарно поле, в което литературата сътрудничи тясно
най-вече с други хуманитарни дисциплини. Институтът се опитва активно да
отговаря на изискванията и динамиката на обществото и бъдещето.
Проблематиката, която той разработва е в все по-тясна връзка с
актуалните тежнения на сегашното време. Тя е едновременно повлияна от тях
и влияеща им.
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Институтът разработва ресурсите на нашето и чуждо книжовно
наследство и отговаря универсалните хуманитарни проблеми на съвремието.
Част от неговата специализирана дейност се изразява в изготвяне на сборници,
енциклопедии и монографии. Институтът издава също и специализирана
периодика, три списания - „Литературна мисъл“, „Старобългарска литература“
и „Scripta&e-Scripta“.
Основен приоритет за Института е провеждането на фундаментални
и научно-приложни изследвания с интердисциплинарен характер.
Една от основните му дейности е насочена към популяризиране и издаване
на българското книжовно наследство, както и към достиженията на родни и
чужди творци, особено тези, които са свързани с българската и европейската
ни идентичност.
Институтът разработва нови методи и подходи към литературата,
които след това могат да бъдат широко използвани в българското образование.
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Всичко, което Институтът прави добива видимост в множеството организирани
семинари, конференции, дискусии и научни форуми.
Не на последно място Институтът се занимава с изворознание, с
богата архивна и библиографска дейност (библиотеката на ИЛ разполага с над
114 000 заглавия), с дигитализацията на архивното наследство и изграждане
на дигитални библиотеки и база данни.
НАУЧНИ ПРОЕКТИ
Институтът разработва множество проекти, свързани с актуални
проблеми на литературата и хуманитарните науки, с популяризация на автори
и културно наследство.
Всички направления на института са ориентирани към различни проекти.
Един от ключовите и водещи проекти, които продължават своята
изключителна ефективност и до днес, е „Българският модернизъм“.
Той цели да разкрие сложната картина на българския модернизъм и динамиката
на епохата, да събере в едно пръснатите из периодиката критически текстове
с модернистична насока. Усилията на учените са вече реализирани в няколко
сборника, главните от които са четирите тома за наследството на българския
модернизъм в неговите програмнитекстове.

Друг от водещите проекти е „Методологически проблеми на
литературознанието“.
Чрез интедисциплинарното партньорстово и обмяна на различнви подходи се
търси както тяхна нова функция, така и тази на художествения и литературния
език, като акцентът се поставя върху мястото на българското литературознание
сред световното и в контекста на глобалната литературна наукаПредложени са нови интерпретационни ключове и са реализирани две
научни конференции – „Литературознанието на двадесети вик – динамика
на ценностите 2“ (2006) и „Обектът на литературната теория“ – загубван,
присвояван, отстояван (2007).
Друг проект на направлението „Теория на литературата“ е „Понятия
и проблеми на съвременното литературознание. „Справочни
и антологични издания. Целта на проекта е да създаде база данни за
направленията и школите в литературознанието, както и на основни техни
представители. Включена е библиография на водещи справочни издания, на
анализи на школи и периоди.
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Друг интересен проект е „Литература и политика (1930-1960)
В проекта се търсят неизвестни архивни материали за влиянието между
политиката и литературата. Изследванията са прицелени към автори и творби,
които главно по идеологически причини са останали извън литературния ни
канон, а някои – дори и вън от литературната ни история. По-далечната цел
на проекта е насочена към възкресяването на историческата и културната ни
памет и развитието на гражданското общество.
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Метаданни и електронни каталози за старобългарски текстове
Целта на проекта е да стандартизира и направи функционален понятийния
апарат в научната проблематика, обхващаща средновековните балкански
ръкописи на три езика – български, руски, и английски. Един от акцентите
на проекта е уникалната връзка между създадения понятиен стандартизиран
апарат за описание, изследване, издание и превод на средновековни текстове
и ключови думи  и понятия,
използвани в библиографските описания.
За база служат XML формат документи.

Адрес: бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17, София, България
Тел. (+359) 2 971 70 56
director@ilit.bas.bg
Уеб сайт: www.ilit.bas.bg

БГ Наука взима участие в Международна
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научно-приложна конференция по Информационни технологии (International Conference on
Information Technologies – InfoTech)
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БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука продуцира документалният филм

„Трагедия и слава“ посветен на 100 годишнината от Междусъюзническата война.
www.1913.nauka.bg
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Институт по металознание,
съоръжения и технологии
На 1 януари 1960 година в БАН е създадена самостоятелна секция
„Металознание и технология на металите“ във връзка с разработен нов метод
за леене с противоналягане, патентован в България през 1961 година под номер 187, който в следващите няколко години е патентован и в 38 най-развити
в икономическо отношение страни в света.
На 1 януари 1967 година официално започва своето съществуване Институтът по металознание и технология на металите(ИМТМ) към БАН. Създателите на метода за леене с противоналягане – академик Ангел Балевски и
член-кореспондент Иван Димов са основателите на института.
През 1968 година ИМТМ се премества на сегашното си място, а първата копка на новата сграда на Института е направена на 18 ноември 1966 година от академик Ангел Балевски.
С Решение от шестдесет и първото заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на БАН от 29 ноември 1993 г. въз основа на приетите от Общото събрание на БАН „Концепция за преструктуриране на БАН“ и „Правила за изпълнение на решенията на ОБЩО СЪБРАНИЕ на БАН за преструктуриране на БАН
и преустройство на нейни самостоятелни научни звена“, на основание чл. 4 и
чл. 5, ал. 1 от Закона за БАН (ДВ бр.85/1991 г.) и чл.16, ал. 1 от Устава на БАН,
ИМТМ е реорганизиран в Институт по металознание при БАН.
С Решение от шестдесет и деветото заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на БАН от 13.06.1994 г. на Институт по металознание при БАН е предоставен статут на юридическо лице, който статут е актуален и към момента.
С Решение на осмото заседание на ЧЕТВЪРТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на БАН
от 20 декември 2004 г. е променено наименоването на Института от „Институт по металознание“ на „Институт по металознание „Акад. А. Балевски“.
С Протокол от 14.06.2010 г. от 38-то заседание на V-то ОБЩО СЪБРАНИЕ на
БАН, Институтът е преименуван на „Институт по металознание, съоръжения
и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с център по хидро- и аеродинамика –
Варна“.
Мисията на Институтa по металознание, съоръжения и технологии
„Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН е
да допринася за напредъка на научно — изследователската дейност и образованието в страната чрез провеждане на фундаментални и приложни научни
изследвания и обучение в областта на: металознанието, термичната обработка, леенето, кристализацията, структурата и свойствата на метали и сплави,
композитни и наноматериали, моделирането на пластичност, разрушаването
на материалите, функциалността и надеждността на конструкцията, корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и брегово
инженерство, морските и речни катастрофи и кризи, националната сигурност
и отбраната на страната. Дейността на Института се поставя в служба на обществото, ускорявайки развитието на областите от обществено-икономическия
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живот, в които са насочени усилията на учените от ИМСТЦХА – БАН.
Технологиите и машините за леене с противоналягане намират широко приложение в автомобилната индустрия, по-точно при производството
на автомобилни джанти. Машини и технологии, разработени в Института по
металознание се използват от различни фирми в Германия, Франция, Италия, Полша, Австрия, Унгария, Румъния, Русия, Китай, Индия, Канада, САЩ
и др.
Значителна част от научно — изследователската дейност на Института, на основата на потребността от нови материали със специални свойства
за отбранителната индустрия, е насочена към проектиране и изработване на
изделия и системи, които осигуряват националната сигурност и отбраната на
страната срещу нападения по земя, вода и въздух. Продукцията е съвместима
с изискванията на НАТО.
В Института работят 460 души, като 129 са учени - един академик,
трима член-кореспонденти, 6 професори, 41 доценти, 78 асистенти, главни
асистенти и доктори, като 7 от тях са „доктор на техническите науки“.
Институтът е сертифициран по международния стандарт за управление на качеството ISO 9001 : 2008 и по стандарта на НАТО AQAP 2110.
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• Металознание
• Технологии и съоръжения за специални стомани и сплави
• Технологии и съоръжения за леене на метали и сплави
• Технологии и съоръжения за неметални материали
• Технологии и системи за защита
• Деформационни технологии за метали и сплави
• Специализирани сензори и устройства
• Център по хидро- и аеродинамика – Варна
• Център за върхови постижения „Анти-терористични интелигентни системи“
• Център по заваряване
• Център за приложни разработки
• Направление „Изпитвания и анализ“
Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Центърът по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна е основан през
1976 г. с финансовата и експертна помощ на Програмата за развитие на ООН
(UNDP) и Международната морска организация (IMO) като научно-изследователски и експериментален център в областта на корабната хидродинамика
и морско-базираните инженерни съоръжения.
През 2010 г., по решение на Общото събрание на БАН, ЦХА беше
трансформиран в изследователско звено към Института по металозанание,
съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“, със запазване на предмета на
дейност.
ЦХА извършва широк спектър фундаментални и приложни из-
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следвания в областта на корабната хидродинамика, аеродинамика, морския
транспорт и енергийната ефективност, океанското инженерство, анализ на
кризисни ситуации морска екология и брегозащита, рибарство и аквакултури, възобновяеми енергийни източници, национална сигурност и защита. В
сътрудничество с националните висши училища и университети, Центърът
извършва обучение на студенти, кадети, докторанти и стажанти по специалности от своята компетентност.
Научно-изследователската инфраструктура на ЦХА включва два
фолеми буксировъчни басейна, един маневрено-мореходен басейн, кавитационна тръба с два сменяеми участъка, аеродинамична тръба, вълнови канал,
CAD-CAM системи за производство на корабни модели, гребни винтове и детайли със сложна геометрия, технически лаборатории и работилници, семинарни зали и голяма конгресна аудитория.
Научните и приложни изследвания, предлагани от ЦХА, са високо
ценени и редовно търсени от морския бизнес в международен мащаб.
Администрация:
Адрес: ул. „Шипченски проход“ 67, 1574 София, България
Тел. : (+359) 2 46 26 200
Факс: (+359) 2 46 26 300
Директор:
Академик Стефан ВОДЕНИЧАРОВ
Тел. : (+359) 2 46 26 200
E-mail: stvims@ims.bas.bg
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Национален институт по метеорология и
хидрология
НИМХ – основни дейности и задачи
НИМХ при БАН е главен изпълнител на научните изследвания и научнооперативни дейности у нас по метеорология, агрометеорология и хидрология. Тези дейности следват стандартите в нормативните документи на Световната метеорологична организация (СМО) към ООН. НИМХ е официален
представител на България в СМО.
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Предмет на дейност на НИМХ
• Наблюдение, анализ и прогноза на процесите в атмосферата и хидросферата
• Изследване на климатичните и водните ресурси;
• Изучаване и прогнозиране на състава на атмосферата и хидросферата и изменението му от естествен и антропогенен характер;
• Хидро-метеорологично обслужване за територията на страната и Черно
море на държавните органи, населението и широк кръг потребители;
• Опазване живота на хората и имуществото чрез навременно прогнозиране
на опасни и особено опасни метеорологични явления и наводнения;
• Представителство в Световната метеорологична организация;
• Обезпечаване на националния и международния обмен на данни в Югоизточна Европа и Близкия Изток за Световната служба за времето (ССВ).

162

Приоритети на научните изследвания
• Оптимизация на мрежата от измервателни станции, усъвършенстване на
методите за наблюдение, предаване, обработка и интерпретация на информацията.
• Оценка на хидро-метеорологичните ресурси: климатични, агроклиматични
и водни, техните колебания на територията на страната и използването им в
икономиката.
• Краткосрочно и средносрочно прогнозиране на хидро-метеорологичните
процеси с разработка,внедряване и развитие на съвременни средства: числени модели, спътникови и радиолокационни наблюдения.
• Развитие на методите за дългосрочно прогнозиране на времето.
• Изследване на физиката на облаците и провеждане на аерологични измервания.
• Изследване на състава и измененията от естествен и антропогенен характер
в атмосферата и хидросферата. Моделиране процесите на пренос на замърсители, както и на наносния режим на реките.
Национални и международни ангажименти на НИМХ-БАН
• Осигуряване на държавните органи с данни, анализи, експертизи и прогнози за хидро-метеорологичните процеси на територията на страната и западната част на Черно море.
• Изготвяне на краткосрочни специализирани прогнози и експертни оценки
за нуждите на Постоянната правителствена комисия за защита на население-
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то от бедствия и аварии, отбраната на страната и др.
• Поддържане на националния хидро-метеорологичен архив, създаване на
бази данни за обслужване на голям брой потребители.
• Изготвяне на анализи, експертизи, консултации и прогнози за динамиката
на замърсяването на въздуха и водите.
• Представяне на страната в Световната метеорологична организация (СМО).
НИМХ-БАН участва в най-голямата програма на СМО „Световна служба за
времето“ чрез станциите от националната метеорологична мрежа и Регионалния телекомуникационен център–София, отговарящ за страните от Югоизточна Европа и Близкия Изток.

Високопланинските метеорологични станции (ВМС) на върховете
Мусала (1932 г.), Черни връх (1935 г.) и Ботев (1940 г.) се считат за големи
постижения на българската метеорологична служба през първите два етапа
от нейната 124 годишна история. Стимул за построяването на тези ВМС, и поспециално на наблюдателницата на връх Мусала, е било участието на България във “II-та международна полярна година” (01.08.1932-01.08.1933 г.). Преди това, през 1893 г., известният австрийски метеоролог Юлиус фон Хан, а
през 1905 г. и германският метеоролог проф. Каснер (Каssner), са предлагали
устройване на една метеорологична обсерватория на Черни връх (Витоша).
През февруари 1928 г. Киро Киров, вече като директор на Централен
метеорологичен институт (ЦМИ), предлага построяване на високопланинска
метеорологична обсерватория, но не на Черни връх, а на Мусала (2925,4 m).
Според спомените на К. Киров от 1934 г. “Главното съображение бе значително по-големата надморска височина на в. Мусала, установена от швейцарския
географ Маrсеl Kurz факт, че той е най-висок връх в Балканския полуостров”.
До тогава за най-висок се считал вр. Олимп (2917 m). Киров допълва, че „Найвисокият връх на Карпатите, Герлсдорфер, се издига едва на 2663 m. Мусала
за сега заема четвърто място всред европейските обсерватории след JungfrauJoch 3457 m, Sonnblick 3106 m, и Zugspitze 2964 m”. През 1930 г. К. Киров и
тогавашния главен секретар на М-во на земеделието проф. Ив. Странски
посещават хижа „Мусала”. Те инсталират второкласна метеостанция като
„метеорологична база” за достъп до върха. Станцията поверяват на наблюдателя Борис Димитров – турист от Самоков. Централното настоятелство на
БТС създава комитет „по постройка на наблюдателницата на вр. Мусала” с
по двама представители на БТС и Дирекцията по метеорология. Целта е била
„да популяризира идеята за наблюдателницата между туристите и българското общество, както и да организира събирането на нужните средства (от 200
до 350 хил. лв.)”. Плановете, калкулациите и ръководството на постройките
са възложени на архитектите-туристи Панайот Калчев и Генчо Скордев (вж.
снимките от архива на Съюза на архитектите в България и от архива на семейство Скордеви, предоставени ни любезно от арх. Елисавета Куршумова и
от сина – проф. дмн Димитър Скордев). Много полезни са били: участието на
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трудоваците, подарените материали от М-во на земеделието, Дирекциите на
водопровода Рила-София и на пощите, Военно м-во и дружество ‘Гранитоид’,
превозни средства от общините София и Самоков и други.
- www.meteo.bg/
НАУЧНА РАБОТА
„Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени,
насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия,
рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на
климатични промени“ Проект на МОН № ВG051РО001-3.3.06-0063
Заработи сайтът на проекта ARDAFORECAST по европейската програма за
трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.
От 01.01.2013 в НИМХ започна изпълнението на проекта IncREO по 7РП на
Европейската комисия със заглавие „Увеличаване устойчивостта чрез наблюдение на Земята“
България, като член на EUMETSAT, участва в разработването на продукти от
проекта H-SAF, който частично се финансира от EUMETSAT.
СТРУКТУРА
Департамент „Метеорология“
www.meteorology.meteo.bg
Департамент „Метеорологични прогнози“
www.weather.bg
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Департамент „Физика на атмосферата и екология“
www.pollution.cfd.meteo.bg
Департамент „Управление и използване на водите“
www.iwp.bas.bg
Филиал Варна
www.varna.meteo.bg
Филиал Кюстендил
www.kyustendil.meteo.bg
Филиал Плевен
www.pleven.meteo.bg
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Филиал Пловдив
www.plovdiv.meteo.bg
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ 66, София 1784, България
Прогнози на времето
актуална информация за времето денонощно на телефони:
(+359) 2 9744409; (+359) 884 40 86 70
Електронен адрес: office@meteo.bg
Хидроложки прогнози на телефони:
(+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906
Информационен център
Телефон:(+359) 2 462; 4710; 4610
GSM:(+359) 887 507 404
Факс:(+359) 2 988 0380; 988 4494;
Електронен адрес: market@meteo.bg

БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
http://nauka.bg

Българската Наука в действие

Източник и  уеб сайт: www.meteo.bg

165

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт по микробиология
„Стефан Ангелов”

Българската Наука в действие

ИСТОРИЯ

166

Институтът е основан на 7-ми март 1947г. в отговор на необходимостта от национален научен център за съвременни изследвания в областта
на бързо-развиващата се микробиологична наука. Основател на Института
и негов и пръв директор в продължение на 15 години е видният български
учен академик Стефан Ангелов. Първоначално институтът се състои от пет
звена – бактериологично (за медицинска, селскостопанска и промишлена
микробиология), протозоологично, вирусологично (изследвания на вирусите
и вирусните заболявания при човека, животните и растенията), имунологично и биохимично. Ранният период от развитието на Института (1947-1962 г.) е
свързан с работа по проблемите на инфекциозната патология на домашните
животни и човека, осъществявани под ръководството на проф. С. Ангелов и
неговия пръв сътрудник проф. Илия Куюмджиев.
Значителни са постиженията в изучаването на етиологията и развитието на диагностични методи и препарати за имунопрофилактика на
различни инфекциозни заболявания. Изследват се бактерии, микоплазми,
L-форми, антибиозата, антибактериални медицински препарати, както и
причинителите на протозойни инфекции. Акад. Владимир Марков поставя
началото на проучванията в областта на инфекциозната имунология. Промишлената микробиология като направление в работата на института започва с изследванията на акад. Игнат Емануилов върху микробиологията на млякото и млечните продукти, биохимията и физиологията на млечнокиселите
бактерии и приложението на бактериални ензими (протеинази) в производството на сирене. Започват и проучвания на филаментозните гъби като продуценти на биологично активни вещества. Към 1964 г. научната дейност на
Института се групира около два основни проблема: І. Метаболизъм и биосинтез на микроорганизмите и тяхната регулация; ІІ. Природа и закономерности
на взаимодействията между микро- и макроорганизмите. От тогава до днес в
областта на микробната морфология са натрупани електронно микроскопски
данни за множество бактерии, филаментозни гъби, дрожди и клетки на имунната система на макроорганизма. Изследванията в областта на микробната
биохимия имат за цел изясняването а основни характеристики от физиологията и биосинтетичните възможности на микробните клетки. Охарактеризирани са редица ензими (рибонуклеази, кисела и алкална фосфатази от дрожди,
бактериални невраминидаза и луцифераза), протеиназни и нуклеазни инхибитори, микробиологична трансформация на стероиди и протеин-липидните взаимодействия в бактериалните мембрани във връзка със секрецията на
извънклетъчни ензими. В резултат на систематичните изследвания на проф.
Симеон Гълъбов и неговите сътрудници са изяснени връзките между антигенната структура и биологичните свойства на бактериалните ендотоксини чрез
прилагане на различни методи за тяхната детоксикация. Получени са данни
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за медицинското приложение на ендотоксини на базата на тяхната антигенност (диагностични китове), имуногенност (ваксини), интерферон-индуцираща активност и тумор-некротично действие. Основоположник в областта на
микробната генетика е проф. Калчо Марков, чл. кор. на БАН. Изследванията
в тази област са свързани с интерференцията на профаги, генетичният трансфер при Bacillus thuringiensis и стрептокотите от Група А, хибридизацията на
Actinomyces sp. целяща увеличение на продуктивността, конструкцията на
генни карти на стрептомицети – продуценти на антибиотици, молекулната
идентификация на микроорганизмите чрез полимеразна верижна реакция,
генетичната диференциация чрез М13 ДНК фингерпринтинг и риботипиране. Институтът по микробиология винаги е бил лидер в приложната микробиология. Изолирани са микробни продуценти на широк спектър биологично активни вещества (ензими, аминокиселини, каротиноиди, разнообразни
антибиотици с различен спектър на активност). Подробно се изучават физиологията и биохимията на микробните продуценти, включително екстремофилни бактерии (термофилни и алкалофилни), както и свойствата на синтезираните от тях продукти. Развит е широк набор от методи за имобилизиране
на ензими и клетки на микроби, продуценти на биологично активни вещества. В областта на инфекциозната бактериология изследванията се насочват
към промените в патогените в хода на инфекциозния или имунизационния
процес (чл. кр. проф. Александър Тошков и сътрудници). По-късно се поставя
ударение върху факторите и механизмите на бактериалната вирулентност и
взаимодействията между бактериите и гостоприемника, на модела на инфекции с Yersinia, Salmonella и Burgholderia pseudomallei (проф. Димитър Велянов и сътрудници). В началото на 60-те започват изследванията в областта
на експерименталната химиотерапия на вирусните инфекции. Търсенето на
инхибитори на вирусната репликация от български лекарствени растения
(изпитвани предимно върху грипния вирус) впоследствие се разширяват към
систематична работа за създаване и характеризиране на нови ефективни антивирусни препарати (срещу грипни, тога и др. групи вируси), комбинирано
действие на вирусни инхибитори (ефективни срещу херпес и пикорнавируси) и техните механизми на действие. Пионерните за българската имунология изследвания на акад. Владимир Марков са продължени с изучаването на
клетъчния имунитет и L-формите на бактериите под ръководството на проф.
Вълчан Вълчанов и проф. Асен Тошков. Проведен е широкоспектърен имунофармакологичен скрининг, целящ селекцията на нови активни вещества.
Научният състав на ИМКБ включва 89 души (над 30% на възраст под
35 години), от които 36 професори и доценти, 61 доктори, 7 доктори на науките.
Институтът е водещ в приложната микробиология – микробен биосинтез и биотехнологии. Провеждат се интензивни изследвания в областта на
генетиката, биохимията и ултраструктурата на микроорганизмите, физиологията и биосинтетичните възможности на екстремофилни микроорганизми.
Развива се микробната екология. В областта на инфекциозната микробиология се провеждат изследвания върху бактериалната патогенност и вирулентност, както и върху действието на нови антимикробни агенти от растителни,
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микробни и синтетични източници. Въвеждат се модерни методи за бактериологичен контрол на хранителни източници. В областта на общата вирусология се провеждат изследвания в нaправлението антивирусни вещества, свързани с проучвания върху механизмите на действие на вирусни инхибитори,
както и върху вирусните протеини. Проучва се и етиологичната роля на някои
вируси при зaболявания у човека. Усилията в областта на имунологията са
насочени главно към откриване на механизмите на автоимунитета и характеристиката на нови имуномодулатори (природни и синтетични). Успешно се
развива математичното моделиране на микробиологичните процеси. Научните изследвания са в съответствие с модерните направления в биологичните
науки, като биологично активни вещества и биотехнологии, молекулярна и
клетъчна биология, биомедицина, екология и биоресурси. Те са в тясна връзка с националните приоритети: екология и околна среда, здравеопазване, селско стопанство и хранителна промишленост.
Изследванията се финансират от проекти, със средства от чуждестранни и български фондации и производствени фирми. Понастоящем се работи по над 30 проекта, финансирани от чуждестранни институции (7 Рамкова програма на Европейската комисия, НАТО, ЮНЕСКО, Института Пастьор,
от правителството на Франция, правителството на Швейцария и от чуждестранни компании) и 40 проекта, финансирани от Националния съвет „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, България.
Учените от Института участват в научни съвети, редколегии, съвети, организации и научни дружества у нас и в чужбина (между които СЗО, Международния съюз на микробиологичните дружества, Федерацията на европейските микробиологични дружества). Институтът е инициатор за създаването на
Балканското дружество по микробиология. Осъществява се консултантска
дейност в областта на здравеопазването, селското стопанство, хранителната
промишленост, екологията и околната среда за много институции (правителствени, университети, частни фирми и т.н.). Учени от Института са включени
в работата на много експертни групи като Експертния съвет за предпазване на
населението от природни бедствия и катастрофи, Експертния съвет за епидемиологичен контрол на заразните болести и имунопрофилактика, Комисията
за борба с полиомиелита към Министерството на здравеопазването и др.
Преподавателската дейност на Института включва подготовка на магистърски тези и докторанти, курсове за млади учени от Балканските страни в
Ателие Пастьор, участие в програмата Леонардо да Винчи. Тринадесет учени
четат лекции в 9 университета.
В областта на международното сътрудничество, дейността на Института е насочена към разработване на двустранни и многостранни договори и
кандидатстване за нови договори от международни изследователски програми. Това допринася за финансовата подкрепа на научните разработки.
Учените от ИМикБ са търсени като партньори от различни чуждестранни научни организации, развойни центрове на фирми, отделни институти и лаборатории.
Изградени са изследователски мостове с Немския център за изследване на рака (Хайделберг) – по проблема онколитични вируси, с Универси-
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титета на Лайпциг и Техническия университет на Дрезден – по растителни
клетъчни култури и биотехнологии, с Университета Витербо и Университета Павиа – нови ензими от антарктически микроорганизми, с Университет
Стратклайд (Глазгоу) – биотехнологии от еукариотни микроорганизми, с
Университета в Неапол – ензими от термофилни бактерии и с Института по
селскостопански науки и рибовъдство (Гент) – контрол на хранителни продукти и др.
Международното сътрудничество се изразява и в разработки на дисертационни тези при съвместното ръководство на учени от ИМикБ и от инстититути от RIIP, CNRS (Франция) и др.
НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Повече проекти: www.microbio.bas.bg
РЪКОВОДСТВО
Ръководител департамент обща микробиология: доц. д-р Златка Алексиева
тeл. (+359) 2 979 31 14
e-mail: zlatkama@microbio.bas.bg
Ръководител департамент приложна микробиология: проф. Атанас Павлов
тел: (+359) 898 690 599
e-mail: at_pavlov@yahoo.com
Ръководител департамент инфекциозна микробиология: проф. Христо Найденски.
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• Оптимизиране получаването на биогаз чрез анаеробно разграждане на смеси от органични отпадъци в биоректори с непрекъснато разбъркване
• Role of migrating birds and their feeding ticks on the dissemination of some
medically important zoonotic pathogens along the East-European flyway
(ACIP A-08-2010)
• ФНИ* ДДВУ 02/34 (2011-2014): Функционално подтискане на автореактивни Т клетки чрез антитялова терапия при миши и хуманизирани SCID модели
на системен лупус еритематозус и множествена склероза. Ръководител: Доц.
Андрей Чорбанов.
• Superoxide dismutase by Aspergillus niger: heat shock-induced biosynthesis and
structural characterization (LST.CLG 980520, with Prof. B. Salvato, Padua, Italy);
Science for Peace and Security, NATO.
• COST Action BM1003 “Микробните повърхностни детерминанти на вирулентността: мишени за нови терапевтични подходи при муковисцидозата”.
Международна мрежа с участието на 16 европейски страни. Координатор на
проекта: проф. А. Молинаро, Университет «Федерико ІІ», Неапол, Италия;
Секретар: д-р Р. Беризи, Университет «Федерико ІІ», Неапол, Италия; Координатор за България: доц. д-р С. Стоицова
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тел: (+359) 2 979 31 61
е-mail: hnajdenski@abv.bg
Ръководител департамент вирусология: доц. д-р Любомира Николаева-Гломб
тел: (+359) 2 979 31 09, (+359) 2 979 31 85
е-mail:lubomira@microbio.bas.bg
Ръководител департамент имунология: проф. Нина Ивановска
тел: (+359) 2 979 31 95
е-mail: nina@microbio.bas.bg
Ръководител секция микрология: проф. Мария Ангелова
тел: (+359) 2 979 31 26
e-mail: mariange@microbio.bas.bg, mariange_bg@yahoo.com
Ръководител лабораторен център PASTEUR: асистент д-р Петър Грозданов
тел: (+359) 2 979 63 55,  Факс: (+359) 2 870 01 09
е-mail: grozdanov@microbio.bas.bg

Адрес: ул.“ Акад. Георги Бончев“, бл. 26, гр.София 1113, България
тел. (+359) 2 979 31 57, (+359) 2 870 10 81; факс: (+359) 2 870 01 09

Българската Наука в действие

Източник и уеб сайт:  www.microbio.bas.bg
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БГ Наука бе част от журито за стипендиант
на Karoll

БГ Наука

продуцира документалният филм
„На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
http://nauka.bg
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Институт по минералогия и
кристалография „Акад. Иван Костов“
ИСТОРИЯ
Централната лаборатория по минералогия и кристалография “Акад.
Иван Костов” (ЦЛМК) е създадена с решение на 72-то заседание на Общото
събрание на БАН в съответствие с Концепцията и Правилата за преструктуриране на БАН и преустройството на нейните самостоятелни научни звена. Това
решение е в сила от 01.03.1995 г. и ЦЛМК придобива  статут на юридическо
лице с предмет на дейност “фундаментални и приложни научни изследвания,
консултантска, експертна, обслужваща и аналитична дейност, приложение
на научните резултати и подготовка на висококвалифицирани специалисти в
областта на минералогията и кристалографията, изследване и моделиране на
природни и техногенни минерални системи”.
През първите три години съществуването си лабораторията е трябвало да се изнесе от основната си сграда на ул. “Раковски” 92. От наличните
варианти най-удачен за тогавашния момент се оказал този за преместването
на ЦЛМК в бл. 107 от Научния комплекс на БАН. За тази цел в продължение
на около година и половина са изготвяни проекти и е бил извършен необходимият ремонт и реконструкция на сградата. Преместването е осъществено
през пролетта на 2000 г., а монтажът на научните апаратури е завършено в
средата на годината. Обновената сграда официално е открита на 7 юни 2001 г.
В чест на 10-годишнината от създаването на ЦЛМК Общото събрание на БАН
я наименува на изтъкнатия  минералог и кристалограф акад. Иван Костов.
С решение на V-тото Общо събрание на БАН (Протокол № 26/22.03.2010 г.)
от 01.07.2010 г. Централната лаборатория по минералогия и кристалография
„Акад. Иван Костов“ се преименува в Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ (ИМК-БАН).

Днес ИМК разполага със сравнително добре обзаведени лаборатории, кабинети и библиотека, осигурени с оптичен кабел и Интернет-връзка,
както и с персонални компютри за всеки научен сътрудник и специалист, което дава възможност за активни комуникации. Научната дейност и постижения се представят пред широката общественост посредством ежегодно издаваните годишни отчети (Annual Reports № 1-15), на уебсайта на ИМК (www.
clmc.bas.bg), на периодично провежданите научни конференции, изложби и
дни на отворени врати, както и чрез масмедиите (телевизия, радио, вестници
и периодични издания).
Предметът на дейност на ИМК включва: фундаментални и приложни научни изследвания, консултантска, експертна, обслужваща и аналитична
дейност; приложение на научните резултати и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на минералогията и кристалографията;
изследване и моделиране на природни и техногенни минерални системи. Ха-
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рактерът на обектите и интердисциплинарният подход в научното търсене се
вписват изцяло в следните международни и национални приоритети:
• Изучаване на Земята: Изследват се минерали и минерални тела, формиращи литосферата, с оглед дефиниране на техния фазов състав, структурни
взаимоотношения, процеси на формиране и изменение, закономерности в
разпределението. На тази основа се разработват геолого-генетични модели и
критерии за прогнозиране, търсене и проучване на находища на минерални
суровини.
• Нови материали и технологии: Извършва се израстване, синтез и характеризиране на моно - u поликристални материали, молекулни сита, микропорести и други кристални и аморфни материали. Модифицират се минерали c
оглед подобряване на техните сорбционни, каталитични и други свойства. На
новополучените материали се определя кристалната структура, изследват се
различни параметри и се търси оптимално приложение.
• Опазване на околната среда: Засяга част от научните разработки, касаещи
минералогията на околната среда, с акцент върху минералогията и геохимията на въглища и продукти от тяхната преработка, трайна имобилизация на
радиоактивни отпадъци, оползотворяване и обезвреждане на отпадни продукти от преработката на руди. Анализират се и се характеризират природни и
отпадни води и се разработват методи за тяхното пречистване.
• Природа и суровинни ресурси на България: Извършват се регионални минераложки изследвания с оглед създаване на бази от данни за минералите в
България. Изготвени са шлихово-минераложки карти, необходими за търсенето на минерални суровини и оценката на територии.
• Подготовка на висококвалифицирани специалисти: Програмна акредитация за обучение по образователната и научна степен „доктор“ за научната
специалност „Минералогия и кристалография“ (01.07.05); Учебни програми и
специализирани курсове за студенти и специалисти от наши и чуждестранни
университети и научни институти.
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1. Директор - доц. д-р Желязко Дамянов
2. Зам.директор - проф.д-р Огнян Петров
3. Научен секретар - доц. д-р Вилма Петкова
4. Пом. директор - инж. Валери Генов
5. Главен счетоводител - Красимира Гаврилова
6. Секретар - Анелия Кехайова
Научен съвет
1. Председател - проф. д-р Огнян Петров
2. Зам. председател - доц. д-р Юри Кълвачев
3. Секретар - доц. д-р Надежда Петрова
4. проф. д-р Людмил Константинов
5. доц. д-р Борис Шивачев
6. доц. д-р Вилма Петкова
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7. доц. д-р Владислав Костов-Китин
8. доц. д-р Диана Нихтянова
9. доц. д-р Евгения Тарасова
10.доц. д-р Желязко Дамянов
11. доц. д-р Здравко Цинцов
12. доц. д-р Любомир Димитров
13. доц. д-р Михаил Тарасов
14. доц. д-р Олег Витов
15. доц. д-р Росица Петрова
16. доц. д-р Христина Василева
17. д-р Милен Кадийски
Научни направления и лаборатории
1. Научни направления
1) Направление „Минералогия и минерални суровини“
2) Направление „Експериментална минералогия и кристалография“
3) Направление „Структурна кристалография и материалознание“

Научноизследователска дейност, проекти и публикации
Проекти
1. 2012 г - Лазери с висока яркост на базата на конична рефракция (HiCORE),
FP7-SME-2012-314936-HiCORE, Уеб сайт: www.hicore.eu.com
2. 2011 г.
    „Управление на риска от природни и антропогенни свлачища в гръцко –
български трансграничен регион” към Оперативна програма за европейско
териториално сътрудничество (ЕТС) Гърция-България 2007-2013 г., Ръководител RISKLIDES България: Доц. Д-р Вилма Петкова.
И много други...
Публикации:
         Научната продукция на ИМК е отразена в многобройни публикации и
доклади на международни и национални конференции. Основните научни и
научно-приложни постижения са публикувани в реномирани международни
списания, като: Science, Am. Mineral., Eur. J. Mineral., Phys. Chem. Minerals,
Clays and Clay Minerals, J. Non-Cryst. Solids, J. Crystal Growth, Thermochimica
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2. Лаборатории
1) Електронна микроскопия
2) Рентгеноструктурен анализ
3) Спектроскопия  
4) Термохимия
5) Оптична микроскопия
6) Експериментална минералогия и кристален растеж
7) Подготовка на проби и препарати за анализ
8)  Xимичен анализ
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Acta, Molecular Eng., J. Thermal Analysis, Oceanologica Acta, N. Jb. Miner. Mh./
Abh., Zeolites, Fuel, Fuel Process. Technol., Int. J. Coal Geol., J. Phys., Condens.
Matter, Z. Kristallogr., Optics & Laser Technol., Powder Diffraction, Acta Crystal.,
J. Mater. Res. Bull., и др.
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Най-важните публикувани резултати през последните няколко години
включват:
• геолого-генетични модели на Флуоритовата формация;
• високо- и свръхвисокобаричен метаморфизъм на литосферата;
• фазов състав и разпределение на минералите от групата на платината в разсипни находища;
• изследване на редица самородни метали и сплави от металоносните седименти на океанските рифтови зони;
• геолого-генетичен модел и комплекс от критерии за търсене на Fе-Ва-сулфидни находища от тип ЅEDEX в карбонатни скали;
• шлихово-минераложка карта на разсипни находища и цифров модел на речната мрежа в България;
• минерален и химичен състав на разнообразни въглища, горива, получени от
твърди битови отпадъци, и продукти от тяхното изгаряне;
• минералого - технологични изследвания на отпадъци от металургията и обогатяването на метални и неметални суровини;
• ефективно оползотворяване на ценни компоненти от отпадни продукти;
• геометризиране на езика на химията - математически модели на простите и
сложните химически обекти и процеси;
• кристалохимични особености на природни и модифицирани зеолити и техните йонообменни и сорбционни свойства;
• кристални структури на новосинтезирани Ѕe u Re фази, Сl - съдържащи сулфосоли, адукти на карбамидни производни, микропорести силикати, титанати и фосфати;
• структурни и термодинамични параметри на силикатни и метасиликатни
стъкла, хетерофазни системи, безпорядък и изменения при фазови преходи.
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Адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 107, 1113 София
Телефон: (+359) 2 97 97 055; Факс: (+359) 2 97 97 056
E-mail: mincryst@clmc.bas.bg; mincryst@interbgc.com
Източник и уеб сайт: www.imc.bas.bg/bg1/
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Институтът по молекулярна биология
ИСТОРИЯ
Институтът по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ (ИМБ) е
основател и водеща национална научна институция в областта на молекулярната биология и се ползва с международна известност и престиж. Мисията на
ИМБ е:
1.  Да провежда на високо научно ниво фундаментални и приложни изследвания в областта на молекулярната биология и сродни дисциплини като структурна и клетъчна биология, молекулярна генетика и биоорганична химия с
цел приложението им в медицината и фармацията.
2. Да осъществява подготовката на кадри по молекулярната биология и сродните й дисциплини, като а) задълбочава колаборацията си с водещи университети за съвместна подготовка на магистри; б) засилва и доразвива докторантските си програми и предлага привлекателни условия за повишаване на
квалификацията на специалисти от национални и чуждестранни университети и научни центрове.
3. Да разработва комплексни проекти съвместно с национални и чуждестранни научни организации и с частния бизнес, като по този начин се превърне в
национален и регионален център за развитие и координация на фундаменталните и приложни изследвания в областта на геномиката, епигеномиката,
протеомиката, биоинформатиката, бионанотехнологиите и др.

2. По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 -2013 с проект „Младите учени – потенциал за развитие на науката и технологиите в областта на молекулярната биология“,  BG051РО001-3.3.04/58 - приключил
Администрация:
Адрес: ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, София 1113, България
Офис: (+359) 2 87 28 050
Счетоводство: (+359) 2 87 28 150
E-mail: imb@bio21.bas.bg
Директор:
Проф. Андрей Кършиков, дхн
karshikoff@bio21.bas.bg
Източник и уеб сайт: www.bio21.bas.bg/imb/
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Проекти
1. По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007-2013 с текущ проект „Създаване на високотехнологична платформа за
разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите“, BG161PO003-1.2.04-0013-C0001
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Институт по невробиология
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ИСТОРИЯ
Основната дейност на ИНБ е провеждане на фундаментални и научно
— приложни изследвания в областта на невронауките, посредством интер —
дисциплинарни неврофизиологични, психофизиологични и фармакологични подходи за получаване на нови знания за невробиологичните механизми
на организация, адаптация и регулация в организма на човека и животните и
фармакологичните въздействия върху тях; създаване на нови диагностични и
прогностични методи за подобряване качеството на живот, интелектуалните
и физически възможности на човека, в съответствие с Европейската стратегия „Европа 2020“ и националните приоритети и научната политика на БАН;
интегриране на ИНБ в Европейското изследователско пространство. В Института по невробиология ежегодно се подготвят докторанти. Учените от института участват в учебния процес на редица висши учебни заведения в страната
и чужбина чрез лекционни курсове, семинари и упражнения, занимания със
студенти и дипломанти. В Института по невробиология работят учени с утвърден международен авторитет. Научната продукция традиционно е на високо ниво, за което допринася ръководството на многобройни национални и
международни договори и спечелването на редица международни стипендии
от учените в института. Дългогодишно и ползотворно е сътрудничеството с
водещи университети в Европа и Америка, в резултат на което са излезли от
печат редица съвместни научни трудове и са организирани международни научни форуми.
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НАУЧНИ ПРОЕКТИ
• Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот“ (SEACW), финансиран от ЕК, програма „Конкурентноспособност и иновации“, подпрограма „ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване и социално приобщаване“   
• Дефицит на вниманието при пациенти с хеминеглект: Изследване на мозъчни корелати посредством невроелектрични осцилации“- съвместно с департамента по психология при Университет Нотингам, грант от Royal Society
International Exchanges (2012-2013)
• Поведенчески ефекти на плодов сок от Aronia melanocarpa. Спонсориран от
Медицински Университет, Варна (2010-2012)  Проект
• Участие на канабиноидните CB1 рецептори при депресивни състояния.
Спонсориран от Медицински Университет, Варна (2012-2014)
И др.
Директор
Проф. д-р Рени Емил Калфин
Тел. 979-2378/ 2164 и 08719108
e-mail:reni_kalfin@abv.bg
Зам. Директор
Проф. д-р Васил Николов Колев
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Тел. 979-2349    
e-mail:kolev@bio.bas.bg
Източник и Уеб сайт:
www.bio.bas.bg/neurobio/BG/
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Институт по обща и неорганична химия

Институтът по обща и неорганична химия е едно от основните и перспективни изследователски средища на българската химия. Неговата почти
половинвековна история е история на възходящо развитие, постоянно усъвършенстване и укрепване на международния му авторитет. Основан е през
1960 г.
Появява се като резултат от разделянето на Химическите институти
при БАН на няколко звена, като привлича учени от други институти и университети. Основател и пръв директор на института до 1990 г. беше Академик
Георги Близнаков, един бележит български учен, работещ в областта на физичната и неорганична химия, чиито изследвания върху ефекта на смесената
адсорбция върху зародишообразуването, растежа и формата на кристалите, са
спечелили международно признание.
Първоначалната му структура включва пет лаборатории адсорбция и
неорганичен катализ, неорганични соли, аналитична химия, редукция на метални оксиди и реакции в твърда фаза и химия на твърдите горива. Обособява
се и малка група по проблемите на инженерната химия, която по-късно става
зародиш на един нов институт на БАН – Институтът по инженерна химия.
Още в началото изследванията са насочени към синтеза и комплексното охарактеризиране на нови неорганични материали със специфични
свойства, включващи синтетични и природни адсорбенти, катализатори, материали с висока твърдост и др. За изследването на широката гама неорганични материали непрекъснато се въвеждат нови модерни физични методи
(адсорбционни и каталитични измервания, рентгеноструктурен анализ изотопен обмен, Оже спектрометрия, ЕПР, масспектометрия, Мьосбауерова и
инфрачервена спектрометрия, рентгенова фотоелектронна спектроскопия).
Успоредно с това се развиват и разнообразни методи за химичен анализ. Разработва се и теоретичната химия на комплексните съединения. Оригинален
характер имат и започнатите изследвания върху безконтактната редукция на
метални оксиди. Значителен успех бележат и практическите разработки на
метални покрития върху метални повърхности. След 1970 г. се слага началото
и на изследвания върху актуални екологични проблеми (пълно каталитично
изгаряне, екологичен мониторинг и др.). Започнати са изследвания и върху материали за акумулиране на водород и върху израстване на технически
монокристали. Лабораторията по неорганични соли предприема системни
изследвания върху оползотворяването на природни суровини (черноморска
луга и др.).
В периода 1980-1985 г. се създават 13 диференцирани лаборатории.
Те покриват три основни научни направления: синтез на нови материали, химичен анализ и физикохимия на повърхността и катализ.
Скоро след основаването на Института международното му сътрудничество надхвърля границите на източна и централна Европа. В кръга на по-
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стоянните партньори се включват Австрия, Франция, Италия, САЩ, Испания
и др. ИОНХ поставя началото на престижната международна конференция по
катализ и на много други научни форуми. Подготвени в ИОНХ високо-квалифицирани кадри днес заемат ръководни позиции в САЩ, Италия, Германия,
Франция, Турция и др.
Благодарение на своя висок международен авторитет през 2004 г.
Институтът е избран за Център по компетентност за многофункционални материали и нови процеси с екологична насоченост. Понастоящем ИОНХ има
потенциал и амбиция да разработва високо-технологични материали и да
решава актуални проблеми на нанотехнологиите, екологията и екологичния
мониторинг.
Лаборатории:
• Интерметалиди и интеркалационни материали
• Реактивност на твърди повърхности
• Аналитична химия
• Кристалохимия на композитни материали
• Повърхности на дисперсни материали
• Електронна спектроскопия на твърди повърхности
• Солеви системи и природни ресурси
• Високотемпературни оксидни материали
• Теоретична и изчислителна химия

Администрация:
Директор
проф. д-р Пламен Стефанов
stefanov@svr.igic.bas.bg
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Зам. Директор
проф. д-р Радостина Стоянова
radstoy@svr.igic.bas.bg
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Зам. Директор
проф. д-р Антон Найденов
aydenov@svr.igic.bas.bg
Източник и уеб сайт: www.igic.bas.bg
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Институт по оптически материали
и технологии
НАПРАВЛЕНИЯ

Наноструктурирани материали и технологии
В областта на наноструктурираните материали и технологии се разработват органични светоизлъчващи диоди (OLED) и фотоволтаични клетки
на базата на многослойни органични/неорганични стекове, което изисква
създаване на методи за отлагане във вакуум и от разтвор на многослойни системи от органични материали като метални фталоцианини, новосинтезирани
флуоресцентни, фосфоресценти и други ниско молекулни полимерни съединения като емитери и допанти за разработване на органични светоизлъчващи
диоди. Разработват се методи за охарактеризиране на получените многослойни стекове като светоизлъчващи диоди и фотоволтаични клетки, намират се
подходящи електроди и слоеве (проводящи и бариерни), разработват се компютърни програми за оптично и електрично моделиране.
Оптични материали
В областта на оптичните материали се разработват материали и
структури за фотониката и нелинейната оптика, което включва синтез и отлагане на тънки слоеве от халкогенидни стъкла и изследване на техните оптични (линейни и нелинейни), механични и термични свойства, изучаване на
фото- и термо-индуцирани промени на физичните им свойства, получаване и
характеризиране на нови материали (напр. окси-халкогениди), холографски
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Една от основните насоки на изследванията провеждани в ИОМТ е
свързана с взаимодействието на твърди материали с различни видове лъчения като: микровълново, рентгеново, електронно, йонно, лазерно и светлинно
(ултравиолетова – видима част на спектъра). Разработват се иновативни продукти, ориентирани към промишлено приложение в областта на сензорната
техника, базираната на органични съединения оптоелектрониката, възобновяемите енергийни източници, биомедицинското инженерство, мониторинга
на замърсители на околната среда. Провеждат се изследвания в областта на
оптичния запис на информация, дифракционната оптика и оптичната метрология. Разработват се среди за постоянен и обратим холографски запис
на базата на сребърно-халогенидни емулсии, азобензен-съдържащи полимери, фото-рефрактивни кристали и полимер-диспергирани течни кристали.
Синтезират се холографски оптични елементи за прецизни измервания и се
провеждат изследвания в областта на цветния холографски запис. Описват се
теоретично оптични елементи и структури с цел решаване на прецизни макро/микро метрологични задачи, включително и характеризиране на наноразмерни обекти. Конструират се многофункционални системи за микро/макро
измервания на релеф, деформации, механични напрежения и показател на
пречупване с цел изследване на биологични обекти, течности и хранителни
продукти и неразрушаващ контрол. Изследователската работа в ИОМТ протича в три основни научни направления.
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запис и четене на информационни масиви в нано-размерни слоеве, многолъчева интерференционна литография за изработка на периодични структури,
разработване на многопосочни отражатели за кухи влакна и филтри. В областта на хибридните нанокомпозитни материали се разработват планарни
вълноводи на базата на полимер/халкогенидно стъкло, методи за приложение на затихващите светлинни вълни в областта на нано — фотониката, нано
— размерни холографски методи за защита на ценни книжа и холографски
оптични елементи със свръх-висока разделителна способност. Изследват
се оптични резонанси, което включва детайлно изучаване на повърхностни
плазмони и плазмон-поларитонни резонанси и получаване и изследване на
метализирани релефни дифракционни решетки.
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Холография и оптична метрология
Изследванията в рамките на това направление са в областта на кохерентната оптика и методите за запис и обработка на оптична информация
с цел визуализация и мониторинг на състоянието на триизмерни обекти.
Спецификата на решаваните задачи изисква провеждането на пълен цикъл
от изследвания, включващ теоретичен анализ, компютърно моделиране, разработване на специализиран софтуер, експериментална реализация, създаването на действащи прототипи и лабораторно производство на материали
и установки. Изследват се нано-размерни светло-чувствителни материали за
холографски запис, което включва синтезиране на емулсии за монохромен
и панхроматичен холографски запис на базата на сребърен халогенид и бихромиран желатин, запис на холографски оптични елементи, цветни художествени холограми и холографски илюстрации върху гъвкава подложка,
подобряване на качеството на възстановяване на цветни холограми с полупроводникови лазери, осъществяване на холографски запис в полеви условия с
преносима холографска установка, създаване на холограми и на холографски
експозиции на музейни експонати с цел опазване на културното наследство.
В областта на цифровата холография спецификата на изследванията включва цифрово възстановяване и синтезиране на холограми, разработване на
преносими системи за аналогов или цифров холографски запис за работа в
статичен и динамичен режим и на хибридни системи с оптична и цифрова
обработка на данните с кохерентни и некохерентни светлинни източници
като система за дистанционна профилометрия, система за триизмерното визуализиране с пространствено — светлинни модулатори, система за разпознаване по признаци, многофункционален цифров холографски микроскоп,
биоспекъл — система, фотоеластична система за измерване на механичните
параметри на композитни материали. Разработваните системи и софтуер
са ориентирани към решаването на специфични задачи и към специфични
потребителски групи в метрологията, опазването на културното наследство,
неразрушаващия контрол, археометрията, хранителнта птомишленост. Разработва се специализиран софтуер за моделиране на работата на системите,
тестване на алгоритмите за извличане на релевантната информация и за цифрова обработка на експериментални данни.

http://nauka.bg

Органични Светоизлъчващи Диоди (OLED)
Оптимизиране на многослойни системи за органични светоизлъчващи диоди (OLED).
На базата на циклични волтамперометрични измервания е разработена методика за определяне на нивата на проводимост (HOMO – LUMO)
на органични съединения. Познаването на тези нива позволява веществата,
изграждащи отделните функционални слоеве на органичния светоизлъчващ диод да бъдат подбрани и подредени по начин, осигуряващ оптимален
баланс на токоносителите, гарантиращ максимална ефективност. Определени са стойностите на HOMO — LUMO нивата на два нови флуоресценти
комплекса: Zinc (8-hydroxyquinoline) acetylacetonate (ZnqАcac) и Aluminum
bis(8-hydroxyquinoline) acetylacetonate (Alq2Acac), синтезирани за първи път
в лабораторията по багрила към Департамента по приложна органична химия на ХФ на СУ от проф. дхн Т. Делигеоргиев. Намерено е, че заместването
на единия от лигандите в zinc bis(8-hydroxyquinolinato) (Znq2) и в aluminum
tris(8-hydroxyquinoline) (Alq3) с acetylacetonate не предизвиква промяна в
електролуминесцентните спектри, но значително повишава интензитета
на излъчваната светлина и ефективността на органичните светоизлъчващи диоди, което е в пълно съответствие с измерените по-високи стойности
на HOMO и LUMO нивата на новите комплекси. Изследвано е влиянието на
местоположението на тънък слой от флуоресцентния допант Rubrene в електролуминесцентния слой Zn(BTz)2 върху цвета на излъчваната светлина и
характеристиките на органичните светоизлъчващи диоди. Установено е, че
електролуминесцентният спектър на излъчваната светлина се измества в посока на спектъра на Rubrene, когато допантът се намира близо до фазовите
граници и в посока на спектъра на Zn(BTz)2 с отдалечаването му от тези граници. Въвеждането на Rubrene води до значително повишаване на интензитета на излъчваната светлина и ефективността на органичните светоизлъчващи диоди, както поради натрупване на товари в допанта (забранената зона
на Rubrene е по-малка от тази на Zn(BTz)2), така и поради директен трансфер
на енергия от електролуминесцентния материал към допанта (спектърът на
поглъщане на Rubrene лежи в областта на излъчване на Zn(BTz)2).
Ръководител на разработката е химик Рени Томова.
Холографски запис в коронен разряд
Разработката е в областта на нанофотониката и цели увеличаване на дифракционната ефективност (оптическото КПД) при запис в среди
с дебелина под 50 nm посредством допълнителна промяна на модулацията
на показателя на пречупване. Ръководител на разработката е проф. дфн Симеон Съйнов. Съвместно с катедра „Експериментална физика” към ПУ „Паисий Хилендарски” е конструирано оригинално устройство за холографски
запис на дифракционни структури в микро- и наноразмерни регистриращи
среди с едновременно прилагане на коронен разряд. Разработката е свързана с изпълнение на съфинансиран от МОМН проект по програмата COST
на Европейския съюз. По тази линия ефективността на устройството у нас е
подтвърдена експериментално в ИОМТ – БАН и в Дъблинския технологичен
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институт, лабораторията на проф. В. Тол. Направена е заявка за патент и е получено свидетелство за регистрация на полезен модел № 1391. С помощта на
изработеното устройство се проведоха експерименти за холографски запис на
дифракционни решетки в слой от As40S30Se30 с дебелина 1μm и приложено
напрежение от 5kV, където се получи над 80% увеличение на дифракционната ефективност. При същите условия за запис в слой от As40S30Se30 с дебелина 50nm е получено увеличение на дифракционната ефективност от 15%
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Формиране на нанокомпозитни материали
Микровълнови асистиращи процеси при формирането на нанокомпозитни материали — р-л доц. д-р Генчо Данев (пенсионер) през 2011 проектът е ръководен от гл.асистент Деян Димов.
Разработен е нов подход за осъществяването на химически реакции
в твърда фаза посредством прилагането на ниско енергетично въздействие
чрез плазма или микровълново лъчение. Проведено е детайлно изследване
на хода на имидизационните реакции при получаването на полиимид, протичащи в резултат на ниско енергетично въздействие върху изходните полиимидни прекурсори — оксидианилин и пиромелитов дианхидрид. За целта
наред с класическото термично третиране на отложена комбинация от слоеве в определено съотношение, е изследвано въздействието на електронното,
йонно – асистираното и микровълновото третиране по време или след вакуумното отлагане на изходните прекурсори.
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Холографски запис в легирани кристали
Холографски запис в легирани кристали, р-л доц. д-р Вера Маринова
Материалите, които имат свойството да променят показателя си на пречупване под действието на светлина се наричат фоторефрактивни. Този нелинеен
ефект се инициира дори при облъчване много нисък интензитет светлина от
няколко μW и е от изключителен интерес за някои практически приложения
като например обработка на изображения в реално време (включително неразрушаващо тестване на биологични обекти), холографско запаметяване на
данни, в телекомуникациите, дисплейната холография и.т.н.т. Освен това фоторефрактивните материали осигуряват напълно обратим ефект на запаметяване в реално време. Отместването на фоточувствителността кьм ИЧ област
от спектъра е от сьществено значение при използването на фоторефрактивните материали в устройства на базата на ниско енергетични евтини диодни
лазери, работещи в ИЧ област.
Администрация
ИОМТ - БАН
ул. „Акад. Г. Бончев“ 109
П.К. 95, 1113 София, България
тел.: (+359) 2 872 00 73
факс: (+359) 2 872 00 73
e-mail: iomt@iomt.bas.bg
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Директор
проф. дхн Никола Малиновски
тел.: 872 00 73, 979 35 02

e-mail: malinowski@iomt.bas.bg
Източник и уеб сайт: www.iomt.bas.bg
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Институт по органична химия с
Център по фитохимия
ИСТОРИЯ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата
и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и
каталитични превръщания на въглеводороди.
Сред най-важните научноизследователски постижения на учените от
ИОХЦФ са:
• създаване на нови методи за синтез на органични съединения и развитие
на енантиоселективния катализ с прилагане на органометални съединения;
• разработване на технологии за нанасяне на антикорозионни и декоративни
галванични покрития (мед, цинк и други метални сплави) с помощта на нови
органични добавки, синтезирани и внедрявани индустриално у нас и използвани масово десетилетия наред в автомобилното производство на Източна
Европа;
• изследване с помощта на ЯМР, ИЧ, абсорбционна и флуоресцентна спектроскопия в ултравиолетовата и видимата област на спектъра, както и на изчислителни методи на зависимостите структура - спектрални свойства и структу-
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Институтът по Органична химия, един от най-старите химични институти при Българска академия на Науките, е основан през 1960 г. Неговото
научно развитие е резултат както от големия принос на неговия първи директор, акад. Богдан Куртев, така на акад. Димитър Иванов, който е един от
изтъкнатите български учени и поставил основите на органичната химия в
Софийския Университет. По пътя на своето развитие ИОХ поставя началото
и на Института по полимери (1972) и на Института по катализ (1983). Още от
създаването си Институтът играе важна роля сред българските научни среди в
областта на органичната химия. Някои от най-изтъкнатите представители на
химичната общност в България, които са и тясно свързани с Института са академиците Георги Ранков, Димитър Иванов, Богдан Куртев, Иван Юхновски,
чл.-кор. проф. Чавдар Иванов.
Международното признание получено от института се подкрепя от
основаването на Центъра по Фитохимия през 1977 г. в съвместен проект на
Българското правителство, UNDP и UNESCO за научни и приложни изследвания и подготовка на специалисти. От този момент Институтът носи името Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия (ИОХЦФ). Директорът
на Центъра по Фитохимия при неговото основаване е проф. Илия Огнянов.
Тези действия насърчават модернизирането на оборудването, разширяване
на международните сътрудничества и утвърждаване на позициите на органичната и фитохимия, развивани в Института на международно равнище.

183

Българската Наука в действие

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

184

ра - реакционна способност на органични съединения с цел дизайн и синтез
на нови материали за нанотехнологиите, оптоелектрониката, фотопротектори, флуоресцентни маркери с приложение в биологията и медицината;
• изолиране на природни съединения от български и чужди лечебни и ароматични растения, прополис, неотровни гъби, насекоми и морски организми с
цел охарактеризиране на химическия им състав и намиране на нови биологично-активни вещества, с потенциално приложение в медицината и фармацията;
• изследване на механизмите на окисление на хранителни мазнини и масла,
насочено към подобряване на качеството им и повишаване на сроковете на
тяхното съхранение;
• разработване на нови аналитични методи за изследване и стандартизация
на хранителни продукти, с цел доказване на тяхното качество и автентичност;
• изследване на химичния механизъм на действие на рибозомата при биосинтеза на белтъци чрез използване на теоретични и синтетични методи за
модификация на нуклеозиди и пептиди. Получените резултати са от особено
значение за дизайна на нови инхибитори на белтъчния синтез с потенциално
приложение в медицината;
• получаване и патентоване на препарата „Непролизин” за ензимно почистване на трудно заздравяващи рани;
• биотехнологии за получаване на ензимни белтъчни хидролизати за възстановителни препарати в медицината и спорта;
• изолиране на нови имуностимулиращи пектинови полизахариди от праз определяне на монозахаридния им състав и на аминокиселинния състав на
придружаващите ги белтъци;
• разработване и патентоване на метод за получаване на високоефективни въглеводородни адсорбенти (активен въглен, известен с названието „Карбо”) с
приложение като лекарствено средство, за пречистване на замърсени отпадни води и газове, за очистване на етанол, както и като адсорбент в хранителната промишленост;
• създаване на нови хетерогенни катализатори за по-рационално преработване на въглеводородни суровини и получаване на екологични и алтернативни
горива;
• получаване и охарактеризиране на нанокомпозитни материали на основата
на ултрадисперсни диамантени прахове с оглед използването им като носители за катализатори;
• оползотворяване на селскостопански отпадъци за производство на активни
въглени с приложение при очистването на питейни и отпадни води;
• изучаване на възможностите за достигане на екологичните норми при изгаряне на лигнити.
Научният състав на ИОХЦФ включва 104 души (30% са на възраст
под 35 години), от които 49 професори и доценти. Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти по магистърски програми. Научната
компетентност и материалната база осигуряват провеждането единствено в
ИОХЦФ на ефективни упражнения по Ядрен магнитен резонанс в България.
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През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица
европейски страни, както и от европейски научни фондации.
Понастоящем учените от ИОХЦФ участват в 34 научни проекта, финансирани от Националния фонд за научни изследвания. Само за последната
година по договори и програми с ЕС, НАТО, Националната фондация за наука на Швейцария, и др. международни организации са получили финансова
подкрепа 13 проекта. Успешно се развиват и контактите на Института с редица фирми от страната и чужбина – Актавис, Софарма, Джонсън и Джонсън (Янсен Фармацойтика), Поленержи - Франция, Шеринг – Германия и др.
ИОХЦФ сътрудничи успешно както с химическите и биологическите институти на БАН, така и с водещите университети в страната. С оглед повишаване нивото на научните изследвания в ИОХЦФ и разширяване на връзките с
водещи компании от България и Европа в последните години беше изцяло
подновена наличната спектрална апаратура. Закупени бяха два нови апарата
за високоефективна течна хроматография от фирма Агилент, УВ-ВИЗ спектрофотометър и спектрофлуориметър от фирмата Перкин Елмер, както и ИЧ
спектрометър от фирмата Брукер.
От началото на 2007 г. в ИОХЦФ-БАН бе инсталиран нов, модерен
ЯМР спектрометър Bruker AVII+ 600 МХц с възможности за регистрация на
спектри в течна и твърда фаза, с което бяха положени основите на Национална лаборатория по ЯМР спектроскопия.
Адрес: ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 9, 1113 София, България
Факс: (+359) 2 87 00 225
Директор: Проф. дн Петко Иванов
Тел.: (+359) 2 96 06 177
ivanov@bas.bg
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Източник и уеб сайт: www.orgchm.bas.bg
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Институт по полимери към БАН
(ИП-БАН)
ИСТОРИЯ
Историята на Института по полимери (ИП) при БАН започва в далечната 1960 година, когато в рамките на Института по органична химия при
БАН е създадена секция “Химия на високомолекулните съединения” с ръководител професор Иван М. Панайотов. Интензивните и плодотворни изследвания на малкия колектив, международното признание и съвместните научни
проекти с реномирани чуждестранни институти довеждат до обособяването
през 1973 г. на секцията в самостоятелно научно звено, наречено Централна
лаборатория по полимери с директор проф. Марин Михайлов. На 1 март 1990
година Централната лаборатория по полимери получава статут на институт.
Института по полимери е съучредител, а през 2008 г. председателстваше Централно – и източноевропейската полимерна мрежа (CEEPN), която включва
осем изследователски институти от България, Полша, Румъния, Словения,
Словакия, Чехия, Унгария и Украйна.
От десет години Научният съвет на ИП-БАН присъжда учредената от
проф. Иван Шопов Награда на Съюза на химиците в България „Изявен млад
учен в областта на полимерите“, която стимулира творческите усилия на наймладото поколение от изследователи.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Българската Наука в действие

Научната дейност включва  нови подходи за синтез на функционални
полимери, полимери с желана структура и специфични свойства за приложение в няколко направления. Проектите се разработват от интердисциплинарни колективи, включващи физици, химици, биолози, фармацевти, лекари и
инженери в следните направления:
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Полимерни материали за фармацията и медицината
Провеждат се изследвания за нови, биосъвместими,  биоразградими,
реакционно способни полимерни носители. Това са полимери, които с течение на времето се разграждат в човешкото тяло и служат като носители на лекарствени средства, а в някои случаи при използването им отпада необходимостта от повторна хирургическа интервенция, например за отстраняване на
импланти. В това направление Институтът по полимери си партнира с Япония, Германия, САЩ и Полша, както и с Медицинския университет в София
и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Получени са полимерни
лекарствени форми на нискомолекулни лекарства против рак, нискомолекулни радиопротектори, нискомолекулно лекарство против вируса на СПИН.
Получени са нови наноматериали с потенциално приложение като подложни в тъканното инженерство. Провеждат се изследвания за стабилизиране на
липозоми – частици с наноразмери, служещи за контролирано доставяне на
лекарствени вещества до клетките.
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Полимерни материали за алтернативни източници на енергия
Изследванията за разработване на водорода като гориво са изключително актуални и привличат много инвестиции. В основата на класическата
водород-кислородна горивна клетка стои специфична полимерна мембрана,
която разделя катода от анода и пропуска протони само в едната посока. В
Института по полимери активно се работи върху синтеза на нови полимерни
електролити и изработване на мембрани от тях. Изследванията се извършват
по европейски проекти в сътрудничество с BASF и Макс-Планк института за
полимерни изследвания в Майнц, Германия.
Електропроводими полимери
Институтът по полимери има дългогодишни изследвания на полианилин, който заема важно място сред електропроводимите полимери. Големият принос на института е получаването на водни колоидни дисперсии на
полианилин със сферични частици, по-малки от 200 нанометра, стабилни в
цялата pH област. Това е принос за преодоляване на проблема за преработваемостта, освен това създава възможност за проследяване на междинните
продукти в процеса на полимеризация.

Интелигентни полимери
В Института по полимери се разработват нови методи са синтез на
съполимери, реагиращи на промените в околната среда. Получени са съполимери, които са водоразтворими при стайна температура, а при повишаване на
температурата се утаяват. Синтезирани са наноматериали, чувствителни на
външно магнитно поле, с потенциални приложения за създаване на магнитни сензори. По оригинална методика са получени стабилизирани полимерни
мицели, които имат интелигентно поведени при промяна на дадени параметри от околната среда.
Полимерни материали за селското стопанство
Синтезирани са полимерни носители на железни йони, ефикасни в
борбата със заболяването на растенията от хлороза.
Нови приложения на известни полимерни материали
Провеждат се изследвания за контролиране на свойствата на полимерните материали и се придават нови свойства, което води и до нови приложения на вече известни материали. Използва се апаратура за електроовлакняване и електроразпръскване без аналог в света, която е изцяло проектирана,
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Полимерни материали за приложение при мониторинг, възстановяване и опазване на околната среда
Разработени са нови реакционноспособни микро- и нановлакнести
материали за пречистване на води от ендокринни разрушители. На основата
на линейни полимери и дендримери се разработват флуорисцентни материали за конструиране на сензори за откриване на йони на тежки метали и метали с преходна валентност във водна среда.
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изработена и пусната в действие в ИП-БАН.
Нов проект на Института, представен в края на 2013 година
„Надграждане на научния потенциал за устойчиво кариерно развитие на младите учени, докторанти и постдокторанти в приоритетни области
на полимерната наука“ е проект, който цели да мотивира и стимулира младите
учени на БАН, да подобри конкурентноспособността им, условията на работа,
и изявата им. През последното десетилетие една трета от научния състав на
ИП-БАН са под 35 години. Повишаването на квалификацията и компетентността на младите учени в ИП-БАН ще допринесе за постигане на поставената
в Националната програма за развитие “България 2020” цел – преструктуриране на българската икономика в икономика на знанието, базирана на интелигентен и устойчив растеж.
СТРУКТУРА

Българската Наука в действие

В института работят следните лаборатории:
• Амфифилни и йоногенни полимери
• Биоактивни полимери
• Полимери със спрежение
• Фосфорсъдържащи мономери и полимери
• Полимеризационни процеси
• Структура и свойства на полимерите
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Оборудване:
• Оборудване за определяне на молекулна маса и разпределение по молекулна маса на полимери;
• Аналитична ултрацетрофуга ProteomeLab XL-I Beckman Coulter;
• Универсален реометър (RheoStress 600, Thermo Haake);
• UV-VIS спектрометър DU 800 (Beckman Coulter);
• Инфрачервен спектрофотометър с Фурие трансформация (IRAffinity-1
„Shimadzu“) с приставка за измерване при отражение (MIRacle Attenuated
Total Reflectance Attachment);
• Микровълнов реактор RotoSYNTH (Milestone Srl), Rotative Solid-Phase
Microwave Reactor with ATC-FO  (Milestone);
• ЯМР спектрометър Bruker Avance II+ 600 NMR – апаратът принадлежи на
консорциум  от научни организации и e закупен по проект УНА-17/2005, финансиран от МОН по програма „Развитие  на научния потенциал“, Спектрометърът е инсталиран в Института по органична химия с център по фитохимия
– БАН, www.orgchm.bas.bg/%7Enmr/Equipment.html;
• Флуоресцентен спектрофотометър F 7000 Hitachi;
• Диференциален сканиращ калориметър DSC-7, Perkin Elmer;
• Автоматичен вискозиметър AVS-310, Schott Gerate;
• Газов хроматограф Carlo Erba;
• Оптичен микроскоп Leica DMLP.
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ПЕРСПЕКТИВИ НА ИП И НА САМАТА НАУКА
Полимерите бяха наречени материалът на XX век, но по всичко личи,
че те имат огромен потенциал и в XI век. Предстои полимерите да станат материали за пренос и съхранение на електрическа и светлинна енергия и топлина, за съхранение и обработка на информация на молекулно ниво, нанокомпозити, уникални мембрани за разделяне, нови форми за преработка и
опаковка на храни, материали за здравеопазването, жилищата и транспорта.  
Въпреки установилата се трайна тенденция на отлив на младите от
изследователското поприще, особено характерна за природните науки, докторската програма на ИП-БАН привлича випускници на висшите училища,
търсещи специализация в областта на полимерите и полимерните материали.
Само през периода 2008-2013 г. са защитени 10 докторски дисертации, като
деветима от защитилите докторанти са останали да градят научна кариера в
Института. Oсъществяването на проекта ще осигури условия за по-нататъшно
подобряване качеството на обучение на докторантите и за повишаване квалификацията и компетентността на младите учени в ИП-БАН, и по този начин
ще допринесе за постигане на поставената в Националната програма за развитие “България 2020” цел – преструктуриране на българската икономика в
икономика на знанието, базирана на интелигентен и устойчив растеж.
Адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 103, 1113 София, България
office@polymer.bas.bg
instpoly@polymer.bas.bg
За административни въпроси: тел/факс: (+359) 2 870 03 09

Българската Наука в действие

Източник и уеб сайт: www.polymer.bas.bg
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Институт по системно инженерство
и роботика

Българската Наука в действие

ДЕЙНОСТИ
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Дейността на Института по системно инженерство и роботика е насочена към създаване на знания, идеи, изобретения и ноу-хау в paмките на
глобализиращото се общество на знанието по приоритетите на Европейската
комисия в области като сензори, микро- и нано-системи, роботика, мехатроника, биопроцеси, измервателни технологии, вградени и интелигентни системи, и др. Затваряне на пълния цикъл чрез принципа „наука до ключ” – от идеята и изобретението през научните изследвания до прототипите и трансфера
на технологии в индустрията.
Участие чрез консултантска, експертна и приложна дейност в модернизацията на военна техника, технологии и продукти с двойно предназначение за нуждите на Българската армия по стандартите на НАТО и съдействие
на ресорни министерства и държавни организации в тези стратегически области, консултации на правителствени органи по проблемите на националната
сигурност и антитерористичната дейност.
Синтезиране на нови подходи, теории, модели и крайни технологии
в областта на биопроцесите чрез изучаване функциите на клетките, добиване
на нова информация за някои синдроми, усъвършенстване на управлението
на сложни биотехнологични производства, свързани с пoлучаването на биогорива от възобновяеми източници.
Приложение на нови и универсални модели и схеми за оценка на решения и подобряване на ефективността на енергийния сектор и столичната
инфраструктура в съответствие с изискванията на Европейската комисия.
Създаване на съвременни научни методи, алгоритми и приложни средства за
интелигентно управление, включително c Web-базирана архитектура за телеуправление на автономни мобилни обекти, безжични комуникации и технологии и др.
Създаване на иновативни устройства за преобразуване енергията на
морските вълни и бавно течащи речни води в електрическа. Енерго-спестяващи механизми с акумулиране на механична енергия; Нискостойностни пиезозадвижвани микро-манипулатори.
Изследвания и създаване на мехатронни и роботизирани системи,
изпълнителни устройства и уреди с микропроцесорно управление с многофункционално предназначение в различните направления на човешката
дейност за целите на промишлеността, енергетиката, медицината, хранително-вкусовата, фармацевтичната и леката промишленост, екологията, сигурността, отбраната и др.
Създаване на иновативни: системи за пренос и съхранение на енергията от възобновяеми източници; устройства за съхранение на енергия, базирани на наноструктурни компоненти; системи за управление на енергията на
превозни средства и малки самолети; интегрирани компоненти за преобразуване на енергията; биореактори за култивиране на триизмерни клетъчни
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култури.
ИСИР е асоцииран член на CMS проекта в CERN – Швейцария. Специалисти
от ИСИР участват в изграждането и поддръжката на части от оборудването и
апаратуратурата за експеримента CMS.
Повече за научната работа на института:
www.iser.bas.bg/news/rep_2012.pdf
РЪКОВОДСТВО
Директор: академик Чавдар Руменин
(e-mail: roumenin@bas.bg)
Заместник-директор: проф. д-р Мая Игнатова
(e-mail: m_ignatova@iser.bas.bg)
Заместник-директор: доц. д-р Роман Захариев
(e-mail: zahariev@iser.bas.bg)
Заместник-директор: проф. д-р Генчо Стайнов
(e-mail: gentcho@clmi.bas.bg)
Научен секретар: проф. д-р Сия Лозанова
(e-mail: slozanova@iser.bas.bg)
Адрес: ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, ПК 79, София, България
тел: (+359) 2 8732 614; (+359) 2 8723 571; факс: (+359) 2 870 33 61

Българската Наука в действие

Източник и уеб сайт: www.iser.bas.bg
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Институт по физика на твърдото тяло
ИСТОРИЯ
Институт по физика на твърдото тяло „Академик Георги Наджаков“ е
създаден с Разпореждане No. 362 на Министерския съвет от 16 октомври 1972
г.
С него съществуващият Физически институт с Атомна научно — експериментална база (ФИ с АНЕБ) при БАН, основан от акад. Г. Наджаков през
1946 г., е разделен на ИФТТ (Институт по физика на твърдото тяло) и ИЯИЯЕ
(Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика), считано от 1 януари
1973 г.
На 16 февруари 1982 г. Институтът по физика на твърдото тяло е наименуван
на името на акад. Георги Наджаков.

Българската Наука в действие

МИСИЯ
Получаване на фундаментални знания по физика на кондензираната
материя, оптиката, спектроскопията и лазерната физика; приложението им
за създаване на нови материали, устройства и аналитични методи за микро
— и нано — технологиите, както и за нови подходи в интердисциплинарни
области на физиката с биологията, екологията, медицината, археологията;
трансфер на получените резултати към икономиката на България.
Основните научни и научно — приложни постижения на Института
са в областта на квантовата теория на твърдото тяло, теорията на фазовите
преходи, свръхпроводимостта и свръхпроводимите материали, физиката на
ниските температури, нанофизиката, микроелектрониката и микроакустиката, физиката на течните кристали, физиката на живата материя, изследването
на структурата и свойствата на кристални и аморфни материали, физиката на
атома и плазмата, нелинейната, интегралната и влакнестата оптика, физиката на лазери с метални пари.
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Апаратура, методики и технологии
• апаратура и методика за провеждане на електронномикроскопски, електронографски, рентгеноструктурни и рентгенодифрактометрични изследвания,
за спектрално-елипсометрични измервания, за спектрометрия от вакуумния
ултравиолет до инфрачервената спектрални области, за ЕПР — спектрометрия;
• апаратура и ноу-хау за израстване на монокристали от оксидни материали
за лазерната техника и приложения на фоторефрактивния ефект, техника и
технологии за нанасяне на тънки слоеве за направа на микроелектронни, оптоелектронни и акустоелектронни сензори и за лазерната технология, чиста
стая, комплексна апаратура за молекулярнолъчева епитаксия, апаратура за
синтез и изследване на високотемпературни свръхпроводящи материали;
• апаратура за поляризационни измервания в мезоморфни системи и полимерни течни кристали за нуждите на индикаторната техника, апаратура за
стробоскопична видеомикроскопия и микроманипулация на липидни мембрани;
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• различни лазерни системи — газови лазери с метални пари, твърдотелни
(наносекундни и фемтосекундни) лазери, излъчващи в UV, видимата и близката IR спектрална област, за нуждите на плазмената физика, лазерния анализ и обработка на материали, с възможности за приложение в нанотехнологии, медицина, археология, екологията и др.;
• високотехнологична експериментална апаратура за лазерно охлаждане на
атоми (~ 0.0001 K);
• уникална апаратура (Physical Properties Measurement System, Quantum
Design, USA) за изследване на електричните, магнитните и термични свойства на материали, повърхности и структури;
• Сканиращ сондов микроскоп (VEECO, Multimode, USA) за провеждане на
прецизни изследвания в наноскалатa на морфология, електрични, магнитни
и други свойства на повърхности.
Научен състав
101 души (2 академици, 13 професори, 50 доценти и 34 асистенти), 17 са доктори на науките и 66 – доктори.
Музей

Музей по история на физическите науки в България
Институт по физика на твърдото тяло „Академик Георги Наджаков“, БАН
бул. Цариградско шосе 72 , 1784 София
Уредник: Ганка Камишева
Тел.: (+359) 2 979 58 31 сл. GSM: (+359) 899 75 05 90
Факс: (+359) 2 975 36 32
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum
  Директор: Акад. Александър Г. ПЕТРОВ
Teл.: (+359) 2 87 58 061, 2 97 95 792
E-mail: director@issp.bas.bg
Източник и уеб сайт: www.issp.bas.bg
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Музеят при Института по физика на твърдото тяло проучва, събира, съхранява и популяризира извори за историята на физическите науки в
своите изложби, читалня и хранилища. Изложбата, подредена в стая 210 на
Централната сграда, показва артефакти, принадлежали на академик Георги
Наджаков. Чрез предмети, звук и картина оживява дейността на академик Георги Наджаков във Физическия институт при Българската академия на науките и във Физико — математическия факултет на Софийския университет. В
музея се приемат, съхраняват и предоставят за проучване стари уреди, книги,
документи, снимки и други материали, свързани с историята на физическите
науки.
Музеят е отворен за посещение ежедневно от понеделник до петък
(8:30 – 16:30).
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Институт по физиология на
растенията и генетика
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ИСТОРИЯ
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Институтът по физиология на растенията „Акад. М. Попов“ (ИФР)
е един от най-старите биологически институти на БАН. Той е основан през
1948 г. от Академик Методий Попов като Институт по обща биология. През
следващата година (1949) този Институт се слива с Института по приложна
биология и развитие на организмите. В обединения Институт по биология в
началото на 1950 г. са създадени три секции: Секция по обща биология, Секция по агробиология и Секция по горска биология. През 1953 г. Секцията по
агробиология се отделя като Институт по растениевъдство към БАН (сега Институт по генетика „Акад. Д. Костов“), а през 1954 г. Секцията по горска биология се обособява като Институт за гората при БАН. През 1953 г. в Секцията по
обща биология, ръководена от Акад. М. Попов, се формират пет лаборатории:
Лаборатория по общобиологични стимулационни изследвания, Лаборатория
по цитология, Лаборатория по биология, Лаборатория по имунобиология и
Лаборатория по хелминтология. През 1954 г. Лабораторията по хелминтология се отделя като самостоятелна Централна лаборатория по хелминтология
при БАН.
През пролетта на 1954 г., след смъртта на Акад. Методий Попов (19
април), Институтът се преименува на Институт по биология „Акад. М. Попов“.
За изпъляващ длъжността директор е назначен ст. н. с. І ст. Петър Илиев, който остава на този пост в продължение на четири години.
През 1958 г. за директор на Института е назначен Проф. Кирил Попов. От 1960 г. изследователската работа в Института се насочва само към растителните организми, като се обособяват две секции: Секция по стимулация
и инхибиция на жизнените функции и Секция по физиология и биохимия на
растенията. През 1961 г. на базата на Секцията по цитология, ръководена от
ст. н. с. Р. Цанев, от Института се формира Централната биохимична лаборатория към БАН (сега Институт по молекулярна биология).
На 28 февруари 1964 г. Президиумът на БАН взема решение Институтът по биология „Акад. М. Попов“ да се преименува в Институт по физиология на растенията „Акад. М. Попов“ и да се профилира в пет секции: Секция
по стимулация и инхибиция на растенията, Секция по физиология на растенията, Секция по биохимия на растенията, Секция по биофизика на растенията и Секция по цитогенетика на растенията. През същата година от Института
се отделя като самостоятелно звено Централната лаборатория по биофизика
към БАН (сега Институт по биофизика). През 1965 г. тематиката и структурата
на Института е преразгледана от Президиума на БАН и е взето решение да се
премине на „проблемен принцип“, като са създадени две проблемни групи
с тематични лаборатории: Проблемна група по стимулация и инхибиция на
жизнените функции на организмите и Проблемна група по фотосинтеза.
След смъртта на Проф. Кирил Попов през 1970 г., за изпълняващ
длъжността директор е назначен Проф. Михаил Попов, а през 1971 г. е назна-
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чен Чл.-кор. Тодор Къдрев.
През 1973 г. в Института са формирани три сектора с проблемни групи: Сектор „Растеж и развитие на растенията“, Сектор „Минерално хранене“ и Сектор
„Фотосинтеза“.
През 1976 г. структурата на Института отново е променена, като са
обособени пет секции: Регулиране на растежа и развитието на растенията с
лаборатория по мразоустойчивост, Биохимия на фотосинтезата, Физиология
и екология на фотосинтезата, Минерално хранене и воден режим и Саморегулация на растенията с лаборатория по физиология и биохимия на семената.
През 1978 г. Лабораторията по мразоустойчивост и Лабораторията по физиология и биохимия на семената, а през 1983 г. и Лабортаория ‘Химични фитоефектори’ се отделят като самостоятелни научни звена в рамките на Института.
През 1986 г. към Института се присъединява Секция „Алгология“.
След смъртта на Чл.-кор. Тодор Къдрев през 1989 г., за директор на Института
е избран Ст. н. с. І ст. дбн Емануил Каранов.
Приета е нова структура с десет секции: Минерално хранене, Воден
режим, Регулиране на растежа и развитието на растенията, Саморегулация
на метаболизма в растенията, Биохимия на фотосинтезата, Екология на фотосинтезата, Експериментална алгология, Химични фитоефектори, Физиология и биохимия на семената и Устойчивост на растенията.
В последствие Институтът е реорганизиран отново до настоящата
структура от пет секции и една лаборатория: Секция „Геномика и протеомика“, Секция „Експериментална алгология“, Секция „Минерално хранене и воден режим на растенията“, Секция „Регулиране на растежа и развитието на
растенията“, Секция „Фотосинтеза“ и Лаборатория „Молекулярни основи на
стреса при растенията“.
След смъртта на Акад. Емануил Каранов през 2005 г., Институтът по
физиология на растенията „Акад. М. Попов“ се ръководи от Ст. н. с. І ст. дбн
Лозанка Попова.
Посочените по-горе структурни изменения в развитието на ИФР от
създаването на Института по обща биология до сега отразяват и промените
в приоритетите на научната проблематика. Безусловно, на всички етапи от
развитието на ИФР основен проблем е създаденото от Акад. Методий Попов, и
развито като традиция направление за изучаване на стимулацията и инхибицията на растенията или казано на съвременен език – регулиране на растежа
и развитието на растенията.
Институтът по генетика „Акад. Дончо Костов“ към Българската академия на науките (БАН) е наследник на Централния земеделски изследователски институт, основан в 1910 г. През периода 1939-1949 г. Институтът е ръководен от бележития български учен акад. Дончо Костов. В 1943 г. към него
е сформиран нов отдел „Генетика“.
През 1947 г. към БАН е основан Институт по приложна биология и
развитие на организмите с директор акад. Дончо Костов. След неговата смърт
в края на 1949 г. Институтът преминава като секция „Агробиология“ към Института по обща биология при БАН. В 1951 г. тази секция се обособява като
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Институт по агробиология при БАН, който впоследствие (1952 г.) е преименуван на Институт по растениевъдство с директор акад. Христо Даскалов. През
този период изследователският тематичен обхват на Института е с комплексен характер – едновременно с теоретичните проблеми и методологични подходи се разработват множество теми, тясно свързани с практическата селекция и агротехниката на културните растения.
През 1955 г. Институтът е обединен с Централния земеделски изследователски институт под името Централен научноизследователски институт
по растениевъдство при БАН. В 1961 г. последният преминава към новооснованата Академия на селскостопанските науки (АСН) под името Институт по
растениевъдство.
В края на 1962 г. секцията по генетика се отделя от Института по растениевъдство като Централна лаборатория по генетика при АСН с директор
акад. Райна Георгиева. През 1966 г. Институтът по растениевъдство и Централната лаборатория по генетика се обединяват в Институт по генетика и
селекция на растенията при АСН, ръководен от акад. Христо Даскалов.
След закриването на АСН през 1976 г. Институтът по генетика и селекция на растенията е трансформиран в Институт по генетика при БАН. От
1987 г. той носи името на световноизвестния български учен акад. Дончо Костов.
Изключителен принос в организирането и развитието на Института
по генетика има видният генетик и селекционер акад. Христо Даскалов. Той е
директор на Института от неговото създаване до 1977 г.
След 1977 г. Институтът по генетика се оглавява последователно от
ст.н.с.I ст. Манол Стоилов (1978-1988); ст.н.с.II ст. Любен Доросиев (19881992); ст.н.с.I ст. дбн Стефан Даскалов (1992-1993) и ст.н.с. II ст., доктор Боян
Димитров (1993-2003). От 2003 г. Институтът по генетика „Акад. Дончо Костов“ се ръководи от ст.н.с.I ст. дбн Костадин Гечев.
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• Проект „Млади учени“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“: Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен
научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката,
протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми.
• Проект „Algosoil“ към Фонд „Научни изследвания”: Възстановяване на почви, увредени от нефтопродукти, чрез торене с микроводораслови култури.
• Проект „Plant Stress Protection“ към Фонд „Научни изследвания”: Оксидативен стрес при икономически важни растителни видове и възможности за
преодоляването му с помощта на безопасни за околната среда вещества.
• Проект „Водораслова биомаса“ към ИАРА: Изпитване на иновативна технология за екстракция на водораслова бимоаса и изграждане на ферма за аквакултури.
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• Проект „ERA 226″: Exploration of Balkan biodiversity of Capsicum spp. to extract
biotic stress resistant germplasm.
• Проект „BUL 15481″: Изолиране и характеризиране на гени свързани с репарацията на радиационно-индуцираните ДНК повреди при ечемика.
Администрация:
Адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21, София 1113, България
Тел.: (+359) 2 9792606
Тел.: (+359) 2 8728170
Факс: (+359) 2 8739952
e-mail: ifrg@bio21.bas.bg
Източник и уеб сайт: www.ifrg-bg.com

БГ Наука взима участие в Международна

научно-приложна конференция по Информационни технологии (International Conference on
Information Technologies – InfoTech)

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука продуцира документалният филм

„Трагедия и слава“ посветен на 100 годишнината от Междусъюзническата война.
www.1913.nauka.bg

http://nauka.bg

Българската Наука в действие

БГ Наука е безплатно,

197

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Кирило-методиевски научен център – АСЗ

Българската Наука в действие

ИСТОРИЯ

198

Кирило-Методиевският научен център е наследник на столетна изследователска традиция в Българската академия на науките, посветена на
изучаването на най-стария, кирило-методиевски период в историята на славянската книжовност и свързаните с нея явления и артефакти. В нейното начало стои създадената през 1914 г. Климентова комисия на БАН. Тя е преименувана през 1935 г. на „Кирило-Методиевска комисия“, просъществувала до
1944 г. По-късно, през 1971 г., е възстановена под същото име с двама научни
сътрудници под председателството на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев. През
1980 г. е преобразувана по решение на Президиума на БАН в Кирило-Методиевски научен център, чийто пръв директор е акад. проф. Петър Динеков. С
разрастването на научните изследвания и с поставянето на основите на комплексни проучвания на Кирило-Методиевото дело се разширява и щатният
състав на Центъра както с млади специалисти, така и с утвърдени и авторитетни учени. Във връзка с преструктурирането на БАН през 1994 г. към него са
прехвърлени секцията за изследване на старобългарски текстове, ръководена
от ст.н.с. I ст. дфн Е. Дограмаджиева от Института за български език при БАН,
както и отделни учени от институтите на БАН за български език, балканистика и изкуствознание.
Организационното изграждане на Кирило-Методиевския научен
център и утвърждаването му като едно от най-престижните български изследователски звена в страната и в чужбина през последните години е пряко свързано с научния авторитет и енергичната дейност на тримата негови
ръководители: първият му директор – акад. Петър Динеков, проф. Михаил
Бъчваров и ст.н.с. д-р Светлина Николова – научен секретар от самото му създаване, а от 1994 г. – негов директор, избиран от Управителния съвет на БАН
чрез публичен конкурс.
След като през 2007 г. хуманитаристиката за пръв път получи директен достъп до европейски финансирани научноизследователски проекти, двама учени от Центъра са: единственият представител на България в областта
на хуманитарните науки в Програмния комитет по тема 8 „Социално-икономически и хуманитарни науки“ на Седмата рамкова програма на Европейската комисия за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и контактно лице по същата тема в тази област. От 2007 г. двама
учени от Центъра са и член на Постоянния комитет по хуманитаристика на
Европейската научна фондация в Страсбург и контактно лице на БАН в областта на хуманитаристиката в същата фондация.
НАУЧНА РАБОТА
• Кирило-методиевското културно наследство и националната идентичност
на българи и словаци (2012-2013)
• Кирило-методиевското културно наследство и националната идентичност
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на българите и словаците, ii  (2012-2014)
• Социални отношения и ценности, отразени в историята на българския и
полския книжовен език (2012-2014)
• Европейското средновековие – средновековни култури и технологични
ресурси (Isch cost action is 1005 – Medieval Europe – Medieval Cultures and
Technological Resources“ (Medioevo Europeo) (2011-2015)
Повече проекти: www.kmnc.bg/?info=43

Адрес: ул. „Московска“ 13, София 1000, п.к. 432, България
тел.: (+359) 2 987 02 61
тел/факс: (+359) 2 986 69 62
e-mail: kmnc@kmnc.bg
Източник и уеб сайт: www.kmnc.bg

БГ Наука взе участие в проекта „Различните
лица на европейската култура” в Полша

БГ Наука

БГ Наука взе участие в проекта „Ти също можеш да си предприемач” в Румъния

БГ Наука взе участие в проект посветен на

неправителствените организации, тяхното  
развитие,  управление и маркетинг, проекта се
състоя в  Италия
www.ngo.nauka.bg
http://nauka.bg
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Научният архив на Българска академия на науките (НА на БАН), има
за задача да издирва, съхранява, обработва и предоставя за ползване всички
материали за историята на научната мисъл в България. По същество представлява първият национален исторически архив, съдържащ ценни документи
за историята на българската държава.
Първите стъпки са направени още с основаването на Българското
книжовно дружество (БКД) в Браила. Една от задачите на дружеството според
член 6 от неговия Устав е „постепенно да си прави сбирки от разни стари български и чужди книги, ръкописи, пари и други подобни знаменитости, които
ще съставляват старинний кабинет, неотлъчим от библиотеката“.
Новоучреденото книжовно дружество се поставя на много широка, демократична, общонационална и едновременно общоевропейска основа с цел „да
разпространява всеобщото просвещение у българския народ и да му показва
пътя към неговото веществено обогатяване“.
От 1994 г. Научният архив на Българската академия на науките е самостоятелно специализирано звено на БАН със статут на юридическо лице.
Като орган за управление на Държавния архивен фонд на територията на
БАН Научния архив:
* Комплектува архивните документи от поделенията на БАН, лични фондове
на академици, чл.-кореспонденти и ст.н.с.на работещи в академията;
* Извършва научно-техническа обработка, експертиза за ценността на архивните документи и реставрацията им;
* Организира използването на архивните документи за научно-изследователски, справочни и др. цели, подготвя документални публикации и изложби;
* Оказва методическа помощ на поделенията на БАН по работата на техните
деловодства и архиви.
Научния архив участва в международния микрофилмов обмен на архивни документи, в подготовката на двустранни и многостранни документални издания и др.
В последните години документите от НА се използват активно от научни работници, външни читатели, средствата за масова информация и чужденци за: справки, изложби, документални предавания, дипломни работи,
дисертационни трудове, статии, монографии, научни съобщения и т.н.
Отдел „Комплектуване и научно - техническа обработка“
Регистрира фондообразуватели от профила на БАН; комплектува документални материали от регистрираните учреждения, организации и лица,
както и отделни спомени и документи; извършва научно - техническа обработка на архивните документи от поделенията на БАН и лични архивни фондове на български учени; организира експертизата на научната ценност на
документите; издирва документи от профила на БАН в други архиви в страната и в чужбина и комплектува с техни копия академичния архив; оказва
методическа помощ на поделенията на БАН по въпросите на деловодствата и
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архивите.
Отдел „Информация и използване“
Води отчетната регистрация на архивните фондове и документи;
изгражда информационен масив от описи и каталози, указатели, обзори,
пътеводители и др. справочници; предоставя ретроспективна информация
от архивните фондове, организира използването на документите за изследователски цели и публикуването им; създава застрахователен фонд от микрофилми на най-застрашените от бързо похабяване документи.
Лаборатория за реставрация и консервация
Извършва обезпрашаване, дезинфекция, реставрация и консервация
на архивните документи. Особено внимание се обръща на най-старите и ценни документи - сбирката от ръкописи от периода на Възраждането и от първите десетилетия от съществуването на Българската държава.
Фотолаборатория
Създава застрахователен фонд на архива, заснема микрофилми,
снимки, негативи, диапозитиви и пр. за поделенията на БАН и за външни потребители.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Адрес: ул. „15 ноември“ №1, София 1040, България
тел: (+359) 2 979 53 32
тел./факс: (+359) 2 988 40 46
office_sa@cl.bas.bg
Източник и уеб сайт: www.archiv.cl.bas.bg/
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Научноинформационният център
„Българска енциклопедия“

Българската Наука в действие

Научноинформационният център „Българска енциклопедия“ е самостоятелно академично звено на Българската академия на науките с предмет
на дейност разпространяване и популяризиране на научни знания чрез създаване и издаване на общи и специализирани енциклопедии, енциклопедично-справочни и справочни издания; изработване, редактиране и рецензиране
на материали за България, предназначени за чужди енциклопедии; оказване
на методическа и редакционна помощ при подготовката на енциклопедии от
други издателства и институти; изработване и предоставяне на информация
за различни институции в страната и чужбина; поддържане и развиване на
връзки с чужди енциклопедични издателства. НЦ „Българска енциклопедия“
е единственият специализиран център в страната за подготовка на енциклопедии. Изданията на НЦ „Българска енциклопедия“ са на високо академично
ниво - автори, консултанти и сътрудници са изтъкнати български учени от
всички области на науката. Редакционно-съставителската работа се извършва
от опитни научно-енциклопедични редактори, което гарантира високото професионално ниво на изданията.
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Съставя и подготвя за издаване общи еднотомни и многотомни енциклопедии. Съставя и подготвя за издаване специализирани енциклопедии.
Съставя и подготвя за издаване енциклопедични спавочници.
Съставя и подготвя за издаване CD и онлайн енциклопедии.
Разработва и предлага концепции за нови издания.
Изработва методически указания и технологии за работа по изданията
Подготвя тематични словници на статиите и илюстрациите на изданията
Извършва редакционно-съставителска работа (поръчва написването на статиите на автори, редактира авторските статии, съставя статии, набира и редактира илюстративен материал), като създава единен ръкопис и отговаря
за научното осветляване на проблемите и енциклопедичното оформление на
изданията.
Договаря условията за отпечатване на изданията с издателства.
Преглежда и подписва коректури, макети и хелиокопия за печат.
Подготвя и изплаща хонорари на автори и сътрудници.
Подготвя и предоставя актуална информация за България за чужди енциклопедии.
Оказва методическа помощ при подготовката на енциклопедични справочници от други институти на БАН.
Подготвя и поддържа информационна страница за България в Интернет.
Директор:
Снежана Милчева-Николова
тел.: (+359) 2 71 80 57, 979 22 90
E-mail: snejnik@mail.bg
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1113, София
ул. „Академик Георги Бончев“,
блок 4, етаж 5
Източник и уеб страница:
www.bulg-enc.bas.bg
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Национален природонаучен музей

ИСТОРИЯ
Националният природонаучен музей е един от най-старите музеи в
България. Първоначално той е създаден като Княжески естественоисторически
музей през 1889 г. от княз Фердинант и съхранява личните колекции на княза. До Първата световна война се обогатява с колекции предимно от чужбина.
По-късно музеят става основа на Царските природонаучни институти, основани
през 1918г. и вече се нарича Царски музей. Той има изключително добро развитие под ръководството на д-р Иван Буреш от 1914 до 1959г. в това време се
организират различни експедиции в България и другите балкански страни и
музеят се превръща в основно звено на научни изследвния на природните науки в България. Музеят разполага с единствената сграда в държавата, построена
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НПМ е единствената национална институция, пряко ангажирана със съхраняването на научни колекции от живата и неживата природа
от България и света. Основните приоритети на музея са изучаването на биологичното разнообразие, опазването на природната среда и еволюцията на
организмите. Във връзка с това главната задача на НПМ е всестранното проучване на фауната, флората, фосилите, минералите и скалите на България
и други страни. Развиваните научни направления са таксономия, фаунистика, зоогеография и екология на паякообразни, стоножки, насекоми и всички класове гръбначни животни; таксономия на фосилни бозайници, птици
и брахиоподи; флористика; минералогия. Някои направления се развиват
с предимство и в резултат на това НПМ се явява национален център по биоспелеология, по археозоология и палеонтология на гръбначните животни, по
проучване на прилепите. Силно развити са и изследванията на насекомите.
Наред с научната се развива и музейната дейност по поддържане на
експозицията и обогатяване и обработване на научните колекции. С това НПМ
осъществява своята образователна и популяризаторска мисия. Годишно музеят
се посещава от около 50000 (в някои години до 115000) души. Неговите зали
служат за практически занятия на студенти и ученици. Организират се временни изложби. През последните години теми на изложбите бяха: ‘120 години
от рождението на акад. Иван Буреш,’ ‘Аконкагуа през погледа на един зоолог,’
‘Скални мистерии,’ ‘Българи към връх К2 в Каракорум,’ ‘30 години българско
участие в Програмата на ЮНЕСКО Човекът и биосферата.’
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с предназначението на музей. Тя е разрушена по време на бомбардировки през
войната, но по-късно е възстановена и запазените колекции са върнати в нея.
През 1948 г. музеят е преименуван на Природонаучен музей и е първа-
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та организация, която става поделение на Българска академия на науките след
реорганизацията през 1947г. През същата година на основата на музейните колекции се създават три нови научни института – Зоологически, Ботанически,
Геологически, като в сградата на музея остават само зоологическите колекции.
По-късно започва период на регрес, който продължава до 1974. През това време музеят е затворен за посетители и експозиционните му зали са намалени.
През 1974г новият директор на музея – академик Иван Костов, успява да издейства от Министерски съвет решение, което прави музея самостоятелно научно звено с национален статут. Експозицията се разширява и в нея са включени не само зоологични експонати, но и ботанически и геологически. Броят
на служителите на музея се увеличава, нараства и броят на публикациите, възобновява се музейната библиотека и се създава ново музейно списание. През
1990г. като филиал на Националния природонаучен музей (НПМ) е създаден
палеонтологичният музей в Асеновград.
Днес музеят е научна, научно-популяризаторска и образователна
организация на бюджетна издръжка. Той е включен в състава на Българска
академия на науките (БАН) със статут на постоянно научно звено. Предмет на
неговата дейност е изучаването и съхраняването на живата и неживата природа на България и света и популяризирането на знания за нея. За основни
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дейности на музея са определени:
„(1) Създаването, поддържането, обновяването и модернизирането на експозицията и научните колекции на музея.
(2) Внедряването и научно-изследователската работа в областта на зоологията,
ботаниката, палеонтологията, геологията и екологията.
(3) Обучаването на дипломанти, докторанти и специализанти в областите съгласно чл.4(2).”
Своите дейности музеят осъществява, като изпълнява научно-изследователски задачи, разработва програми, проекти, концепции и т.н. на национално и международно ниво,предоставя специалисти за провеждането на курсове и лабораторни занятия в учебните заведения и популяризира постиженията си в научната, природозащитната и музейната си практика, чрез различни
медии и изложби.
Основна дейност за музея е научната, тъй като той е научен институт.
Това личи още от правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на
НПМ, в който ясно са посочени структурата, основните дейности и функции
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на музея. Като предмет на дейност в него са посочени „изучаването и съхраняването на живата и неживата природа на България и света и популяризирането на знания за нея.” Основно засегнати дейности на музея в правилника са
научната – провеждането на различни изследвания, и образователната, която
е разбирана като подпомагане на обучението на специализанти и докторанти
от различни университети. Чисто музейната дейност е засегната съвсем малко, като тя е сведена до „Създаването, поддържането, обновяването и модернизирането на експозицията и научните колекции на музея”.
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
Музеят взима участие в различни проекти и програми и е домакин на много
от тях.
Повече информация: www.nmnhs.com/research-collections-bg.html
Адрес: бул. „Цар Освободител“ 1, 1000 София, България
Тел.: (+359) 2 987 41 95
(+359) 2 988 51 15 — номератор
билетна каса: (+359) 2 988 51 15 (в. 706)
Факс: (+359) 2 988 28 94
е-mail: contact@nmnhs.com

Българската Наука в действие

Уеб сайт: www.nmnhs.com

http://nauka.bg
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Лунни проби в Националния
природонаучен музей

Българската Наука в действие

Автор: Ст.н.с. Светослав Петрусенко
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Преди 40 години астронавтите Майкъл Колинс, Нийл Армстронг и
Едуин Олдрин стъпват на Луната с космическия кораб „Аполо-11“. Те правят
множество снимки, събират лунни образци и проби и монтират научна апаратура за дистанционно наблюдение.
Следват други мисии по програмата НАСА с космическите кораби
„Аполо“ - 12, 14, 15, 16 и 17, с които на Земята са донесени около 400 кд лунни
проби за научни изследвания, които се съхраняват в базата на агенцията в Хюстън.
През януари 1975 г., при среща с тогавашния председател на БАН
акад. Ангел Балевски и директора на Националния природонаучен музей
(НПМ) акад. Иван Костов, американският посланик Мартин Ф. Хърст подарява от Президента на САЩ Джералд Форд уникален дар - лунен скален къс. Той
е поставен в прозрачна сфера и заедно с българския трикольор е съпроводен с
неговото обръщение:
„Този къс е част, от скала, взет от лунната долина на Тавър Литроу.
Подаръкът е символ за единството на човешките стремежи и носи надеждите
на американския народ за мирен свят. Това знаме на вашия народ е занесено
на Луната с американския космически кораб по време на мисията „Аполо-17“
през декември 1972 г.
Образецът представлява среднозърнест базалт, подобен на тези от
много райони на Земята, но се отличава с повишено съдържание на титан в
главните скалообразуващи минерални компоненти [1]. Подаръкът е признание на България за приноса й в изучаване на Космоса. Той беше изложен в
една от залите на музея, заедно с документални снимки от първото „посещение“ на „Аполо-11“ на Луната.
Мисията на „Аполо-17“ на Луната е не само последната (шеста по ред),
но е и с най-дълъг престой – от 7 до 19.XII.1972 г. В нея участва и първият геолог космонавт д-р Харисън Шмит, който извършва важни геоложки наблюдения. Той дава данни за характера на лунната „почва“, определена като реголит,
представляваща нееднороден прашест материал, с отделни несортирани зър
нести частици, достигащи 1-2 mm. Образуван е в резултат на импактен (уда-
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рен) метаморфизъм. Д-р Шмит описва базалтите от древния вулкански период, чиято възраст впоследствие е определена на около 3,9 млрд. години. Д-р
Шмит събира най-голямата представителна лунна проба - около 380 kg [2].

тя бе сепарирана на 6 фракции, с размери от 0,074 до 0,900 mm като най-едрата бе съставена от 20 частици, с размери 0,9-2,0 mm. Общото тегло на пробата
е 940,1 mg. Ограниченото количество и извънредно малкият размер на зърната
(не повече от няколко микрона) бе използвано за диагностициране с най-съвременни методи и апаратури. Извършени бяха: рентгеноструктурен анализ,
електроннорентгенови микроанализи, наблюдения в сканиращ електронен
микроскоп и др. От получените данни се установи, че тя съдържа мономинерални фрагменти от плагиоклаз, оливин, пироксен, илменит, шпинел, метеоритно желязо и стъкла, както и скални частици, предимно от базалти, малко
габро и анортозити, шлаки и брекчи [4].
Лунният релеф е осеян с множество кратери с различни размери,
свидетелстващи за ранна вул- канска активност. Има и такива, образувани от
ударното действие на метеорити, обуславящи импактен метаморфизъм. Това
се потвърждава от наличието на минерала коесит, характерен за метеоритните
кратери и на Земята [2]. В резултат на този процес, по-рано образуваните мате
риали и скали се разтопяват и лунното вещество многократно се преобразува.
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Този материал даде възможност на НАСА да предостави лунни проби за изследване в престижни научни центрове [2], а на някои музеи подари отделни
образци. В седалището на ООН в Ню Йорк също е изложен голям лунен скален
къс, като символ на човешкия прогрес.
На 21.I.1975 г. Академията на науките на СССР предаде на БАН част от
съветска лунна проба („Л-1633“) за изследвания в нашите институти (фиг. 3).
Пробата е доставена от междупланетната автоматична станция „Луна-16“ и е
взета от североизточния район на Морето на изобилието, който е един от древните „морски“ части. Автоматично устройство сондира лунната повърхност на
дълбочина 35 cm и изважда сондажна проба с тегло 101 g. България получава
проба от дълбочина 33 cm с тегло около 1 g [3, 4].
Лунната проба бе изследвана в лабораториите на Геологическия институт на БАН от научните сътрудници Ив. Бонев, Г. Станишева-Василева и В.
Арнаудов, а в началния етап и с участието на Св. Петрусенко от Националния
природонаучен музей. Консултации и напътствия за работа с този уникален
материал получихме от д-р Л. С. Тарасов u д-p Н. Д. Хисина от Геохимическия институт в Москва. Капсулата с пробата бе разпечатана, а съдържанието
и представлява реголит от нееднороден прашест материал с отделни по-едри
микрочастици, с тъмносив до черен цвят. С помощта на специални микросита
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Повишава се количеството на труднотопимите елементи - магнезий, хром, титан и алуминий, а намалява това на алкалните [1, 2].
* Неотдавна НАСА съобщи, че космическата сонда LCROSS е установила „зна-

Българската Наука в действие

чителни количества замръзнала вода“ в близост до южния полюс на Луната[5].
В лунните проби са установени 34 минерални вида. Преобладават пироксени, оливин, илменит, плагиоклаз (битовнит, анортит), кварц, триди- мит,
коесит, малко сулфиди, самородно Fe и др. [1, 2, 4]. Тези минерали дават представа за генетичните процеси, които са ставали и продължават да се извършват на Луната и позволяват да се сравнява минералният и скалният състав на
Земята и Луната, да се установят особеностите в генезиса им в среда без атмосфера. Липсват водосъдържащи минерали, като амфиболи, слюди, зеолити и
глини.
Само на Луната са установени минералите армоколит FeMgTi4010
(наречен в чест на американските астронавти Н. Армстронг, Е. Олдрин и М.
Колинс), транквилитиит Fe8(Zr,Y)2Ti3Si3024 (от латинското име на Морето на
Спокойствието „Tranquilitatis Mare“) и пироксфероит Fe7Si021. Някои лунни
видове се отличават от тези на Земята с повишено съдържание на Ti3+ и Cr2+
[1, 2]d.
Лунните проби, подарени на НПМ, са изложени в отделна витрина,
в която се намират и два редки минерала: армстронгит (CaZrSi6015.2,5H20)
от Монголия (на името на първия човек, стъпил на Луната, Н. Армстронг) и
гагаринит (NaCeCaF), в чест на първия космонавт Юрий Гагарин.
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Централната библиотека на БАН

Създаването на Централната библиотека на БАН е положено още
през 1869 г., когато се основава книжна сбирка на Българското книжовно
дружество, преи,емувано по-късно на Българска академия на науките. Дружеството е учредено в Браила, Румъния от Марин Дринов, Васил Стоянов, Васил
Друмев, Тодор Пеев. През 1870 г. започва изграждане на библиотечния фонд
чрез дарения и се установяват първите обменни връзки с библиотеки, архиви,
научни дружества, музеи в чужбина. През 1873 г. е съставен първият систематичен каталог от 2761 книжни тома. През 1879 г. библиотеката се пренася
в София. През 1911 г. библиотеката на Българското книжовно дружество се
преименува в Библиотека на Българската академия на науките, а през 1929 г.
библиотеката се премества в специално помещение в новопостроената сграда
на БАН.
През 1948 г. получава статут на Централна библиотека за академичната библиотечна мрежа, а през следващата година – статут на научен институт на БАН. През 1979 г. започва автоматизация на библиотечно-библиографските процеси; през 1995 г. е изградена локална мрежа и достъп до Интернет,
а през 1998 г. e създадена онлайн страница. През 2003 г. започва създаването
на онлайн каталог и отдел “Българска енциклопедия” се обособява в самостоятелното звено на БАН като Научно-информационен център “Българска енциклопедия”.
През 2004 г. стартира програма за обмен на библиографски данни
между Централната библиотека на БАН и водещи библиотеки в страната и
чужбина.
За периода 1950-2003 библиотеката има 109 издания от различни
области: справочни издания, монографии, персонални и общи био-библиографии и библиографии, специални библиографии, тематични сборници и
списания, съвместни издания с други научни институции и енциклопедии (за
периода на присъединяването на “Българска енциклопедия” към Централната библиотека на БАН).
• Библиотечна система на Българската академия на науките.
• Централна библиотека на Българската академия на науките
• Математически науки
• Библиотека при Института по математика и информатика
• Библиотека при Института по механика
• Физически науки
• Библиотека при Института по астрономия
• Библиотека по физика при Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика
• Химически науки
• Библиотека по химия при Института по органична химия с Център по фи-
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Централната библиотека на БАН (ЦБ) е първата българска научна библиотека.
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тохимия
• Биологически науки
• Библиотека по биология при Института по експериментална морфология и
антропология
• Библиотека при Института по биология и имунология на размножаването
“Акад. Кирил Братанов”
• Библиотека при Института по ботаника
• Библиотека при Института по генетика “Акад. Дончо Костов”
• Библиотека при Института за гората
• Библиотека при Института по зоология
• Библиотека при Института по микробиология
• Библиотека при Института по молекулярна биология
• Библиотека при Института по физиология
• Библиотека при Института по физиология на растенията “Акад. Методи Попов”
• Библиотека при Националния природонаучен музей
• Библиотека при Централната лаборатория по биомедицинско инженерство
• Библиотека при Централната лаборатория по обща екология
• Науки за Земята и Космоса
• Библиотека при Географския институт
• Библиотека при Геологическия институт “Акад. Страшимир Димитров”
• Библиотека при Геофизичния институт “Акад. Любомир Кръстанов”
• Библиотека при Института за космически изследвания
• Библиотека при Института по океанология
• Библиотека при Националния институт по метеорология и хидрология
• Библиотека при Централната лаборатория по висша геодезия
• Библиотека при Централната лаборатория по минералогия и кристалография
• Технически науки
• Библиотека при Института по металознание
• Библиотека при Института по хидро- и аеродинамика
• Техническа библиотека
• Архитектура
• Библиотека при Центъра по архитектурознание
• Хуманитарни и обществени науки
• Библиотека при Археологическия институт с музей
• Библиотека при Националния археологически музей. Филиал на библиотеката при Археологическия институт с музей
• Библиотека при Етнографския институт с музей
• Библиотека при Института по балканистика
• Библиотека при Института за български език
• Библиотека при Института за изкуствознание
• Библиотека при Института по история
• Библиотека при Института за литература
• Библиотека при Института по тракология
• Библиотека при Института за фолклор
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• Библиотека „Музикознание“ при Института за изкуствознание
• Библиотека при Икономическия институт
• Библиотека при Института за правни науки
• Библиотека при Института по психология
• Библиотека при Института по социология
• Библиотека при Института за философски изследвания
• Библиотека при Центъра за изследване на населението
• Библиотека при Центъра по наукознание и история на науката
• Библиотека при Научноинформационния център “Българска енциклопедия”
Източник: www.cl.bas.bg , www.bg.wikipedia.org
Уеб сайт: www.cl.bas.bg

БГ Наука може да се използва като учебно

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg

http://nauka.bg

Българската Наука в действие

БГ Наука е безплатно,

211

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Централна лаборатория по слънчева енергия
и нови енергийни източници
ЦЛ СЕНЕИ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ПО СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ
ДЕЙНОСТИ
ЦЛ СЕНЕИ е научно-изследователски център за фундаментални и приложни
изследвания.
Учените от ЦЛ СЕНЕИ са водещи в областта на преобразуването на слънчевата енергия
в България. Техните усилия са насочени в няколко направления:
• получаване и изследване на нови материали;
• разработка на нови технологични процеси за реализация на високоефективни фотопреобразуватели;
• проектиране на прибори и съоръжения за преобразуване на слънчевата
енергия в електрическа и в топлинна;
Учените от лабораторията участват в демонстрационни и изследователски
проекти с многобройни партньори от България, Европейския съюз и други
страни.
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Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни
източници (ЦЛ СЕНЕИ), БАН като самостоятелно научно звено е основана
с постановление на Министерски съвет от 1.07.1977 г. Част от личния състав
на ИФТТ БАН е преназначен в ЦЛ СЕНЕИ от 1.01.1978 г. Прехвърлените сътрудници са основно от сектора „Физични проблеми на оптоелектронните и
функционални елементи“ с ръководител проф. дфн Стефан Кънев, както и от
два други сектора. От началото на 1982 г. ЦЛ СЕНЕИ се помещава в самостоятелна сграда с полигон за изследвания.
Основател и първи директор на ЦЛ СЕНЕИ е чл.-кор. проф. дфн Стефан Кънев ( директор от 1978 до 1993 г.). Под негово ръководство се поставя
началото на научно-изследоватeлската дейност по фотоелектрично и фототермично преобразуване на слънчевата енергия. Създадено е направление по
приложение на пасивни елементи в слънчевата архитектура.
ЦЛ СЕНЕИ е един от учредителите през 1978 г. на Европейски център
по слънчева енергия към ЮНЕСКО, а неговият директор е бил председател на
Изпълнителния комитет в периода 1981-1985г..
НАУЧНИ ПРОЕКТИ
Лабораторията поддържа интензивни международни контакти —
многостранни и двустранни споразумения с институти и университети от
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Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Индия, Русия, САЩ,
Украйна, Унгария, Франция, Швейцария и др. Тя е страна в изследователски
договори и участва в демонстрационни проекти с финансовата подкрепа на
Европейската комисия. Изследователи от лабораторията са специализирали
в научни институти в САЩ, Германия, Индия, Франция, Италия и др. Повече
от 40 чуждестранни специалисти за гостували в ЦЛ СЕНЕИ.
Администрация
Директор: Професор д-р Петко Витанов
Тел: (+359) 2 875 40 16,(+359) 2 979 59 45
E-mail: vitanov@phys.bas.bg
Научен секретар: Доцент д-р Марушка Сендова-Василева
Тел: (+359) 2 979 59 51,
E-mail: marushka@phys.bas.bg
Председател на Оперативен научен съвет: Доцент д-р Мая Стоянова
Тел: (+359) 2 979 59 40,
E-mail: mayasto@abv.bg
Главен счетоводител: Кирил Сивилов
Тел: (+359) 2 877 84 48, (+359) 2 979 59 58

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област София-град“.

www.monuments.bg

БГ Наука

участва в „XXXIX Национална
Конференция по Въпросите на обучението по
Физика”, организирана от „Съюза на физиците
в България”
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Център за изследвания по националната сигурност
и отбраната
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Българската академия на науките (БАН) е водещата национална институция в областта на фундаменталните и приложни изследвания, технологичното развитие, експериментирането и научната поддръжка на формирането и планирането на политиката за сигурност и отбрана.
Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН. Дейността на Центъра
е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите
и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и
многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.
За постигане на своите цели ЦИНСО поддържа тесни контакти с
всички основни потребители в България – Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на извънредните ситуации,
Главна дирекция “Национална служба Гражданска защита”, Военна академия
„Г.С. Раковски” и други. ЦИНСО поддържа база от данни за налични технологии и капацитета на изследователски структури, групи и учени, информира
за това потенциални потребители и подпомага установяването на контакти
и сътрудничество между изследователи и потребители. В периода 2003-2007
г. Центърът изпълнява функцията на Секретариат на Научно-координационния съвет (НКС) към Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет).
ЦИНСО регулярно организира национален конкурс под мотото “Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност” и национална
конференция “Защита на населението и критичната инфраструктура”. Докладите от провежданите конференции и конкурси се публикуват в специализирани сборници.
Успоредно със своята координационна дейност ЦИНСО организира и
ръководи мащабни интердисциплинарни изследвания, по важните от които
са:
• Изследване в поддръжка на модернизацията на Въоръжените сили, проведено през 2002 г. за нуждите на Министерството на отбраната
• Преструктуриране на ТЕРЕМ ЕАД (основна отбранително-индустриална
фирма – държавна собственост), през 2003 г. за нуждите на Министерството
на отбраната и ТЕРЕМ ЕАД
• Бяла книга за гражданска сигурност, проведено през 2004 г. по заявка от
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет)
• Методика за планиране на защитата на критична инфраструктура, проведено през 2005 г. по заявка от Постоянната комисия за защита на населението
при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет)
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• Учение “Преодоляване на последиците от терористични актове в Югоизточна Европа“ (ЗАЩИТА – EU TACOM 2006) по проект, финансиран от „Дирекция „Околна среда” на Европейската Комисия
• Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво”,
разработена през 2007г. по обществена поръчка за Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.
При тези изследвания ЦИНСО привлича най-добрите български учени и изследователи от БАН, други изследователски организации и университети, и на практика служи като Национален център за координация на изследванията по сигурността и отбраната. Центърът изпълнява функции и по
осигуряване на научни колективи в национален план с информация за стартиралата Седма Рамкова Програма на ЕС по тематичното направление “Сигурност”. Директорът на Центъра е член на Програмния комитет “Сигурност”
на 7-а Рамкова програма, а експерт от Центъра е национално контактно лице
по приоритет Сигурност. Директорът на ЦИНСО е Национален представител
в Научния комитет на НАТО, а учен от Центъра е член на Борда за изследвания и технологии на НАТО.
Центърът е търсен партньор от фирми и организации в страната и
чужбина, работещи в интерес на сигурността и отбраната.
Адрес: ул. „15-ти ноември” № 1 , София 1040, България
e-mail: office@cnsdr.bas.bg
тел.: (+359) 2 988 54 74
тел.: (+359) 2 987 47 91
Факс: (+359) 2 987 47 91

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област София-град“.

www.monuments.bg

БГ Наука

участва частие в „Семинар “Технологично подпомогнато обучение”. Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21
- Образователни политики в ХХI век
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Център за обучение – БАН
Центърът за обучение е създаден през януари 1997, като специализирано звено на БАН. Дейността на ЦО се ръководи от Директор и Академичен съвет въз
основа на Правилник, приет от УС на БАН.
ДЕЙНОСТИ
• организира обучението чрез научните звена на БАН по образователната и
научна степен доктор
• осъществява връзката между научните звена и МОН
• провежда обучение по чужди езици
• провежда компютърно обучение
• организира провеждане на школи и други форми на целево обучение с национално и международно участие
• координира организирането на самостоятелни и съвместни с висшите училища дейности на БАН по подготовка и квалификация на специалисти, магистри и докторанти
• изготвя и разпространява информационни материали
• установява и координира международното сътрудничество по предмета на
своята дейност
• участва в обсъждането на проблеми на висшето образование
• организира институционалната акредитация на БАН за обучение в образователната и научна степен “доктор”
• организира и координира провеждането чрез научните звена на БАН на
следдокторска специализация
• организира и поддържа Кариерен център за реализацията на успешно завършилите обучението си докторанти

Българската Наука в действие

Кариерен Център към Център за Обучение при БАН
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Нашата мисия
Да бъдем активни участници в процеса на изграждане на общество, основано
на знанието, като:
• подпомагаме ефективния трансфер на експертни знания на докторанти в
бизнес практиката
• съдействаме в решаването на актуални проблеми на бизнес практиката, чрез
поставянето им в основата на научни изследвания на докторанти
• стимулираме усъвършенстването на докторанти като висококвалифицирани, конкурентоспособни и информирани млади експерти
За кого можем да бъдем полезни
• Настоящи докторанти (редовна, задочна и свободна докторантура) към научните звена при БАН
• Кандидатстващи докторанти към научните звена при БАН
• Завършили докторанти към научните звена при БАН

http://nauka.bg
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• Студенти, интересуващи се от разработването на докторантура към научните
звена при БАН
• Представители на бизнес практиката, желаещи да осъществят връзка с научните звена при БАН за съвместна дейност
Дейност
• Кариерно консултиране и ориентиране
• Информиране за институции, организации, програми в страната и чужбина,
свързани с възможности за проекти, стипендии, специализации и стажове.
Подпомагане включването на докторантите в мрежи за научни и професионални контакти  
• Осъществяване на връзка между докторанти и представители на бизнес
практиката. Обучение в стратегии за търсене на временна заетост по проект
и работа
• Съдействие при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други
необходими документи при кандидатстване за работа
• Организиране на семинари, със съвместното участие на представители на
бизнеса и докторанти
• Провеждане на специализирани тренинги за развитие на личностния потенциал
Адрес: ул. „15 Ноември” 1, София 1040, България
Сектор „Общо обучение“
тел. (+359) 2 979 52 60
тел. (+359) 2 986 17 34
E-mail : tdc-phd@cl.bas.bg

БГ Наука взе участие в проекта „Различните
лица на европейската култура” в Полша

БГ Наука

взе участие в проекта „Citizenship
can be fun!“ в Унгария
www.ngo.nauka.bg
http://nauka.bg
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Източник и уеб сайт: www.edu.bas.bg

217

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Център за приложни разработки –
Българска Академия на Науките
Център за приложни разработки – София има предмет на дейност:
разработване на технологии и направа на опитни образци и дребно серийно
производство на научно-приложни разработки за институтите на БАН; нестандартно оборудване и изделия на клиенти.
Център за приложни разработки със седалище гр.София има предмет
на дейност:
• разработване на технологии и изработка на опитни образци
и дребно серийно производство на научно – приложни разработки на институтите на БАН;
• нестандартно оборудване и изделия на външни потребители.
Центърът разполага с цех за печатни платки, инструментално-механичен цех
и шлосеро-механичен цех
Адрес: бул.”Искърско шосе” 11, София, България
тел: (+359) 2 973 27 16
факс: (+359) 2 973 23 42
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Източник и уеб сайт: www.cpr.bas.bg
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БГ Наука взе участие в проекта „Ти също можеш да си предприемач” в Румъния

БГ Наука взе участие в проект посветен на

неправителствените организации, тяхното  
развитие,  управление и маркетинг, проекта се
състоя в  Италия
www.ngo.nauka.bg

http://nauka.bg
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ЦЛ по приложна физика – Пловдив (АСЗ)
Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна
дейност със следните   приоритети: Създаване на оборудване, трансфер на
технологии и изпълнение на технологични поръчки в областта на наноразмерните, наноструктурираните и нанокомпозитни слоеве и свръхтвърди покрития; Разработка и внедряване на омови контакти, монтаж и херметизация
на електронни компоненти в т.ч. на MEMS и NEMS; Разработка и  получаване
на А3В5 хетероструктури за слънчеви елементи; Разработка и внедряване на
енергийно-ефективно светодиодно осветление в т.ч. и на UV светодиодни източници.
Усвоени са базови технологии като течна и молекулярно — лъчева
епитаксия за тънки полупроводникови слоеве, термично, електронно — лъчево и магнетронно нанасяне на тънки метални слоеве, Омови и Шотки контакти, както и фотолитография, монтаж и херметизация на полупроводникови
прибори.  
Разработени и внедрени в производство са широка гама от фотосензори, магнитосензори, термосензори, радиационни и капацитивни сензори, и
сензорни устройства на тяхна основа. Произведени са микровълнови сензори,
фотосонди и гама светодиоди. Над 2 млн. мощни инфрачервени светодиоди
за контрол на разстояние са продадени в Русия, Украйна и Турция.
Разработени са мощни, високочестотни и високотемпературни SiC
MESFETs; мощни високотемпературни SiC p-n диоди и високотемпературни,
високочестотни, високоволтови SiC p-i-n диоди.
Разработени и реализирани са А3В5 хетероструктури чрез нискотемпературна течна епитаксия за приложение в многопреходни слънчеви елементи.
Разви се успешно направлението термоелектрични хладилно-отоплителни системи на основата на Пелтие — елементи.
Разработена и реализирана е промишлена установка и технология за
електродъгово нанасяне на твърди покрития. Реализирана е промишлена установка и технология за електроразрядно полиране. Изпълняват се поръчки
за изработка на двата типа установки, както и за нанасяне на покрития и полиране на детайли с фирми от страната и чужбина срещу заплащане.
ЦЛПФ разполага с единствено в България високотехнологично PVD
оборудване “Platit π80+ ” за електродъгово нанасяне на покрития от нитриди,
карбиди и карбонитриди на преходните метали. Разработени са технологии
за нанасяне на наноразмерни, наноструктурирани и нанокомпозитни твърди
и свръхтвърди покрития на основата на Ti, Cr, Al и Si и техните сплави върху
неръждаема стомана, инструментална стомана, волфрамов карбид и др. По
тематиката има Патент № 1464 от 17.08.2011г. „Многослойно нанокомпозитно покритие върху металообработващи инструменти”.
Пусната е в действие многофункционална апаратура „Compact

http://nauka.bg

Българската Наука в действие

ИСТОРИЯ

219

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Platform CPX–MHT/NHT” за измерване на микротвърдост, нанотвърдост, адхезия, определяне на еластичен модул и коефициент на фрикция на твърди и
свръхтвърди материали и покрития.
Разработени са високоефективни, енергоспестяващи светодиодни осветителни тела, в които са използвани  суперлуминесцентни светодиоди — за
улично осветление, светофари, с индустриални и битови приложения . Разработено е устройство за пречистване на вода с УВ светодиоди на базата на
патент „Ultraviolet LED water purifier” BG U1 1109/2008.
ДЕЙНОСТИ
• Електро — дъгово нанасяне на наноструктурирани свръхтвърди покрития и
нанокомпозити;
• Електро — дъгово нанасяне на твърди покрития;
• Измерване параметри на свръхтвърди материали и покрития;   
• Електроразрядно полиране на метални детайли;
• Омови и шотки контакти;
• Корпусиране и корпуси за високотемпературни прибори;
• Sic полупроводникови прибори;
• Термоелектрични хладилно-отоплителни системи;
• Фоторезистори;
• Фотосонди;
• Осветителни тела с висока енергийна ефективност на базата на светодиоди;
• Устройство за дезинфекция и пречистване на вода;
• Многослойни algaas/gaas хетероструктури;
• Твърди разтвори от разредени нитриди;
В ЦЛПФ работят 36 сътрудници, от които 11 учени, в това число: 1 професор, 6
доценти,  9 доктори, 4 главни асистенти, 1 асистент и 1 докторант.
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Адрес: бул. „Санкт Петербург“ 61, 4000 Пловдив, П.К. 823, България
  Факс: (+359) 32 632 810
Директор:
доцент д-р Лиляна Колаклиева
Тел: (+359) 32 635 019
E-mail: clapbas@mbox.digsys.bg, ipfban@mbox.digsys.bg
Зам. Директор:
Проф. д-р РУМЕН КАКАНАКОВ
Тел: (+359) 32 635 019
E-mail: ipfban@mbox.digsys.bg
Източник и Уеб сайт: www.clap-bas.com

http://nauka.bg
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Институт по електрохимия и енергийни
системи
Уеб сайт: www.bas.bg/cleps

Институт по инженерна химия
Уеб сайт: www.iche.bas.bg

Институт по физикохимия
„Академик Ростислав Каишев”

Национален център по нанотехнологии
Уеб сайт: www.bas.bg/nano/club.htm

http://nauka.bg
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Националният военноисторически музей
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Националният военноисторически музей е създаден със Заповед № 391 от
4 юли 1916 г. на главнокомандващия Действащата армия генерал Н. Жеков.
Първата му експозиция е открита на 12 май 1937 г. в сградата на ул. Московска  
№ 15.  Днес НВИМ е модерен европейски музей с три филиала:  Военноморския музей и Парк музеят на бойната дружба 1444 г. във Варна и Музеят на
авиацията в Крумово.
За своето почти вековно съществуване музеят приютява повече от 1
милион експонати-свидетелства на българската и европейска военна история.
Това е единственият музей в България, който предлага на публиката три експозиции: външна – на бойна техника, постоянна експозиция и колекции.
Във външната експозиция са изложени повече от 230 образци на артилерийско въоръжение, авиационна и корабна техника. Тук могат да се видят единствените запазени ракетни комплекси СКЪД, ФРОГ и СС-23.
Постоянната експозиция, открита през май 2005 г., е увлекателен
разказ за историята на българската войска, нейните победи, слава и героизъм
от 681 г. до наши дни. Разгърната е на площ от 2400 кв.м. В първите зали
може да се види обликът на българската войска през Средновековието. Следват националноосвободителните борби, Руско-турската война от 1877-1878 г.,
Балканските войни (1912-1913 г.), където блестящите победи на Българската
армия намират признание и в световната военна история. Пресъздадено е
участието на въоръжените сили в Първата и Втората световни войни и във военни мисии от най-ново време. Темите са представени с повече от 28 000 експонати от фонда на музея. Експозицията привлича посетителя с интересни
възстановки, звукови ефекти и необикновеното съчетание между експонати и
картини на именити художници – Владимир Димитров – Майстора, Ярослав
Вешин, Димитър Гюдженов, Антон Митов, Боян Денев и др.
              Колекционните зали на музея са насочени към публиката със специфични интереси. Първата зала представя хладно и огнестрелно оръжие.
Специално място е отделено на оръжията от царските колекции, подарени на
НВИМ от българските владетели – княз Александър I, цар Фердинанд I и цар
Борис III. Могат да се видят 540 експоната, които представят 135 системи огнестрелно оръжие и 20 модела хладно оръжие.
              Колекциите с отличия са показани в две зали. В първата са изложени
960 ордени, медали и знаци, проследяващи развитието на българската наградна система.
              В другата зала за първи път се показват отличията на Тодор Живков,
държавен глава на България (1954-1989 г.), наред с отличията на княз Александър I и цар Борис III, като своеобразен диалог между поколенията.
В залата с униформи могат да се видят 600 образци, които проследяват развитието на българската военна униформа по периоди и родове войски.
Музеят разполага с конферентна зала с капацитет 60 души и мултифункционална зала за 300 души. Библиотеката осигурява достъп до специализирана
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литература – повече от 13 000 тома. В стремежа си да превърне в желано място за нашите деца НВИМ предлага образователни програми с 14 модула.
Адрес: ул. „Черковна“ № 92, София 1505, България
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413,
трамваи: 20, 23
тел.: (+359) 2 946 1805
факс: (+ 359) 2 946 1806
e-mail: m.museum@bol.bg
              nvim.pr@gmail.com
Национален военноисторически музей
www.militarymuseum.bg
Военноморски музей
www.museummaritime-bg.com/index.htm l
Парк-музей “Владислав Варненчик”
www.varnenchikmuseum.com

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област София-град“.

www.monuments.bg

БГ Наука

участва частие в „Семинар “Технологично подпомогнато обучение”. Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21
- Образователни политики в ХХI век
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Музей на авиацията – Крумово
www.airmuseum-bg.com/index.html
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Идеята за създаване на технически музей в България датира от 1885
г., а музеят започва да функционира през 1957 г., с подкрепата на БИАД и
БАН.  Първите колекции се формират през 1968 г. с помощта на Научно-техническите съюзи.
Собствена сграда музеят получава през 1992 г. и за кратко време  се
създава постоянна експозиция, обработват се фондовете от над 20 000 единици. Колекциите обхващат следните теми: времеизмерване, транспорт, фото и
кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физически уреди, съобщителна техника и т.н.
Музеят поддържа също: научен архив, видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана библиотека-читалня, сбирка от художествени творби с
техническа тематика, картографски произведения и др.
В постоянната експозиция на ул. “Опълченска” 66 в София са представени над 1000 експонатa. Редом с тях активно функционира и специализиран образователно-демонстрационен музеен кабинет  -  жива връзка между
науката, музейните педагози и публиката.
Музеят има филиали: Музей на текстилната индустрия в Сливен и
Палата на физиката в Казанлък. През годините поддържа гостуващи експозиции в: Централна поща - София, във Факултета по журналистика и масова
комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”, в Астрономическата обсерватория на Софийския университет, в Мото-Пфое, във Федерацията на научно техническите съюзи и др.
Като единствен национален културен институт, грижещ се за техническото и научното наследство на България, вече повече от 55 години, НПТМ
организара десетки конференции и научни симпозиуми и представя повече
от 160 тематични изложби, публикува 18 тома за история на науката и техниката “Годишник на националния политехнически музей”, списва детското
вестниче “Технитарче”, участва в създаване на книги и филми, информира
обществото за факторите на техническия прогрес /www. polytechnicmuseum.
org/.
Националният политехнически музей функционира като образователен и научен център за техниката и технологиите чрез: демонстрации по
физика, опити по химия, научни спектакли и презентации на български и
чуждестранни лектори, състезания, астрономически наблюдения,  ретро автомобилни паради, ателиета за работа с деца,   състезания за млади учени,
викторини, кампании в подкрепа на млади творци, студентски стажове, гостуващи изложби и още множество инициативи.
През 2012 г. с помощта на европейско финансиране по Оперативна
програма “Регионална развитие” и с огромните усилия на екипа, материалната база НПТМ беше обновена. Освен подобрения на сградата и дворното
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пространство, бяха поставени съоръжения за достъп на хора с увреждания. С
допълнителна подкрепа от страна на Мнистерството на културата централната експозиционна зала също придоби изцяло нов осъвременен вид. Целият
екип участва в обновяването на концепцията и в изготвянето на музейната
стратегия за привличане на нова публиката. Като резултат - още в деня на
откриването - 18 май 2012 г. и през следващите дни посещаемостта се увеличи в пъти. Съдействаха ни и медиите. Като наши коректни партньори, те
анонсираха обновения музей и с това ни помогнаха да привлечем публиката
си отново. Тя обаче, беше зарадвана не само от чудесната атмосфера, но - и от
много нови музейни инициативи.
По време на официалното откриване на музея се демонстрира Европейският музеен кът – продукт от участието на НПТМ в партньорски проект с европейски музеи и университети. Компютърната конфигурация дава
възможност на желаещите да видят какво се случва в музеите, партньори по
проекта, да се запознаят с тяхната дейност и да видят мненията на публиката,
както и да оставят своето мнение пред дигитална камера.
На 19 май 2012 г. – Европейската нощ на музеите – едни от дарителите на музея (от сферата на бизнеса и иновациите) – фирма “Johnson Controls”
показаха своите постижения в областта на електронните табла за автомобили,
като демонстрираха най-новите модели и тяхното функциониране. Комуникаторите на наука от клуба “Млади приятели на музея” представиха химическо шоу, а музикални формации показаха връзката между науката и изкуствата посредством различни свои изпълнения. В празничните дни и нощи през
месец май музеят беше посетен от повече от 8 000 души.
По-хубавото е, че и след тази тридневна еуфория музеят продължава
да работи на високи обороти. Привлякохме множество доброволци: стажуващи студенти и ученици от столични гимназии. С тяхна помощ пренаредихме
части от фондохранилищата и библиотеката на музея. В деня на доброволците група младежи озелениха двора и посадиха цветя. Други почетатели на
НПТМ се включиха в популяризирането на институцията, превеждаха експозиционни текстове на чужди езици, изнасяха беседи за публиката и помагаха
в ежедневната поддръжка на залите. От тези чудесни инициативи съдим, че
нашата публика иска да общува с музея не само като го посещава и разглежда,
а - и за да ни подкрепя в нашите инициативи. Затова и ние сме отзивчиви. Помагаме с информация за подготовка на курсови и дипломни работи, осигуряваме достъп до литература и контакти с различни учени и научни институции,
съдействаме при провеждането на стажове и практики, подпомагаме първите
опити за научни публикации на бъдещите учени, даваме им поле за изява и
съдействаме по различни начини ако желаят да започнат работа в музейната
сфера.
Още по-ценна е дейността ни по различни проекти – регионални,
национални и международни, в които музеят има ежегодно участие. Всяка
възможност за придобиване на допълнителна квалификация, обмен на опит
или придобиване на съответен сертификат ние използваме не само за екипа
на институцията, а и за публиката и приятелите на музея. По този начин подготвяме и приобщаваме нашата публика до степен, че част от нея се превръща
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в наши посланици и популяризатори. Друга част стават наши постоянни почитатели и често определят експозиционните и образователните политики и
програми на музея. С други думи, музеят преминава успешно от класическата
схема на емитиране на инициативи и послания към диалог с публиките и създаване на репертоарен план на институцията с участието и съобразно нейното
мнение.
Колкото до конкретните инициативи, програми и проекти, те могат
да бъдат видяни по всяко време на сайта на музея. (Последният е много посещаван, което ни радва).  Работим и с колегите си от другите музеи в столицата
и в страната. Обменяме идеи, учим се от тях и съвместно създаваме различни
музейни продукти. За тяхното реализиране привличаме учени, художници,
дизайнери, фотографи, учители и колеги от образователния и туристически
сектор. По този начин превръщаме инициативите си в широкодостъпни събития, към които интерес проявяват не само специалисти, но и деца и семейства, хора с различни интереси и професии, от различни възрасти и социални
групи. Опитваме се да разбираме пулса на времето и дневния ред на хората от
нашия град. Съчетаваме предизвикателството на научните инициативи с импулса за творчество и себеизява и предлагаме именно такива програми, особено - за младежите и за децата. За семействата осигуряваме инициативи, в
които “мама, татко и аз” могат да се забавляват заедно, но - и да научат много
неща - заедно.
Мислим и за празничните моменти. Организираните от нас рожденни дни в музея съчетават забавни научни игри и опити с традиционните
ритуали на детския  празник и това със сигурност се харесва на все повече и
повече наши почитатели. Не пропускаме и възрастната ни публика. За нея
предлагаме програми, в които показваме как да въвеждат своите внуци в света на науката още от съвсем малки – чрез игри и забавни опити, а също - и как
до предпазват внуците си от прекалена употреба на  модерните технологии.
Предлагаме алтернативни начини за прекарване на свободното време у дома.
Обмисляме и нови възможности за хора с увреждания, чийто достъп до музея
вече е безпроблемен.  
С други думи, основната ни задача оттук - нататък е все повече хора
да знаят за нашия музей, да го посещават многократно, да бъдат част от нашите инициативи  и да се чувстват добре. А, когато дойдат следващия път, да
могат да видят и да преживеят нещо ново. Изпълнението на тази задача не е
лесно, особено - във времена на криза, но ние залагаме на нови идеи, на партньорство с различни институции и на иновативни подходи. Да не забравяме и
най-важното – залагаме на уважение към нашата публика. Предстои ни още
много работа и затова сме благодарни за всяка помощ и за всички идеи и препоръки, които получаваме. Очакваме такива и от почитателите на списание
“Българска наука”.
Д-р Екатерина Цекова, Директор на НПТМ, 08. 08. 2012 г.
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Директор - д-р Екатерина Цекова
Зам. директор - Емил Давчев
Отдел „Експозиционен“
Гл. уредник - инж. Люба Дашовска
Отдел „Работа с публиката“
Гл. уредник - инж. Светозара Карарадева
Отдел „Фондове, реставрация и консервация“
Гл. уредник - Любов Филипова

Национален Политехнически Музей
1303 София ул.“Опълченска“ 66
(между ул. „Цар Симеон“ и бул.“Сливница“, срещу СУПЕРмаркет БИЛЛА и
бензиностанция OMV)
Администрация: (+359) 2 931 80 18
Експозиция: (+359) 2 831 30 04
Фондове: (+359) 2 832 40 62
Факс: (+359) 2 931 40 36

Филиал:
Музей на текстилната индустрия – Сливен
пл. Стоил войвода 3, телефон (+359) 44 623 749, (+359) 44 624 006,
e-mail: textilemuseum@abv.bg
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Националният музей „Земята и хората“ е един от големите минераложки музеи в света. Музеят е държавна институция към дирекция музеи,
галерии и изобразителни изкуства на Министерството на културата на Република България.
Основан е на 1 януари 1986 г., а на 19 юни 1987 г. открива изложбените си зали за посетители. Музеят е разположен в центъра на София и заема
реставрирана и адаптирана сграда – паметник на културата, построена в края
на по-миналия век (1896-1898 г.).
Средствата за създаване на музея и придобиването на минералните
образци са изцяло от дарения на частни лица, фирми и институции в Националния дарителски фонд „13 века България“ .Инициатор за създаването
на музея, автор на неговата концепция, организатор на набирането на средства, дарител (около 5000 експоната) и негов директор от създаването му до
09.2012 е доц. д-р Михаил Малеев, минералог и колекционер на минерали.
От 10.2012 г. Директор е Чавдар Начев.
За осъществяването на своята мисия музеят извършва дейности в две
основни насоки:
- събира, изучава, съхранява и представя минерални образци и материали ;
- осъществява културни, образователни, научни, иновационни и природозащитни проекти.
Интериорът на музея е проект на Иван Радев, а оригиналните фрески
в залата са творби на Теофан Сокеров. В околомузейното пространство са изложени творби на скулптора Минчо Минев. Автор на проекта за реконструкция на сградата е арх. Христо Ганчев.
Във функционално преустроената сграда с площ от 4000 m2 са разположени изложбени зали, фондови помещения, видеозала, зала за конференции и прожекции, геоложки кабинет. Видеозалата и лекционната зала се предоставят за провеждане на семинари, сесии и симпозиуми на специалистите
от суровинния отрасъл и научните институти, на благотворителни, културнопросветни и природозащитни организации.
Към музея функционират: магазин за ювелирни изделия и колекционни образци; библиотека, видеотека, научен архив, фотостудио и 6 специализирани геоложки лаборатории.
СТРУКТУРА
1. Администрация
• Централа
• Ръководство
Директор: Чавдар Начев
Зам. Директор: Гено Цонков
• Отдел „Фондове и експозиции“
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• Отдел „Научноизследователски лаборатории и теренни изследвания, научна
група и научен архив“
• Отдел „Връзки с обществеността“
тел./факс (+2/866 14 57
е-mail: earth.and.man@gmail.com
• Служба „Администрация“  тел. 02/866 14 56
Към юни 2012 г. В Националния музей “Земята и хората” се съхраняват 1550
минерални видове от 109 държави, от които 292 видове са от различни български находища .
• Зали
В музея се помещават :
• Зала „Гигантски Кристали“ - първи етаж
• Видеозала - първи етаж
• Заседателна зала - втори етаж
• Геоложки кабинет - втори етаж
• Специализирана библиотека
ЕКСПОЗИЦИИ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТИ
a. Експедиции
Във витрина Е167 са експонирани най-представителните образци,
събрани по време на експедиция на трима служители на НМ „Земята и хората” отвъд Северния полярен кръг на п-ов Кола, Русия през м. август 2008
г.Посетен е най-големият в света масив от алкални скали – Хибинския, както
и уникалните алкални масиви Ловозеро и Африканда. С тях са свързани огромни апатит-нефелин-титанитови находища, както и уникални находища на
ниобий, тантал, титан, циркон и редица редки елементи.
Още по-голямо значение има минералното разнообразие на Хибинския и Ловозерския масиви, където са установени 618 минерални вида, т.е.
около 15% от известните на науката въобще; 185 минерала са открити именно
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Постоянни експозиции
a. Гигантски кристали
b. Минерали на Земята
c. Минерали на България
d. Минерални ресурси на Земята
e. Минерални ресурси на България
f. Скъпоценни камъни
g. Материали
h. Колекция „Петър Трантеев“
2) Временни експозиции
a. Нови постъпления
b. Уникални минерални находища
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в тези масиви и много от тях до днес остават ендемични видове.
b. Софийска инициатива „Съхраняване на минералното разнообразие“
Съхраняването на природното минерално разнообразие е толкова
фундаментален проблем, както и съхраняването на биологичното разнообразие. Той е важен и затова, защото в отличие от живото вещество, минералите
нямат свойството да се възпроизвеждат и веднъж унищожени, те се унищожават завинаги. В този аспект още по-ярко изпъква ролята на музеите, които
единствени биха могли да запазят част от обречената на унищожение нежива
природа, в количество и качество достатъчно да задоволи научните и естетически потребности на поколенията след нас.
Инициативата за съхраняване на минералното разнообразие се е родил в НМ “Земята и хората” през 1999 г. и затова е наречена “Софийска аинициатива”. Взето  е решение 17 септември – Денят на Вяра, Надежда и Любов и
Денят на София да бъде отбелязван и като Ден на минералното разнообразие.
Организирани са Интернет-семинар (април 2000 г.) и пет международни симпозиума “Минералното разнообразие – изследване и съхраняване”
(6-9 октомври 2000 г.; 11-14 октомври 2002 г.; 7-10 октомври 2005 г.; 12-15
октомври 2007 г. и 9-12 октомври 2009 г.).
Основни теми на симпозиумите са: “Минерални колекции и каталожните им публикации - фундамент за описателни, генетични и приложни
изслед¬вания”, “Осмисленото минерално разнообразие - необходим елемент
за възпроизводството на научното знание”, “Исторически научни и тематични минерални колекции”, “Монографични минерални колекции”, “Научни
колекции на знаменити минералози - историческа и съвременна интерпретация”, “Регионални колекции”, “Представяне на научни минерални колекции,
съхранявани в университети, научни институти, музеи, минно-добивни предприятия, в частни колекции на минералози - професионалисти и любители”
и др.
От 11-14 октомври 2013 г. в София предстои провеждането на Седмия
международен симпозиум.

230

c. Дни на земята
i. 22 април
ii. Конкурс „Музиката и земята“
iii. Интернет-блог „Земята - позната и непозната“
iv. Международната година на планетата Земя е 3-годишно мероприятие
(триениум 2007-2009 г.), което цели да допринесе за устойчивото развитие на
обществото чрез използване на знанията и информацията, които се получават от науките за Земята.
За целта се въвеждат в действие две програми (Научна програма и
Информационно-разяснителна програма), които са с еднакво значение и бюджет. Това е съвместна инициатива на Международния съюз за геологически
науки и ЮНЕСКО, която се подкрепя от 12 партньори-основатели и 23 асоциирани партньори, спонсори и донори.   
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Целите на кабинетите са:
1. Предоставяне на основни знания по геология, формиращи екохуманистичен светоглед и компенсиращи липсата на геология в училище като самостоятелен предмет;
2. Предоставяне на възможност на деца с изявен интерес към природните науки да развиват своите знания и умения;
3. Предпоставка за професионално ориентирани и мотивирани квалифицирани кадри с оглед идващото възраждане на науките за Земята и минерално
– суровинния бранш.
4. Развиване на чувство за удовлетворение и радост от творческия съзидателен
и постоянен труд даващ осезаеми резултати чрез колекциониране на минерали, руди, фосили, експониране в частни и на геоложкия кабинет колекции;
5. Предпоставка за създаване на обществена нагласа за въвеждане на изучаване на геология в училище;
6. Съхраняване на минералното, фосилно и геоложко разнообразие на България;
7. Възпитание на младото поколение и ангажиране на съзнанието му със стойностни неща;
8. Популяризиране дейността на минно – добивните и геологопроучвателни
предприятия в района;
9. Популяризиране на обектите в региона и създаване на предпоставки за научен туризъм по места;
10. Създаване на предпоставки за формиране на местни (регионални) сбирки
и музейни колекции в страната;
Мрежата от геоложки кабинети в страната се състои от стационарен
кабинет-майка в Национален музей „Земята и хората” и сателитни кабинети в
цялата страна, изградени в регионални музеи, училища, читалища, специално изградени помещения, минно-добивни предприятия.
Оборудването на геоложкия кабинет се състои от:
• Бинокулярна лупа
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d. Образователни програми
i. Геоложки кабинет
Мрежата от геоложки кабинети се състои от стационарен кабинет –
майка в Национален музей “Земята и хората” и сателитни кабинети в цялата
страна, изградени в регионални музеи, училища, читалища, специално изградени помещения, миннодобивни предприятия.
Кабинетите са оборудвани с учебни колекции и експозиции по: палеонтология, минералогия, кристалография, петрография, полезни изкопаеми. Имат
специализирани библиотеки, компютър с интернет, мултимедиен проектор,
учебни пособия, геоложки карти, компаси, бинокулярни лупи.
Разглежданите тематични курсове дават основни представи за строежа на
Земята, веществения и състав, използването и опазването на минералните
богатства, технологии за проучване, добив, преработка на минерални и енергийни суровини, еколожки проблеми на бранша.
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• Таблица на Моос за относителна твърдост на минералите +стъкло, стоманена и медна игли
• Порцеланова плочка за цвят на чертата на минералите
• Магнит
• Разредена солна киселина (за диагностика на карбонати)
• Поляризационен микроскоп
• Машини за рязане и шлифоване
• Геоложки чукове
• Геоложки компас
• Ултравиолетова лампа
• Гайгер-Мюлеров брояч за измерване на радиоактивност на образците.
• Компютър с Интернет, мултимедиен проектор
• Витрини и шкафове с учебни колекции
• Библиотека с геоложка и екологична литература, определители, албуми и
учебници, геоложки карти, филми (видео и DVD)
е. Геоложки кът за децаи възрастни - Проект на Националния музей „Земята
и хората“ и Департамент Археология, Нов български университет с подкрепата на Фондация „Америка за България“
f.  Школа по геология и минералогия
g. Прожекции на научнопопулярни филми
4. Бъдещи проекти и научни изследвания
Всяка година се провеждат симпозиуми „Съхраняване на минералното разнообразие“.
Адрес: бул. „Черни връх“ 4 (Метростанция „Европейски съюз“),
гр. София 1421, България
тел. (+359) 2 865 6639, 2 866 1457
факс: (+359) 2 866 1455, 2 866 1457
E-mail: earth.and.man@gmail.com

Българската Наука в действие

Уеб сайт: www.earthandman.org
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Регионален исторически музей – Габрово

Една от най-старите културни институции в Габрово е Регионален
исторически музей, пряк приемник на създаденият на 11/24 май/ музей при
Априловската гимназия по идея на директора на училището и бъдещ министър на народното просвещение Райчо Каролев. Интересът към събирането и
опазването на габровските старини придобива нови измерения с основаното
от видния габровски историограф д-р Петър Цончев на 19 юли 1920 г. Историографическо дружество – Габрово. Приема се устав, според който основната цел на дружеството е „ … да събере и запази разпръснатите материали,
необходими за написване на една по-пълна история на Габрово…”. През месец октомври 1920 г. са организирани и първите археологически разкопки в
м. „Градище” под  ръководството на поканения от д-р Петър Цончев и Еким
Андрейчин археолог Макс Нойберт.  От 1923 г. датира и първото експониране на събраните от дружеството материали в една от стаите на Априловската гимназия. На 31 март 1926 г. на годишно събрание на Историографическо дружество – Габрово е констатирано от членовете на   настоятелството,
че документите и вещите на музейната сбирка са се увеличили до степен, когато последната може да се нарече музей. Дружественият музей прераства в
градски народен музей с уредник Ганка Рибарева от 10 октомври 1949 г. и
става    държавен. За първи път той се сдобива и със собствена сграда, предоставена му от общината. В нея е представена първата постоянна експозиция с материали от периода на Възраждането и етнографията на Габровския
край. Консултант е проф. Христо Вакарелски.  На 1 октомври 1960 г. е обявен
за окръжен музей и са разкрити нови отдели „Археология”, „Нова история”
/Работническо и револиционно движение/, „Най–нова история” /Социалистическо строителство/, “Етнография”. На основата на Окръжен исторически
музей – Габрово е структурирана през 1978 г. Дирекция „Културно историческо наследство”, която административно обединява и ръководи музея, художествената галерия,   музеите и музейните сбирки в окръга. През 1988 г. на
територията на Габровски окръг има 6 музея, 1 ХГ, 6 къщи музеи, 20 музейни
сбирки. Окръжен исторически музей подпомага създаването на още няколко
музеи в областта, които с течение на времето стават самостоятелни . На базата на фондовото му  богатство и с методическата му помощ  възникват ХГ
„Христо Цокев“ – Габрово, АЕК „Етър“, Национален музей на образованието,
АИР – Боженци. От 2006 г. Исторически музей – Габрово е обявен за  регионален.  Богатите колекции на музея включват експонати от епохата на палеолита, от късноантичната цивилизация по тези земи (IV-VI в.), от Първата и
Втората българска държава, от турското владичество, от Възраждането и от
индустриалния подем на “Българския Манчестер” до наши дни. Регионален
исторически музей – Габрово притежава в своите фондове богатство от близо
90 000 фондови единици.  Музеят извършва своята дейност по отношение на
опазването и експонирането на движими културни ценности, материалното и
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нематериалното културно наследство, проучването на историята и природата
на Габровския край.
В момента РИМ – Габрово се помещава в бившата сграда на Българската народна банка. Масивната, многоетажна барокова къща е построена
през 1904 г. от арх. Никола Лазаров, поръчана от сем. Хаджистойчеви, видни
габровски индустриалци – основатели на втората вълненотекстилна фабрика
в града.
От 1994 г. до 2001 г. Исторически музей – Габрово организира поредица от ежегодни национални научни конференции под заглавието „Православно християнски традиции в Габровско“. Много са участниците през тези
години като проф. Тотю Коев, проф. Христо Темелски,проф. Георги Бакалов и
много други. През 1997 г. подготвя Национална научна конференция „Габрово – твърдина на българския дух „ по повод 120 години от освобождението на
града ни  с участието на акад. Константин Косев,проф. Стефан Дойнов, проф.
Минчо Семов музейни специалисти от цялата страна  и архивни работници.
За 2003 г. Национална научна конференция с научен ръководител проф.Евгений Сачев  „Модерният музей – модели за адаптация“, по повод 120 години от
музейното дело в Габрово.   За 2004 г. съвместно с ЦДА – София и Историческо дружество д- р Петър Цончев е подготвена конференция „Строителите на
съмременна България и Габрово“ , посветена на 170 годишнината от рождението на Тодор Бурмов и 125 години от създаването на съвременната българска държава. Научен ръководител на конференцията беше акад.Георги Марков. За 2006 г. е проведена конференция съвместно с Института по история
при БАН, с научен ръководител ст.н.с. І степен Илияна Марчева. За 2007 г.  
Международна научна конференция „Балканските измерения на фамилията
Мустакови“. Всички тези прояви на Регионален исторически музей – Габрово
бяха публикувани в научни сборници и обогатиха значително историческото
познание за Габрово и габровския край и имат съществен принос в българската историческа наука. За последно през миналата година (2013 г.) беше организирана национална научна конференция по повод 130 години от създаването си под надслов: „Индустрия, технологии, иновации: историческият опит
на българите и приносът на габровци” отново заедно Института по история
при БАН . Предстоящо е издаването на материалите от конференцията.
СТРУКТУРА
• Директор
• Отдел „Археология“
• Отдел „История на българските земи XV-XIX век“
• Отдел „Етнография“
• Отдел „Нова и най-нова история“
• Отдел „Връзки с обществеността“
Адрес: ул. „Николаевска“ № 10, РИМ – Габрово, България
Уеб сайт: www.h-museum-gabrovo.bg
https://www.facebook.com/regionalhistoricalmuseumGabrovo?fref=ts
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Регионален исторически музей – Шумен
Родоначалник на музейното дело в Шумен е известният възрожденски учител Сава   Доброплодни. През 1857 година, заедно със свои ученици,
той провежда първата експедиция до руините на Велики Преслав, а със събраните материали е подредена малка сбирка в библиотеката на Мъжкото класно
училище. Повишеният интерес към българската история в епохата на Националното възраждане има своето логично обяснение, както е логично, този интерес да се появи в район – център на Първото българско царство. Починът
на Сава Доброплодни се подема в следващите години от негови ученици, от
шуменски учители и общественици. Събирането и съхраняването на старини
продължава през целия доосвобожденски период. След Освобождението проучванията в региона продължават. Карел Шкорпил открива останките на първата българска столица Плиска, а Рафаил Попов стига до идеята, в Шумен да
се създаде Археологическо дружество, което да уреди археологическа сбирка.
Дружеството е учредено през 1902 г. Благодарение на усилията, които полага
Рафаил Попов и с финансовата подкрепа на Шуменската община, на 29 юни
1904 г. в културния център на града (днес ул. “Цар Освободител”), тържествено е открит Окръжен музей.
Вече повече от сто години, поколения музейни специалисти издирват, съхраняват и експонират безценни реликви. Днес музеят е културен и научен институт, с обособена научна група, собствено научно издание – “Известия на исторически музей – Шумен”, от което са публикувани четиринадесет
тома, библиотека с над 25 000 т. научна литература и периодични издания,
реставрационно-консервационни ателиета и фотолаборатория. Шуменският
музей притежава едни от най-големите и най-стойностни колекции в страната, в това число колекции въоръжение, накити, нумизматична и сфрагистична, старопечатни книги, икони и църковна утвар, етнографски колекции,
колекция филмови афиши и т.н.
Помещавала се на различни места в града, сега експозицията на музея е в специално построена за целта сграда, която е открита през 1981 г., във
връзка с тържествата по случай 1300 годишнината от създаването на Аспарухова България. Тематично подредена в осем зали и една зала за временни
изложби, тя представя времето от V-то хилядолетие пр. Хр. до ХХ век.
Зала „Праистория”
Зала „Античност”
Първа зала „Средновековие“
Втора зала „Средновековие”
Зала „История на българските земи ХV – ХІХв. “
Зала „Възраждане“
Зала „Християнска култура ХVІІ–ХІХ в.”
Зала „Съкровищница”
Мраморно фоайе – временни изложби
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Под ръководството на Регионален исторически музей – Шумен са музеите и
резерватите:
• Национален историко-археологически резерват „Плиска“  
• Национален историко-археологически резерват „Мадара“
• Историко-археологически резерват „Шуменска крепост“
• Къща-музей „Панайот Волов“  
• Къща-музей „Добри Войников“
• Къща-музей „Лайош Кошут“
• Mузеен комплекс „Панчо Владигеров“
• Тракийски гробищен комплекс „Ивански“
• Kъсноантична крепост при с. Войвода
Адрес:  бул. “Славянски” № 17, Шумен 9700, България
е-mail: museum_shumen@abv.bg
Тел: (+359) 54 87 54 87, вътр. 23
GSM: (+359) 893 342 223 – екскурзоводи
(+359) 893 342 203 – PR
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БГ Наука организира научна пресконференция по повод 50-ти брой на сп. „Българска Наука“

БГ Наука

продуцира документалният филм
„На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
http://nauka.bg
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Български антарктически институт (БАИ)
България започва своята полярна дейност в Антарктика през 19671969 година, когато български от метеоролог участва, в XIII Съветската антарктическа експедиция. В полярния летен сезон на 1987-1988 година шестима
български учени участваха в обединени проекти с Британското антарктическо
дружество и Съветския институт за антарктическо и полярно проучване. Тази
българска програма беше насочена в осъществяване на научната разработка и
организацията на логистиката в Антарктика. През този антарктически сезон
беше построен Българският заслон на остров Ливингстън, Южни Шетландски о-ви, в Североизточната част на Южният Залив. В периода между 1993
– 2013 година България организира и провежда 21 успешни Антарктически
кампании. Успешно функционира и Българската Полярна База „Св. Климент
Охридски”, която има капацитет да приеме 25 души персонал, при нормални
условия за работа. Българската Антарктическа Програма е в тясно сътрудничество с Испанските Полярна Програма. Българските и испанските полярни
изследователи работят в тясно сътрудничество. Българският Антарктически
Институт Национален оператор на българските дейности в Антарктида. БАИ
организира и провежда годишни Антарктически Експедиции и поддържа
Българската Полярна База „Св. Климент Охридски“ на о-в Ливингстън, Южношетландски о-ви.
Дейностите в Антарктика се планират от Управителния съвет на БАИ
и Научният съвет на института. Националната Антарктическа Програма е финансирана от Министерството на външните работи, Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите. Антарктическите дейности на България са под егидата на Президента на Републиката.
Основните научни приоритети са насочени към: Науки за Земята - геология,
геофизика, физика, глациология, метеорология, картография, зообиология,
ботаника, екология и медицина.
Биологичните проучвания включват изучаване екосистемите и анализ на съдържанието на тежки метали в лишеите и перата на пингвините.
Геоложките проекти са фокусирани в изучаване на   стратиграфията, петрологията и тектонския магматизъм в района на Южно Шетландските
о-ви. Изготвена е и геоложка карта в мащаб 1: 5 000. Съществува палеонтоложки проект за търсене на макро- и микрофосили.
Голямо внимание се отделя на все по-актуалният напоследък проблем с Глобалното затопляне.   Налице е тригодишен международен проект
между България, Испания и Португалия (PERMANTAR) за изследване на пермафрост, като в района на българската и испанската полярни бази прокарани
сондажи на дълбочина над 20 м.
Датиране на слоевете над лед на полуострова с Hurd и анализ на елементите и изотопите на проби от лед са сред очакваните резултати от глациоложките проучвания.
Република България е член на Антарктическия договор от 1978 г.,
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пълноправен член на COMNAP от 1994 г., а от 1998 г. е член на Европейския
полярен борд.
БАИ поддържа сътрудничество в антарктическите програми и работи по съвместни научни проекти с   Испания, Великобритания, Русия, Германия, Аржентина, Бразилия, Чили, Южна Корея, Уругвай, Португалия и др.
БАИ е Член е на Съвета на мениджърите на националните антарктически
програми (COMNAP), Постоянния комитет за антарктическа логистика и операции (SCALOP), Европейския полярен борд (EPB) и Научния комитет за антарктически изследвания (SCAR).
ПРОЕКТИ
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Екологични и популационно-генетични изследвания на биоразнообразието на мъхове и морски бозайници на остров ливингстън, антарктика
От 2011 до 2014 година се провежда нов голям международен Антарктически
проект, финансиран от Министерсво на Науката и Образованието, с наименование: ”Екологични и популационно - генетични изследвания на биоразнообразието на мъхове и морски бозайници на остров Ливингстън, Антарктика“.
Общ и специфичен радиационен анализ.
Научните изследвания в този проект имат за цел да установят потенциала за приспособяване и екологичната пластичност на моделно подбрани
видове мъхове и морски бозайници (тюлени) от остров Ливингстон, в условията на прогресиращо затопляне на климата и променящ се радиационен фон,
чрез проучване на биоразнообразието, биологията и екологията им.
При провеждането на проектните изследвания, които досега не са
осъществявани от други учени на остров Ливингстън, ще се използват нови и
модерни подходи. Това ще осигури богата база от научни данни и ще допринесе за повишаване капацитета на българските научни изследвания и тяхното
европейско и световно признание.
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Пермафрост и промените на климата в района на Южношетландските о-ви
(permantar)
Съвместният тригодишен проект между Испания, България и Португалия „Пермафрост и промените на климата в района на Южношетландските
о-ви (PERMANTAR)” , който започна през 2007г. е голям принос за изпълнението на две възлови програми включени към Международната полярна
година: Термален статус на постоянната замръзналост (пермафрост) (TSP) и
Антарктическите субантарктическите почви и периглациалните обстановки
(ANTPAS)
Постоянната замръзналост (пермафрост) е много важна за изследване на въглеродния цикъл и влиянието му върху климата, по-специално за
освобождаването на въглеродния диоксид и метана в атмосферата от богатите на органично вещество седименти. В сравнение с Арктика много малко се
знае за разпространението, дебелината и свойствата на пермафроста в Антарктика. Основната причина е липсата на мрежа от пермафрост температурни
измервания в плитки сондажи и отсъствието на хубави повърхностни разрези
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за изследване. Основна задача на проекта е прокарването на няколко сондажа
на дълбочина от 6 до 25 м за температурни измервания на постоянната замръзналост. През изминалия летен антарктически сезон бяха прокарани 3 сондажа. Един с дълбочина 25 м в околностите на испанската база “Хуан Карлос
I” и два с дълбочина 6 м в околностите на българската база “Св. Кл. Охридски”.
Основните резултати, които се очакват са:
1. Установявяне на влиянието на климатичните промени върху температурния режим на постоянната замръзналост и чуствителност и към промените
на климата.
2. Представяне на модел на измененията на климата в района на Антарктическия п-ов.
Районът на изследване обхваща о-в Ливингстън и о-в Дисепшън от
архипелага на Южношетландските о-ви които имат близък климат, но много
различни геоложки и   геоморфоложки характеристики. О-в Ливингстън е с
типичен планински релеф, като 90% от повърхността му е покрита от ледници
и предоставя добра възможност за изучаване и моделиране на взаимоотношенията между постоянната замръзналост, геоморфодинамиката и климата. О-в
Дисепшън е активен вулкан с потънал под морското ниво централен кратер,
като 60% от повърхноста му е покрита с ледници и е чудесно място за изследване на връзките между активната вулканска дейност, геоморфодинамиката
и пермафроста.
СТРУКТУРА
Координати: 62O 38‘ 29“ S, 60O 21‘ 53“ W, Източния бряг на Южния залив, о-в
Ливингстън, Южношетландски острови
Бул. „Цар Освободител” 15, София 1504, България
Тел.: (+ 359 2) 930 85 31
Факс: (+ 359 2) 846 21 09

БЪЛГАРСКА ПОЛЯРНА БАЗА “Св. Климент Охридски” – тел. +870 68 250 33
65
Председател на УС на БАИ – Христо Пимпирев – polar@gea.uni-sofia.bg
Програмен мениджър на БАИ – Никола Петков – nik5kov@gmail.com
Офис администратор и координатор, уебсайт поддръжка на БАИ
Гергана Лаптева – gergana_lapteva@abv.bg

Източник и уеб сайт: www.bai-bg.weebly.com
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Държавна агенция „Архиви“
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Архивистиката е наука, която е позната още от древни времена, но
придобива популярност сравнително скоро, когато се отделя от историята
като самостоятелна дисциплина. Основните й занимания са свързани със съхранението, организирането, обработването, реставрирането и опазването на
документи с архивно значение.
Историята на архивното дело у нас датира от 10 октомври 1951 г., когато Президиума на НС издава Указ 515, който полага основите на Държавен
архивен фонд – ДАФ. До този момент архивните средища нямат целенасочена
дейност към приемането на архивни фондове и документи и липсва законова
регламентация, която да урежда централизиринето съхранение на документация, произлизаща от държавни институции и организации.
  Указът регламентира и инструктира правилата за съхранение на архивните
документи, определя сроковете за тяхното съхранение, както и организира и
синхронизира систематично учрежденските архиви, както и води до създаването на Архивно управление към МВР – първата институционална организация в българската архивна история.
На 18 април 1952г.  с Постановление 344 на МС са определени функциите, организацията и профила на ДАФ, създаден е Централен държавен архив, както и 12 окръжни архива.
По-нататъшното развитие и организация на архивната наука в България се определя от променливите политически, социални, икономически
и културни събития, съпътстващи страната ни, които неизменно остават отпечатък върху всяка една сфера. В периода между   1961-1976г. Държавният
архив се лута в подчиненост между системата на МВР, Министерството на
просветата и науката, Комитета за изкуство и култура, Министерството на информацията и съобщенията, докато през 2007 г. се приема Закон за националния архивен фонд, който определя съвременния статут на Държавна агенция „Архиви“ и заменя Закона за държавен архивен фонд.
Един от  успешно приключилите проекти на Държавна агенция „Архиви“, е
популяризирането на архивите сред училищните следи и представянето на
документалните ресурси през призмата на изкуството. Това ни дава основание да отбележим всеобхватния спектър на архивната наука, тъй като тя намира различни форми на изразяване на отношение към най-разнообразни
сфери от човечеството.
Благодарение на Държавна агенция „Архиви“, творчеството на забележителната Бистра Винарова намира място в много известни галерии и се
радва на широк обществен отзвук. Това става възможно чрез Проект: „Богатството на българските архиви. Изкуството на Бистра Винарова 1890-1997 г.“.
Проектът е финансиран от Столична община, като периодът му на изпълнение обхваща юли-декември 2012 г. Основните цели на проекта се изразяват
в реставрирането на живописните произведения на Бистра Винарова, обхващащи над 200 художествени творби, както и подпомагането на потребители,
интересуващи се от съдържанието и използването на документите в този архивен фонд.
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Друг проект, който също е реализиран успешно е: Проект: „Изграждане на ескпертна мрежа за популяризиране на архивите в средните училища
в Балканските държави.“ Финансиран е от Международния съвет на архивите
и е реализиран  за 12 месеца. Проектът е продължение от дългосрочна програма, която водеща цел е да популяризира архивите в средните училища в
Балканските държави. Основна цел е създаването на мрежа от специалистиархивисти, които заедно да разработят Стратегия и План за действие. В проекта взимат участие 12 балкански държави: Албания, Босна и Херцеговина,
България, Хърватска, Македония, Гърция, Косово, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция. Балканските архивисти са подпомагани от водещи
експерти от Франция и Германия. Крайните резултати от проекта са разработването на Стратегия за промоция на архивите в средното образование в
балканските страни и изработването на План за действие.
Сред най-интересните проекти, реализирани от ДА „Архиви“ е инициативата „Архивите говорят“ – проект, в чиято основа е дигитализирането
на колекции. Основна и водеща цел е да се направят по-достъпни до обществото важни и значими документи. Успешна реализация досега имат колекциите:
• Протоколи на Политбюро и на ЦК на БКП (1944-1989)
• Загинали военнослужещи в Балканските войни (1912-1913)
• Полицейски досиета на известни личности от периода през 1944 г.
• Еврейската общност в България
• ФотоАрхив.bg  - стартира с около 40 000 фотокадъра (снимки и пощенски
картички), които хронологически проследяват действията в България от 30те и 40-те години на XX век до наши дни
През 2007 г. Държавна агенция „Архиви“ стартира и инициативата
за дигитален архив. Заложените цели обхващат дигитализирането на по-значимите документални ресурси, за да се осигури достъпност и прозрачност на
граждани, проявили интерес. Този проект се простира и сред областните архиви, като  някои от тях вече разполагат с дигитализирана документация, такива са: регионалните архиви в Бургас, Варна, София, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Централен държавен архив, Военно-исторически архив.
Настоящите проекти към момента (2013 г.), с които се е заела Държавна агенция „Архиви“ са пряко продължение на предишните такива. Такава роля има:
Проект АPEx (Archives Portal Europe), който стартира на 1 март 2012 г. с 28
страни участници, сред които и Държавна агенция „Архиви“. APEx е първата
си по рода версия на интернет портал за архивни документи в Европа. По договора за този проект, който обхваща 3 години, ДА ‚Архиви“ трябва да качи на
портала следното дигитално съдържание:
1. 2000 образа във формат JPEG, които са считани за шедьоври на ранната
национална история (края на 19 век) и на историята на КП (1944-1989)
2. Архивни справочници във формат EAD
3. 34 описания на институции във формат EAG, които съдържат архивни документи
Други действащи проекти са административно ориентирани, но все
пак оказват влияние върху развитието на архивната наука. Такива са:
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Проект „Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в ДА „Архиви“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Периодът на изпълнение обхваща: 18.09.2012 – 18.03. 2014. Основната цел на
проекта е да се създадат условия за прилигане на модерни механизми и инструменти за фондообразуване, опазване и използване на архивите. Постигнати резултати до този момент са:
1. Написването на нов Методически кодекс
2. Предоставянето на новия Методически кодекс на академичните среди и
студентите, изучаващи специалност Архивистика.
Все още проектът не е приключил и се очакват нови постижения и разработки, свързани с внедряването на нови инструменти, спомагащи архивната дейност.
Настоящ проект на ДА „Архиви“ е и:
Проект за „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността на ДА „Архиви“.“ Финансиран е от Оперативна програма „Административен капацитет. Проектът обхваща продължителност от 12 месеца – 15.11.2011
– 15.11.2012 г. Водеща цел е: създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на ДА „Архиви“.

Адрес: 1000 София, ул. „Московска“ № 5
Тел.: (+359 2) 94 00 101 – председател на ДАА
         (+359 2) 94 00 104 – главен секретар
         (+359 2) 94 00 120 – директор ПА
         (+359 2) 94 00 202 – деловодство
Факс: (+359 2) 980 14 43
e-mail: daa@archives.government.bg
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Историята на една научна конференция
Info Tech

През 1987 г. ентусиасти – млади учени (тогава „научни работници”)
от младежката организация на Технически университет – София подемат една
идея за организиране на Младежка научна школа в областта на автоматизаните
системи и научни изследвания. Поставената цел е да се провеждат съвместно
семинари с лекции на изявени учени в областта и на сесии за представяне
на научно-приложни разработки от млади учени и специалисти. Ражда се
Национална младежка школа „Системи за автоматизация на инженерния
труд и научните изследвания” (САИТНИ), чието първо издание се провежда
през есента на 1987 г. в кк „Златни пясъци”. Форматът е среща на специалисти
и колеги в областта на форума с възможност за дискусии, презентации и
обмяна на идеи. Очевидно начинанието ентусиазира и организатори, и
участници, защото форумът се развива през следващите години, приемайки
ралични формати за увеличаване на престижа и утвърждаването си в научната
и професионална област у нас и извън страната. Така вече 27 години, за да
можем днес с гордост да кажем „Уважаеми колеги, учени и специалисти,
заповядайте през септември 2014 г на 28-то издание на форума и посетете
обновения сайт на конференцията infotech-bg.com!”
През годините, с актуализация на приоритетните области и
развитието на научната проблематика, форумът последователно се разраства
и актуализира, за да отговори на съвременните проблеми за решаване. Втората
НМШ „САИТНИ’88” се провежда в периода 3-8 октомври в кк „Албена”, като се
отпечатва „Сборник резюмета на научни доклади и съобщения”. Това е и първото
печатно издание, което със своите скромни 38 страници представя изнесените
общо 29 научни доклади и съобщения в трите секции: „Автоматизация на
инженерния труд”, „Автоматизация на научните изследвания” и „Подготовка
и преподготовка на инженерни кадри в областта на автоматизацията”. В
предговора председателят на Програмния комитет (тогава доц. ктн Денчо
Батанов) посочва „Втората НМШ САИТНИ’88 е добър повод отново да се
срещнат и обменят опит младите специалисти и научни работници в нашата
страна, които творят и работят в една от най-перспективните области на
науката и практиката.”. В Програмния комитет са включени университетски
преподаватели и учени от областа, като Денчо Батанов, Васил Фурнаджиев,
Ангел Попов, Рачо Иванов, Димитър Цанев, Ганчо Венков, Стоян Малешков,
Ради Романски. Организацията и провеждането на форума се осъществява от
ентусиастите Иван Гуров, Иван Ташев, Ради Романски, Марио Тагарински,
Тодорка Петрова, Пламен Йорданов, Василий Чумаченко, Виолета Струмина
и др.
Форматът „школа” на форума (кк „Албена) просъществува до 1990 г. с
издаване  на пълния текст на докладите в Сборник с доклади, съответно с 225
стр. (1989 г.) и 352 стр. (1990 г.), като участие има от руски учени, а доц. Николай
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Филимонов (МГТУ им. Баумана) е включен в Програмния комитет. С това се
„отваря” идеята за прерастване на форума в международна конференция.
От 1991 г. се организира Международна конференция „Системи за
автоматизация на инженерния труд и научните изследвания” (Fifth International Conference “System for Automation of Engineering and Research”
– SAER), като се премества трайно в Международен дом на учените в кк
„Св. Св. Константин и Елена” (тогава „Дружба”). Сборникът (Conference Proceedings’91) включва доклади на български, руски и английски език. Като
международна конференция форумът намира своето място в научните среди,
за което свидетелства орназираният през 1993 г. като съвместен форум “Second
DECUS AT_LARGE Symposium on Computer and Information Systems” (DECSYM’93) с председател Пламен Матеев. Организационният комитет от 1992 г.
(след заминаване на Денчо Батанов като преподавател в чужбина) е в състав
доц. Ангел Попов (председател), д-р Иван Ташев (организационен секретар),
д-р Ради Романски (програмен секретар), доц. Васил Фурнаджиев, доц. Ганчо
Венков, доц. Димитър Цанев и доц. Рачо Иванов. Традиционното участие е 7080 млади специалисти, учени и докторанти в области на информационните
технологии (ИТ). От 1994 г. английският език е утвърден като като работен език
за сесиите и печатните материали. Това позволява да стартира изпращането
и депозирането на сборника с доклади (Proceedings) в библиотеки, освен
в България, и в страни като Великобритания, Германия, Дания, Испания,
Канада, Русия, САЩ, Украйна, Унгария и Япония. От 1994 г. отпечатаните
сборници на конференцията се депозират в Библиотеката на конгреса на САЩ
във Вашингтон.
До 1999 г. продължава традицията за съвместно провеждане на форум
на националната група на потребителите на DEC като паралелен DECUS NUG
Seminar с председател Пламен Матеев (ЦАПК „Прогрес”), прераснал за периода
2000-2003 г. като Семинар на националната група на потребителите на
DELL Users Society (Seminar of the National Users Group of DECUS Users Society), а за 2004-2005 г. като паралелен форум Best Practice of Microsoft Partners
in Bulgaria.
През   годините основатели и традиционни участници в
организационно-програмния комитет на конференцията заминават като
преподаватели извън България (Денчо Батанов – Тайланд / Кипър; Васил
Фурнаджиев – Холандия / Танзания / Гана; Иван Ташев – Майкрософт,
САЩ; Никола Касабов – Нова Зеландия), като продължават да подпомагат
рецензирането на предлагани доклади за участие в изданията на форума.
Програмният комитет последователно се допълва с учени от Русия,
Македония, Югославия, Великобритания и САЩ, а нови библиотеки от Индия,
Македония, Чешката република, Югославия, Холандия, се включват в списъка
за депозиране на сборниците с научни доклади.
За авторитета на международния форум свидетелства и фактът, че
от 2003 г. изданията са приети за индексиране от EBSCO Publishing Inc.,
Ipswich, MA, USA (www.ebsco.com), като електронна версия на докладите се
включва в две техни научни бази от данни (www.ebscohost.com/title-lists):
· Academic Search Complete (www.ebscohost.com/titleLists/a9h-other.pdf)
· Computers & Applied Sciences Complete (www.ebscohost.com/titleLists/iih-cov-
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erage.pdf)
На 23 септември 2005 г. в рамките на 19-та конференцията SAER-2005
е организиран First International Workshop on e-Governance and Data Protection (eG&DP) под патронажа на министъра на държавната администрация
и административната реформа на Р. България Николай Василев, който
присъства на официалното откриване на форума (снимка 1), заедно с Ева
Кулеша (генерален секретар за защита на личните данни на Полша), членовете
на първия състав на Комисия за защита на личните данни на Р. България
Станимир Цолов и Ради Романски (организатори на форума), Пламен Вачков
(председател на Държавна агенция по ИТ и съобщения – ДАИТС), Ник Касабов
(професор в Нова Зеландия), Пламен Матеев (директор на ЦАПК „Прогрес” и
организатор на форума Best Practice of Microsoft Partners in Bulgaria) и Ангел
Попов (председател на организационния комитет на SAER-2005).
Присъствието на делегацията от органа по защита на личните данни
(ЗЛД) на Полша Ева Кулеша и Анджей Качмарек позволи по време на форума
представителите на Комисията за ЗЛД на България Станимир Цолов и Ради
Романски да проведат различни формални и неформални срещи-разговори
Представените на съвместните форуми доклади са отпечатани в два
сборника – “Proceedings of SAER-2005” (260 стр.) и “Proceedings of eG&DP-2005”
(148 стр.), като освен от България презентации бяха направени от специалисти
от Великобритания, Естония, Испания, Латвия, Литва, Македония, Нова
Зеландия, САЩ, Словакия, Чешката република.
През 2006 г. SAER-2006 и eG&DP-2006 отново се организират
съвместно, като организацията е подпомогната и от ДАИТС, Microsoft Research (USA), САП Лабс България, Рила Солюшънс и др. Участие във форума
eG&DP-2006 с доклади и презентации имаха представители на органите по
ЗЛД от Австрия (Waltraut Kotschy – член на Австрийската комисия по ЗЛД),
Испания (Dr. Jose Luis Pinar Manas – Директор на Испанската агенция по
ЗЛД и Francisco Jose Lopez Carmona – заместник председател на мадридската
агенция за ЗЛД), Чешката република (Karel Neuwirt – консултан по ЗЛД и
бивш председател на Чешкия орган по ЗЛД), Полша (Andrzey Kaczmarek –
началник на ИТ дирекция в полския орган по ЗЛД), Словакия (Gyula Veszelei –
председател на Словашката комисия по ЗЛД и Anna Miklosova – специалист от
органа), както и членовете на Комисията за ЗЛД на България Станимир Цолов
и Ради Романски.
От 2007 г. провежданите съвместно форуми бяха обединени в International Conference on Information Technologies (InfoTech) като
наследник на добрите традиции на форума SAER с основна цел за обогатяване
на нейната научно-приложна тематика с обсъждане на информационни
и комуникационни проблеми в областта на електронното управление и
защитата на личните данни. Основни организатори на ИнфоТех-2007 бяха
Държавната агенция за ИТ и съобщения (ДАИТС), Технически университет –
София (ТУ-София), Съюз на учените в България (СУБ) и Съюз по електроника,
електротехника и съобщения (СЕЕС) към Федерацията на научно-техническите
съюзи. Почетни председатели на конференцията бяха проф. Пламен Вачков
(председател на ДАИТС) и проф. Камен Веселинов (ректор на ТУ-София). За
организацията и провеждането на форумите ИнфоТех, освен от основните
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организатори, съдействие и подпомагане беше оказвано и от САП Лабс
България, Рила Солюшънс, Лирекс БГ и Българската секция на IEEE.
Новият Международен програмен комитет с председател Ради
Романски беше съставен от 28 учени и специалисти от България (4),
Великобритания (1), Гърция (3), Ирландия (1), Испания (2), Италия (2), Кипър
(1), Македония (1), Нова Зеландия (1), Полша (1), Португалия (2), Русия (1),
САЩ (2), Словакия (1), Сърбия (2), Франция (1), Холандия (1), Чешка република
(1).
Традицията за обсъждане на проблеми по е-управление и ЗЛД като
част от конференцията ИнфоТех продължава и до днес. В изданието през
2008 г. официално приветствие към участниците в конференцията направи
областният управител на област Перник (снимка 3), а в ръководството на
заседанията и с презентации участваха проф. Луис Барозо от органа по ЗЛД
на Португалия и д-р Емилио Асед Фелез – заместник директор в Мадридската
Агенция по ЗЛД (снимка 4). В отделните секции на форума презентации
по различни научни проблеми направиха участници от Белгия, България,
Великобритания, Гана, Германия, Испания, Латвия, Македония, Русия, САЩ,
Словакия
По-късно в рамките на ИнфоТех временно бяха организирани и
допълнителни паралелни форуми, като Int’l Seminar on Security Policy (20092010) и Int’l Workshop on Human-Computer Interaction and e-Learning Systems
(HCIeLS-2011).Конференцията запази традицията да бъде научен форум за
обмен на идеи, представяне на нови разработки и иновации, за среща на учени
от различни среди. Това беше потвърдено и на ИнфоТех-2013, чиито основни
организатори са Технически университет – София, Съюз по електроника,
електротехника и съобщения (СЕЕС) и Съюз на учените в България (СУБ).
Подкрепа на форума оказаха Министерство на образованието и науката на
Р. България, SAP Labs Bulgaria, RILA Solutions Ltd., Lirex.com, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – Section Bulgaria.
В конференцията ИнфоТех-2013 участие взеха над 50 учени,
изследователи и докторанти от България, Литва, Македония, Франция.
Представените общо 39 доклади са отпечатани в сборник (PROCEEDINGS of
the International Conference on Information Technologies, ISSN 1314-1023), който
заедно с електронния носител CD – eProceedings, се депозира в над 20 наши
и световни библиотеки, включително университетски, като някои от тях са
следните:
Государственная публичная НТ библиотека (ГПНТБ), Москва, Русия
Всерусийский институт НТ информации (ВИНИТИ), Москва, Русия
Библиотека Росийской АН (РАН), Санкт Петербург, Русия
ГПНТБ Сибирскоко отделения РАН, Новосибирск, Русия
The Library of Congress, Washington, USA
Technische Informationsbibliothek und Universitatsbibliothek, Hanover, Germany
Universitatsbibliotthek, Stuttgart, Germany
Universitatsbibliotthek, Kaiserslautern, Germany
Centro de Informacion y Documentacion Cientifica (CINDOC), Madrid, Spain
National Diet Library, Tokyo, Japan
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The Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, New Delhi, India
Biblioteca Stiintifica Centrala a Academiei de Stiinte, Chisinau, Republic of Moldova
Запазвайки традициите за стимулиране на научната дейност в областта на информационните технологии и информационната сигурност, от 2009
г. започна издаването на периодично научно списание на английски език “International Journal on Information Technologies and Security” (ISSN 1313-8251).
Политиката на списанието е да се публикуват оригинални разработки и разширени версии на доклади, представени на научни форуми. Предлаганите статии се рецензират от двама независими членове на международен редакторски
борд. Основните секции са:
ü Information Technologies;
ü Information Security;
ü Security Policy;
ü Innovation Policy.
Списанието се индексира от EBSCO Publishing, Ipswich (USA) и се включва в Academic Search Research & Development (www.ebscohost.com/corporate-research/
academic-search-rd), а също така се реферира от престижния Реферетивный
журнал (Информатика), Русия. Със съдействието на Централната НТ
библиотека в София, всяко издание на списанието се изпраща в библиотеки в
Германия, Литва, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Украйна и др.
Пълният процес по предлагане, рецензиране и публикуване на статии в
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Българска асоциация по моделиране
и симулации - булсим
ИСТОРИЯ
Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ е
сдружение с идеална цел за осъществяването на обществено полезна дейност,
посветено на развитието и утвърждаването на моделирането и симулациите в
България. Учредена е през 2010 година от представители на български академични институции, български университети, държавни организации и представители на фирми от ИТ бранша с доказан опит в областта на М&С.
МИСИЯ
БУЛСИМ съдейства за утвърждаване на моделирането и използването на симулационни методи и техники в науката и образованието, в гражданското и военното общество, държавните организации и бизнеса.
С дейността си подпомага трансфера на опит и знания между лицата и организациите, имащи интерес в специфични сектори от моделирането и симулациите.
ВИЗИЯ
БУЛСИМ ще осигурява всеобхватна рамка на национално и международно ниво, в която лицата и организациите, работещи в областта на моделирането и симулациите си взаимодействат, споделят експертни мнения и
работят върху проблеми от общ интерес.
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• БУЛСИМ е посветена на популяризиране на моделирането и симулациите за
разрешаване на проблеми и ситуации от реалността, както и на:
• Подкрепа и разпространение на „симулационната” култура в България
• Поддържане на ефективен диалог между академичните институции, университетите, публичния и частния сектор в областта на моделирането и симулациите, като насърчава и подкрепя общи инициативи;
• Сътрудничество с национални и международни агенции и организации за
обмен на знания и споделяни на добри практики;
• Стимулиране и насърчаване на изследователската дейност и обученията в
сферата на моделирането и симулациите в учебните заведения;
• Оказване на съдействие за повишаване на националната и гражданска сигурност;
• Предоставяне на експертни оценки за подпомагане устойчивото развитие
на България;
• Развитие на електронното управление и киберсигурността в България;
• Осигуряване на възможности на членовете да развиват нови компетенции и
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професионални умения;
• Защита на интересите на своите членове.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Дейността на БУЛСИМ е насочена към подпомагане на физически
лица и организации от всички сектори чрез анализи, консултиране и обучение, за които експертните умения на членовете на Асоциацията и прилагането на средства за моделиране и симулации, биха допринесли за развитието и
утвърждаването им.
КОМПЕТЕНТНОСТ
Членовете на БУЛСИМ се отличават с дългогодишен опит в:
• Разработване на системи за подпомагане взимането на решения при управление при кризи;
• Създаване на среда за провеждане на компютърно подпомагани учения и
обучения и тяхното управление;
• Използване на системи и средства за моделиране и симулации за подпомагане взимането на решения на оперативно и тактическо ниво при бойни
действия;
• Моделиране и симулации на опасни природни явления и процеси;
• Прилагане и развитие на бизнес симулации.
• Компетенциите на Асоциацията  нарастват постоянно, благодарение на новоприетите свои членове.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Членовете на Асоциацията подкрепят етичния кодекс на професионалистите, занимаващи се с моделиране и симулации „Code of Professional
Ethics for Simulationists”, приет от водещи международни организации в областта на моделирането и симулациите.
Адрес: ул. „Царичина“ № 1, ет. 2, офис 2, 1505 София, България
Тел.: 02/4424246
e-mail: office@bulsim.org            
Уеб сайт: www.bulsim.org
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СТРУКТУРА
Колективният върховен орган на управление на БУЛСИМ е Общото
събрание. Общото събрание избира Управителен съвет и Контролен съвет.
Членството е отворено за всички, които имат опит и интереси в областта на
моделирането и симулациите.
Имайки предвид широкия спектър от цели и дейности, които БУЛСИМ развива, са обособени следните звена:
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Корпоративният университет Карол е създаден през 2013 година,
когато Финансова група Карол отбелязва своята 20 годишнина. През всички
тези години на развитие, знанието е основна ценност на компаниите, които
носят в името си „Карол” и помага на екипите им да бъдат иновативни, в крак
с новостите, да градят корпоративна идентичност и култура.
Това не е нова институция, а една добра практика в организационното обучение, развитие на корпоративните програми за споделяне на знания, както са
възникнали повечето от големите днес корпоративни университети. Компаниите в групата на Карол имат достатъчно натрупан опит, традиции, знания,
собственно ноу-хау. През годините развиват различни образователни инициативи и програми за обучение, които вече са част от цялостната политика в
областта на знанието и образованието.
Корпоративният университет се създава, за да се постигат целите на
групата компании чрез учене. В дигиталната икономика, в икономиката на
знанието, това е естествен бизнес процес на развитие. Конкуренцията и непредсказуемостта на бизнес средата са основните фактори, провокирали създаването на корпоративните университети. Затова и в тях се усвояват знания
и умения, ценности и парадигми, които ще са необходими през следващите
години на развитие. Те са израз на дългосрочно мислене в един динамично
променящ се свят. Програмите за обучение са свързани със стратегическите
планове и дават конкретни, полезни и практични знания, дават друг поглед
към бизнеса и работата. Формират друго отношение към личното кариерно
развитие и друг вид мотивация.
През годините в стажантски програми на компаниите са участвали
над 20 студенти от наши и чужди университети.
Публични лекции са изнасяни в 11 водещи университета пред над 110 студенти.
В откритите уроци са се включили над 850 студенти.
В обученията за Начинаещи инвеститори – над 100, за Forex Trading
– над 150. В уебинарите – около 200. Видеоуроците, които подготвят ИП Карол и Карол Капитал Мениджмънт са гледани от над – 10200 човека.
Както обичат да казват участниците в проекта, Ние знаем, че най-добрият
начин да успееш в бъдещето е като го създадеш затова не чакаме
бъдещето да дойде при нас, а ние отиваме при него.
Както е видно от дейността му, Корпоративен университет Карол не
е създаден само с цел да провежда вътрешни обучения, но с идеята да продължи добрите традиции и да предлага консултантски услуги и да споделя
знания и умения чрез различни курсове, обучения, уъркшопи, срещи и други съвременни форми на комуникация, които дават възможност да бъде осъществена идеята за учене през целия живот.
Преподаватели (лектори) обикновено са топ мениджъри и ключови
специалисти в компаниите на Карол. В различните проекти се включват и
гост-лектори, доказани авторитети и лидери в своята област.
Първият проект, с който през 2013 година стартира Корпоративен

http://nauka.bg

НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
университет Карол беше Карол семестър – едномесечна програма за студенти, която завършиха със сертификати 6 студента. Като гост преподаватели се
включиха уважавани професионалисти от страната и чужбина, като една от
лекциите беше проведена виртуално от Ротердам.
Стипендията за докторант на Карол вече се дава от Корпоративния
университет след тристепенен конкурс с участието на многобройно жури, в
което влизат представители на Асоциацията на докторантите в България и
главните редактори на сп. Българска наука. Първият докторант-стипендиант,
д-р Христо Илиев, беше отличен за най-добра дисертация на 2012 година от
Физическия факултет на СУ Св. Климент Охридски. Вторият носител на докторантската стипендия на Карол е Таня Славова, УАСГ, Геодезически факултет, катедра „Висша геодезия“, която представи своя проект:  Локализиране
на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи.
В портфолиото на обучителните програми влизат Инвестиции за начинаещи
– две издания през есенния и пролетния семестър, уроци по лични финанси,
FOREX обучения, лекции, семинари, уъркшопи и други съвременни форми за
споделяне на знания.
От създаването си до началото на декември 2103 г. Корпоративен
университет Карол е издал 58 сертификата за участници в различните проекти.
Обученията се провеждат в корпоративната библиотека на Карол, в
която има над 420 книги на български и английски език.

БГ Наука бе част от журито за стипендиант
на Karoll

БГ Наука организира конференция

„Бизнесът среща науката“ съвместно с Karoll.
www.karoll.bg			

www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Клуб „Военна История“
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Идеята за изучаване на военната история като предмет в Софийски
Университет се появява през 2009 г. и е включена като част от голям проект
за реформиране на учебната дейност в Исторически Факултет, внесен от  
студентите Александър Стоянов, Юлиян Недев и Георги Марков. През есента на
2010 г., Юлиян Недев започва да организира сбирки на студенти, подпомаган
от професорите Искра Баева и Борислав Гавраилов. Сбирките се провеждат под
надслова „Кръжок по военна история“ и се състоят през седмица, занимавайки
се с различни военно-исторически проблеми от периода на Новата и Найновата история.
През 2011 г. сбирките се подновяват, кръжокът става Клуб „Военна
История“, а с включването на Александър Стоянов се създава възможност
събиранията да бъдат ежеседмични. Юлиян и Александър разширяват
тематичния обхват на събиранията, включвайки теми от Ренесанса, Късното
Средновековие и отделяйки специално внимание на Втората Световна война.
Създава се Интернет страница и група във Фейсбук, които започват да набират
популярност.
През 2012 г. Александър Стоянов създава списание „Военна История“
като неделима част от дейността на клуба. Списанието се разпространява
безплатно в Интернет и дава неограничена възможност за публикуване
на научни и научно-популярни статии в областта на военната история и
различните аспекти на войната, включително икономиката, дипломацията и
религията. От втория брой на списанието в екипа е привлечен Петьо Георгиев в
ролята на графичен дизайнер, което сериозно подобрява визията на изданието.
Сбирките продължават и през учебната 2012/2013 г., като в подбора на темите
се включват и част от редовните участници на срещите, заставайки пред
аудиторията в ролята на „лектори“. Последната сбирка в Софийски Университет
се провежда през април 2013 г., след което срещите са преустановени и
дейността на Клуба се фокусира върху списанието и развитието на Интернет
страницата и групата във Фейсбук.
Дейността на Клуба получава сериозна подкрепа от екипите на
списанията „Българска Наука“ и „Анамнезис“.
ПРОЕКТИ
Списание „Военна История“ – безплатно онлайн издание, излизащо
четири пъти в годината, което предлага неограничено поле за изява на млади
и утвърдени учени и любители на военната история и им дава шанс да изложат
своята гледна точка по голям брой теми и проблеми. Към януари 2014 г.,  
списанието има  девет последователни броя.
Сайт „Военна История“ – посветен на популяризиране на различните
страни   на войната, военното дело и съпътстващите ги аспекти на други
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социални и културни процеси.
Фейсбук група „Клуб Военна История“ – с над 3 100 последователи,
страницата на „Военна История“ във Фейсбук се утвърди като форум за
обсъждане и популяризиране на различни военно-исторически и съвременни
теми. Страницата е отворена за свободно обсъждане и разпространение на
информация и цели да привлече максимално много хора, които проявяват
интерес към проблемите на войната, без непременно да се занимават с военна
история.
Vox Discipuli – Проект, осъществяван заедно с Националната Гимназия за
Древни Езици и Култури „Константин Кирил Философ“, чиято цел е да даде
шанс на ученици от всички класове да демонстрират своите умения.
„Война и Дипломация“ – Настолна игра, чиято цел е историята да се
популяризира по един приятен и иновативен начин. До момента е излязла
версията „Балканската Война“, а екипът работи над продължение „Епохата на Асеневци“. Играта се разпространява безплатно в Интернет.

БГ Наука организира научна пресконференция по повод 50-ти брой на сп. „Българска Наука“

БГ Наука

продуцира документалният филм
„На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
http://nauka.bg
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Оптично Общество на Америка
Оттичното Общество на Америка е водеща в света професионална
организация в областта на оптиката и фотониката. Мисията й е да насърчава
създаването, съхраняването и използването на знания в тази област, както и
да разпространява тези знания в световен мащаб. Целите на организацията са
научни, технически и образователни.
Какви са ползите от членуването в OSA?
• Достъп до ресурси, свързани с кариерно развитие (онлайн трудова борса
www.workinoptics.com)
• Достъп до множество грандове, награди и стипендии
• Годишен абонамент за научните списания: Optics and Photonics News и
Physics Today
• Възможност за осъществяване на професионални контакти с представители
на бизнеса и научното общество в областта на оптиката и фотониката
• Безплатен достъп до научните публикации в Optics Infobase
Как мога да стана член на OSA?
Свържете се с нас на: osa@phys.uni-sofia.bg
Лаборатория по лазерна техника, стая 102
Тел. (+359) 2 81 61 733
Студентски клон на Оптичното Общество на Америка
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Уеб сайт: www.phys.uni-sofia.bg/osa/
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Интердисциплинарен подход на обучение по
Икономика с интегриране на технологични
образователни иновации и уеб 2.0
приложения

Концепцията за образователни иновации в общество базирано на
знанието днес, премества фокуса от предметно и времево базирано към
технологично обогатено обучение, което може да носи добавена стойност за
страните в учебния процес. Онлайн и смесеното обучение са ключова част
от модерното обучение, даващо на студентите разнообразие от възможности
за персонализирана среда на обучение като засилва неформалното учене.
С цел да се максимизира ефективността в учебния процес, могат да се
прилагат иновациите при информационните технологии, чрез които
студентите да напредват спрямо техните възможности, демонстрирайки
знание, сътрудничейки си с колеги, преподаватели и с колегите, използвайки
време колкото им е необходимо.   Съществуващите информационни системи
за управление на обучението (LMS), аналитични инструменти за анализ
на процеса и резултатите от обучение (LAS), многообразието от свободно
достъпни цифрови ресурси и богатство от уеб 2.0/3.0 приложения в различен
формат са предпоставка за ефективното постигане на целите на обучение.
Използването на технологии и свободно достъпните области от знания в уеб
дава възможност на студента сам да ръководи учебния процес като развива и
надгражда знанията и уменията в съответствие с нивото му и индивидуалните
му образователни потребности.
В контекста на иновациите в обучението в общество базирано на
знанието и Европейската Квалификационна Рамка (ЕКР), обучението по
Икономика на студентите от I курс специалност „Компютърно и софтуерно
инженерство”, ФКСУ, с преподавател на семинарните занятия   гл.ас.д-р
Милена Крумова, СФ, през първи семестър на 2013/2014г. беше подкрепено от
платформа за обучение в сътрудничество   www.onespace4ideas.pbworks.
com/. В съответствие с учебния план и броят на часовете за самоподготовка
(60ч.), обучението в платформата «Onespace4ideas“ имаше за цел да
допринесе за създаването на добавена стойност като развие у студентите знания
за уеб 2.0, подпомогне развитието на концептуалното мислене, да подкрепи
творчеството и да насърчи развитието на умения за самообучение и рефлексия.
В началото на семестъра бяха разработени инструкциите за обучение, които
бяха представени пред студентите наред с концепцията за интегриране на
уеб 2.0 приложения, бяха представени и учебните задачи (assignments),
които всеки студент трябваше да изпълни.   Всеки имаше индивидуален код
за достъп и учебно портфолио, в което да записва разработените задачи. Чрез
«Onespace4ideas“ всеки студент можеше да се запознае с разработените задачи
от колегите и при желание да зададе въпрос и/или да направи коментар.
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За постигане на целта на обучението по Икономика, студентите изучаваха
различни учебни теми през семестъра, например, дълготрайни активи,
амортизация, краткотрайни активи, инвестиции и инвестиционни проекти,
производителност на труда, разходи, себестойност на продукцията, цени и
мн.др. За ефективното усвояване на знанията, за повишаване на интереса
в ученето и мотивацията, всеки студент трябваше да изпълни 15 учебни
задачи интегрирани в иновативни учебни сценарии като 11 от задачите бяха
индивидуални, а 4 екипни. За всяка от 15-те задачи студентите трябваше да
използват различни уеб 2.0 приложения – Padlet, Easely.ly, WordCloud и QRCode Generator, SurveyMonkey, Voci Avatar, Animoto, QuizCreator, ProProfs,
FlipSnack, MindMeister, Bitrix24, Prezi, Screenr, Jimdo, Wix и   др. Такива
задачи бяха например: Учебна задача: “Разработете Инфограф (easely.ly) на
лекцията „Капитал“, за целта, прочетете записките си от лекцията, помислете,
как да изобразите концептуално темата, направете схема на визуализация,
направете си регистрация в easel.ly, изберете подходящи изображения
на вашата концепция - думи и фигури, запишете инфографа във вашето
портфолио в PDF“. Учебна задача: “Като използвате ключовите думи от
проведената лекция „Дълготрайни активи“ разработете АНИМОТО видео.
В него включете 65% думи и фрази, и 35% съответстващи на темите фигури.
Изберете и включете музиката, която най-много ви харесва”. Учебна задача:
“Като използвате лекцията „Краткотрайни активи“, разработете „жива книга“.
За целта, запишете в Word записките от лекцията, изберете три подходящи на
темата, професионални ресурси от YouTube или SlideShare, логично подредете
текста и цифровите ресурси, направете „жива книга“, линкът запишете във
вашето портфолио”. Изпълнявайки задачите в „Onespace4ideas“, всеки екип
трябваше да използва Bitrix24-уеб 2.0 приложение за управление на проекти,
в което екипа трябваше да определи дейностите, отговорниците и крайните
срокове за изпълнение на екипните задачи и да проследява изпълнението им
чрез Gantt график. За екипните задачи, студентите имаха избор, дали да посетят
организация от практиката (Театър София; Кино Арена; Зимен Дворец на
спорта; и др.) и да приложат наученото по дисциплината Икономика до момента
като посочат, кои са дълготрайни и краткотрайни активи при анализираната
организация или да разработят иновативна идея за иновативен продукт, който
решава проблеми в обществото. За прилагане на  интердисциплинарен подход
в обучението, както и използване на иновативните технологии и доближаване
максимално на наученото до реалната практика, една от екипните задачи бе
базирана на предприемаческата методика на ICE HOUSE за разработване на
иновативен продукт. Те трябваше да определят какви са необходимите активи
за производството на продукта или, какви и колко са необходимите човешки
ресурси, какви биха били разходите и цената на продукта и др. въпроси, от
различните изучени теми. При изпълнението на тази задача, заедно в екип
трябваше да опишат идея за продукт и/или услуга, да опишат проблема,
който се решава чрез този нов продукт и/или услуга, да опишат решения,
които съществуват към момента, да посочат по какво се различава, продукта
и/или услугата и др. Резултатите бяха повече от впечатляващи. Студентите
разработиха иновативни идеи, които могат да имат изключителен принос за
нашето общество.
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Екип 1

Такава е идеята разработена от екипа на Денис Ангелов, Тодор
Петров, Георги Христов, Иван Александров и Мартин Топалов, с име   “No
more гратисчии“. Идеята на проекта има за цел да сведе до минимум броя
на пътниците в градския транспорт, които не заплащат билетните си такси.
Той включва премахването на остарелите механични уреди (перфоратори)
за самотаксуване и заменянето им с електронни скенери. Към вратите на
всеки автобус ще бъдат добавени фотоклетки, отчитащи броя на влезлите
пътници и отделно в автобуса ще има апарати, на които пътниците ще отчитат
своите билети/карти. Принципа на работа е следният:   пътникът преминава
през фотоклетките, след което трябва да се отчете баркода на съответното
устройство в превозното средство. Ако броя на пътниците влезли в автобуса е
по-голям от броя на тези отчели билета/картата си, се задейства аларма, която
сигнализира на властите на реда.
Денис Ангелов, Иван Александров, Георги Христов, Тодор Петров и
Мартин Топалов

Екип 2

Разработения проект от Павлин Петров, Петър Христов, Станка
Димчева, Николай Петков, Георги Челенков, Садула Хасан, Христо Борисов, е
идея за създаване на портфейл „PurseIT“ с вграден огъващ се сензорен дисплей
с вградени приложения, които предоставят информация на собственика за
сумата на парите в портфейла, час, дата и др. „PurseIT“ осигурява по-голяма
защита на парите и вещите поставени в него. Собственикът задава парола, която
служи за „заключване” на портфейла. За да се „отключи” портфейлът трябва
да се въведе правилната парола. „PurseIT“ съдържа вградена флаш памет на
която се съхранява информацията въведена от собственика. Разполага с GPS и
проследяващ софтуер.
Павлин Петров, Петър Христов, Станка Димчева, Николай Петков,
Георги Челенков,Садула Хасан, Христо Борисов
Екипът на Десислава Тюфекчиева, Теодор Златев, Александър
Младжов, Борислав Петровски, Петър Лазаров, Пламен Койнов, избра да
разработи иновативна идея за създаване на мобилно приложение, което следи
светофарите в София, както и трафика по възловите кръстовища, и задава по
избрана от потребителя дестинация най-бързия и отнемащ най - малко време
път за достигане до крайната точка.
Десислава Тюфекчиева, Теодор Златев, Александър Младжов,
Борислав Петровски, Петър Лазаров, Пламен Койнов

Екип 4

Идеята на екипа на Симеон Здравчев, Константин Папазов, Борис
Дръндарски и Венелин Делчев, SMART-BAT, продукт чрез който се рециклират
и удължава режима на готовност на батериите. Той ще представлява контейнер  
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с дисплей и няколко отвора, в зависимост на вида на батерията, както и отвор
за монети. За всеки различен вид изхвърлена батерия ще се получава различен
брой монети. В зависимост от вида на батерията, потребителя ще получава
монети. За всяка изхвърлена алкална батерия ще се получава 1 монета, за
литиево-йонни батерии - 4 монети, за акумулатор - 6 монети и т.н. SMARTBATT е оборудван със система за рециклиране на батерии на място. Тя се
изразява в механизъм за подмяна на акумулаторните елементи в батериите
с нови и евентуално препрограмиране или подмяна на контролера на заряда.
Както и добавяне на силициеви нанотръбички, чрез които на практика
се удължава живота на батериите с до 60 дни.   Продукта ще спомогне за
опазването на околната среда, предотвратяване на допълнително замърсяване
и ще задоволява нуждата от допълнителни енергоизточници на потребителите
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Павлин Петров: Според мен иновативното обучение стои в основите
на всяка развита страна. „Човек се учи докато е жив”, именно затова всеки
специалист трябва да продължи професионалното си развитие, независимо
от неговата професия, защото възможността да постигнеш и да можеш нещо
повече винаги съществува. Мисля че иновирането на обучението трябва да се
осъществява успоредно с развитието на всеки аспект от индустрията, защото
това бележи напредъкът на човечеството.
Георги Челенков: Занимавам се с дизайна, реализацията и
представянето на нашия продукт – иновативния портфейл. „Не... Това не е шега!“
Това е резултатът от иновативното обучение по дисциплината “Икономика”
в ТУ-София. Чрез богат набор от интерактивни уеб 2.0 приложения, аз и
моите колеги изпълняваме индивидуални и екипни задачи, определени
от преподавателя Милена Крумова, чрез които непрекъснато поставяме на
изпитание своите икономически познания, способността да се придържаме
към поставените крайни срокове и умението за работа в екип. Развивайки
своята креативност и разширявайки спектъра на знанията си, формираните
екипи ежедневно се изправят пред реални проблем, чиито решения се крият
в отлично разбиране на преподадения материал и перфектна координация
между отделните участници. Разработените задачи се качват в уеб-портал,
достъп до който получават единствено участниците в уеб2.0 приключението.
Николай Петков: Преди да започна обучението си по икономика
не знаех за web 2.0 приложенията. В процеса на работа се сблъсках с много
различни и интересни приложения от тази платформа. Работата с тях
позволява на студентите да покажат не само знанията си по съответната
дисциплина, но и артистичността си.   Самите приложения не изискват поспециални знания в софтуерен план, работи се лесно с тях, а резултатите са
наистина впечатляващи. Запознанството ми с web 2.0 платформата ще ми бъде
полезно не само по икономика, но и по много други дисциплини в процеса на
обучението ми.
Садула Хасан: В съвременния свят в който живеем е свят на висока
конкуренция, който се развива с много бързи темпове, а иновативното
обучение е един неизбежен инструмент. Според мен в общото обучение на
всеки специалист независимо от областта или от професията му не е достатъчно
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само дипломирането му а непрекъснатото му професионално развитие и найважния модел е иновативното обучение. Всъщност иновативното обучение
ще помогне и ще позволи всеки да бъде конкурентоспособен в съответната си
област.
Петър Христов: За мен обучението по икономика е важно и би било
полезно в бъдещото ми кариерно развитие. По тази причина останах много
доволен от иновативните идеи на нашият преподавател Милена Крумова.
Прилагането на разнообразни технологии в обучението ни, и по-точно на Web
2.0 приложения, се оказа едно доста вълнуващо и полезно съчетание, което
показа доста добри резултати. Използвайки тези нови за мен технологии аз,
освен че затвърждавах знанията си по икономика, усвоявах и нови знания и
умения. Смятам, че този начин на обучение помага за развитието на много
качества като креативност, самостоятелност и умения за работа в екип.
Бъдещето ни е силно зависещо от технологиите и те биха могли единствено да
помогнат в развитието ни.
Тодор Петров: Извършването на учебна дейност с помощта на уеб
приложения е един различен за българската образователна система метод.
Обучението по икономика показва, че един такъв модерен подход може да
бъде много по-полезен и по-ефективен от остарелият и неефективен метод на
преподаване и учене, който остава непроменен вече десетки години в България.
Избора, който има студента за изпълнението на всяка една от задачите от
учебния план, му дава свободата наистина да развие своето мислене, а не
просто механично да препише протокола от колегата.
Общия брой на студените, които активно участваха и разработиха
множество цифрови ресурси беше повече от 260. През семестъра платформата
беше посетена повече от 21500 пъти, а разработените цифрови ресурси,
резултат от поставените задачи с използване на уеб 2.0 приложения надхвърли
3000. Както през семестъра, така и в края на семестъра беше проведен
feedback за работата с платформата. Основни резултати от обучението са, че
часовете за самоподготовка имат голям принос за знанията на студентите.
Те са среда, както за формално, но много повече за неформално обучение,
която студентите могат да обсъждат, размишляват и дискутират поставените
учебни задачи, интересът към ученето е много по-висок, когато се прилагат
иновативни методи на преподаване, когато подходът на преподаване е наситен
с примери от практиката и студента има право и алтернативи за избор.
Днешните студенти имат много добри способности за работа с технологии и
с минимални усилия в подходяща технологична среда, могат да придобиват
и да създават нови знания ефективно и с висока степен на удовлетвореност.
Двигател в обучението на студентите е личната им мотивация, която може
да бъде стимулирана с индивидуален подход и обогатена с многообразие от
уеб 2.0 приложения. Иновативните сценарии за обучение с интегриране на
уеб 2.0 имат синергичен ефект, както за процеса на обучение, но най-вече за
резултатите от обучението.
С пожелание за успех на всички студенти!
С Уважение,
Милена Крумова
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Софийски Фестивал на Науката
Софийският фестивал на науката се провежда   ежегодно през месец
май и е сбъдната мечта на много хора. Това е мястото, където границата между
култура и наука не съществува. Събитието е част от Културния календар на
столицата и се провежда в Театър София и специално изградени шатри в парка
Заимов около театъра. В програмата можете да откриете по нещо интересно за
всяка възраст, професия или занимание.
Основан през 2011 г. от Британски съвет и форум „Демокрит” под патронажа на Министерството на образованието и науката, още с първото си издание фестивалът спечели многобройни почитатели. Той е единствен по рода
си в България и се провежда с подкрепата на Столична община, и много партньори.
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Специален гост за откриването на фестивала ще бъде проф. д-р Робърт
Уинстън – лекар, експерт по човешката репродуктивност, микрохирургия и
различни техники на репродуктивната хирургия, включително лечение на стерилитета, едно от водещите имена в областта на политиката за наука, научна
етика, популяризирането на науката, в това число и като автор на множество
книги и филми по БиБиСи (напр. „Човешкото тяло“) . Сред чуждестранните
гости ще бъде и проф. Франк Бърнет – първият британски професор по комуникация на науката и доктор по невроендокринология, ще гостува със своето
най-ново шоу „Запознай се с мозъка си“. Той ще направи и майсторски клас за
журналисти. Сред  българските презентатори на фестивала ще бъдат някои от
звездите на конкурса „Лаборатория за слава Famelab“, както и изявени учени.
Те подготвят събития за деца и възрастни, както и практически демонстрации,
в които всеки ще може да се докосне до науката.
Софийският фестивал на науката е част в Културния календар на столицата и се провежда под патронажа на МОН, в партньорство с университети,
БАН, медии и компании със собствена изследователска и развойна дейност.
Съ-учредител е на Българската фестивална асоциация, а през 2013 г. получи
награда „Златно перо“ за принос към културата.

Уеб сайт: www.sofiasciencefestival.bg
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FameLab® е регистрирана търговска марка на Челтнъмските фестивали – една от водещите британски организации в културата, които организират
четири от най-известните фестивали в страната: за джаз, литература, музика и
наука.  Конкурсът FameLab е създаден през 2005 г. от Челтнъмския фестивал
за наука в партньорство с Националния фонд за наука, технологии и изкуства
(NESTA) и със спонсорство от Pfizer, Silicon 19, Channel 4 и The Daily Telegraph.
През 2007 г. Британски съвет започва да организира конкурса за първи път извън Обединеното кралство в рамките на един от най-успешните си регионални
проекти в Югоизточна Европа. През 2010 г. е първото разширение на географския обхват на конкурса, когато от 9 страните-участнички стават 14. През 2014
г. предстоят конкурси в 25 страни на 4 континента – Европа, Азия, Австралия и
Африка, с участници от ЦЕРН, НАСА и други големи изследователски центрове и университети. По този начин конкурсът FameLab се превърна в истински
глобален феномен! България е една от страните, в които конкурсът се провежда от самото начало през 2007 г.
До участие в конкурса се допускат студенти и учени от природоматематическите и инженерни науки, които трябва в 3 минути да разкажат нещо
вълнуващо от своята област, независимо дали става въпрос за фундаментални
или експериментални изследвания. Жури, състоящо се от учени и журналисти,
следят за спазването на трите критерия на конкурса – научна достоверност,
разбираемо поднасяне и харизматично присъствие на учения на сцената.
Условията за участие и регистрация за конкурса в България са на сайта, посочен по-долу.
Най-ценното на FameLab е мрежата, която създава, развитието на
уменията и повишаване на интереса към комуникация на науката в национален и международен мащаб. От създаването на конкурса до сега повече от 3500
учени, инженери, математици са участвали в него по света и над 150 финалисти са се борили за място в международния финал.
FameLab си поставя за цел да подкрепи и насърчи талантливи млади хора, които искат да развият уменията си за комуникация, за да представят по-успешно
своята наука пред обществото като цяло, а не само пред собствените си колеги
и научни среди.
Някои от участниците вече успешно се реализират и в телевизии и радио, но всички остават отдадени на научните си изследвания и други области
на дейност, като съчетават научната кариера с комуникацията с обществото.
Гордеем се с успеха на всеки един от тях. Именно международната мрежа на
участници в конкурса FameLab е една от причините да сме толкова запалени
по инициативата – виждаме как хора от различни държави и култури започват
да работят заедно, много често спонтанно, и създават впечатляващи проекти в
областта на комуникацията на науката.
Щастливи сме, че даваме своя принос към доказателството за това, че
науката е изключително важно средство за дипломация и междукултурно общуване. Когато представители от толкова националности се съберат в Челтнъм
за Международния финал, всички бариери отпадат. Науката е универсална,
тя е обединяващ фактор, не е предназначена за елитарна група – в нея всеки
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Лаборатория за слава — FameLab Bulgaria
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знаещ човек има място.
Уеб сайт: www.famelab.bg

БГ Наука помага в организирането
и популяризирането на Софийския
Фестивал на Науката!

Българската Наука в действие

www.sofiasciencefestival.bg
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FameLab Bulgaria – включи се и ти!
www.famelab.bg
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Организация за съвременно алтернативно
изкуство и култура „36 маймуни”
Сдружение “Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни” извършва нестопанска дейност в обществена
полза.
“36 маймуни” е неправителствена организация с цел да инициира и
реализира новаторски проекти в областта на културата и изкуството.
Дейността й е изключително концентрирана върху експериментиране
и промотиране на алтернативни и малко популярни форми на изкуството.
Дългосрочната стратегия на организацията е изградена върху идеята за разширяване и разнообразяване на неинституционализираната и неформална
среда за правене на изкуство в България.
ЦЕЛИ

Основни области в дейността на Организацията досега са: сценично
изпълнителско изкуство, съвременна драматургия, гранични театрални форми, провеждане на обучителни инициативи в гореспоменатите сфери, театрални ателиета с ученици и деца, начало на книжна поредица за нова драматургия, съвместно с издателство „Панорама плюс”.
От създаването си през 2007 г. организацията е реализирала следните инициативи:
• Ноември-декември 2007 – град София
Реализация на проекта “ПроТекст - сценични четения на нова европейска драматургия в несценични пространства” в партньорство с ГьотеИнститут България. В рамките на проекта бяха преведени и представени четири немски пиеси, избрани сред най-добрите за най-новата немска драматургия. В процеса на реализацията беше развита специфичната изпълнителска
форма “пърформанс-четене в несценично пространство”;
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1. да подпомага развитието на разнообразно и стойностно съвременно българско изкуство и култура;
2. да популяризира алтернативни практики в сферата на културата и изкуството и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера;
3. да работи за активирането на културния диалог на регионално, национално
и международно ниво;
4. да подкрепя млади творци и нови форми в изкуството и културата;
5. да работи за развитието на гражданското самосъзнание и гражданското общество в страната
6. да популяризира ролята на изкуството като политически и социален коректив
7. да популяризира и подкрепя научни и  екологични изследвания, открития и
инициативи чрез формите на изкуството
8. да популяризира българското изкуство и култура извън страната;
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• Януари 2008 – град Русе, град Пловдив
ProText on tour 1 – реализиран в партньорство с “Международно дружество
Елиас Канети” и Фондация “Център за срещи на провинцията Саксония-Анхалт на Германо-Българското дружество Саксония-Анхалт в Пловдив”
В неговите рамки в град Русе бяха представени пиесите “69” и “Синята брада” в
несценични пространства и бе реализиран концерт на група БГз. В град Пловдив имаше представяне на пиесата “Грозният” от програмата на ПроТекст;
• Юни 2008 – град Велико Търново, град Варна
ProText on tour 2 – реализиран в партньорство с арт-група “Дупини” и Международен театрален фестивал “Варненско лято”08.
Във Велико Търново бе представена пиесата “Синята брада” и организиран
концерт на група БГз.
На Международния театрален фестивал “Варненско лято”08 бяха представени
две “пърформанс-четения” (“Грозният” и “69”) и един концерт на група БГз;
• Юли 2008 – град София
Фестивал на ТР”Сфумато” -“Малък сезон” 08 – участие с пиесата „Синята
брада”от програмата на ПроТекст І. Партньор на проявата бяха Гьоте-Институт България, галерия „Васка Емануилова”;
• Ноември 2008 – град София
ПроТекст:Борбата продължава – сценични четения на нова френска
драматургия в несценични пространства. В рамките на този проект бяха
преведени четири и представени две нови френски пиеси. С партньорството на
Френския културен институт, СУ „Климент Охридски”, театрална лаборатория
„@лма @лтер” и подкрепата на Министерство на Културата;

Българската Наука в действие

• Февруари 2009 – град София, Център за култура и дебати Червената къща
ПроТекст представи пиесата „69” в рамките на Универмаг 2 (showroom за
културни продукти), организиран от Регионален Ресурсен Център за Култура „фабриКата”;
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• Септември 2009 – Организация „36 Маймуни” става съучредител и е един
от основните активни членове на сдружение „Асоциация за свободен театър – АСТ”. Основни цели на АСТ са подобряване на условията за работа на
професионалните творци на свободна практика, популяризиране и развитие
на свободната изпълнителска сцена в България, активиране на обмена на художествени продукти и идеи, както и на информация, опит и компетенции в
областта на културната политика на регионално, национално и международно ниво. Дейността на Организация „36 маймуни” в рамките на АСТ е
основно концентрирана в областта на политическия диалог с държавната и
общинска власт, международните контакти със сродни организации, инициативи за партньорство между НПО в сферата на културата и изкуството и държавни и общински театри и културни институти. През 2010 г АСТ става найпопулярната организация в сферата на свободните изпълнителски изкуства в
България, която провежда ясна културна стратегия в посока развитието на сво-
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бодната изпълнителска сцена. Тя има свой представител (Гергана Димитрова)
в Обществения експертен съвет за театър на Министерство на културата през
2011г. и е активен официален участник в дискусията относно Националната
стратегия за културата сектор „Театър” стартирала през 2012г..

• Октомври 2009 – Център за култура и дебат Червената къща „Андрей Николов”, София - „Отвличане” – документален спектакъл по интервюто на
австрийския журналист Кристиян Брюзер с Халед ел-Масри, немски гражданин от ливански произход, незаконно държан пет месеца в таен в американски
затвор в Кабул. С финансовата подкрепа на Столична програма „Култура” на
Столична община и Фондация „Етюд”
• Ноември 2009 – град София
ПроТекст:ДРАМА СЕГА – пърформанс-четения на нова румънска
драматургия в несценични пространства – селекция и превод на четири
пиеси от съвременната румънска драматургия. Представяне на пиесата „След
утре, преди вчера” от Джанина Карбунариу в старото помещения на бар „Тънка
червена линия”, с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура” на
Столична Община, в партньорство с румънската организация dramAcum, посолство на Румъния в България и бар „Тънка червена линия”;

• Май 2010 – град Русе
Международен уоркшоп за драматургично писане воден от Ян Декер (Германия) и Пека Щефан (Румъния) с участието на румънски и български автори в
гр. Русе в партньорство с Международно дружество „Елиас Канети” и организация dramAcum (Румъния);
• Юли-Ноември 2010 - град София
ПроТекст: Произведено в България - пърформанс-четения на нова
българска драматургия в несценични пространства. В рамките на този
проект бяха написани три нови български драматургични текста, над които работиха съвместно три тандема от автор и режисьор. Новосъздадените текстове
бяха представени под формата на запазената марка-формàт на организацията:
«пърформанс-четене» в столични музейни и галерийни пространства – Национален прородонаучен музей, Национален политехнически музей и Софийска
градска художествена галерия през месец ноември. В проекта бяха включени
над 35 млади артисти и изпълнители. Проектът беше осъществен с подкрепата на Столична програма «Култура»  на Столична община и Министерство на
културата;
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• Март 2010 – Гьоте-Институт България, град София, ул. Будапеща 1
„ХамлетМашина” – пърформанс-четене на едноименната пиеса на Хайнер
Мюлер с участието на група Ambient Anarchist, в рамките на програмата на
Гьоте-Институт „Хайнер Мюлер и България”, посветена на 15-годишнината
от смъртта на немския драматург (23-25.03.2010). С финансовата подкрепа на
Гьоте-Институт България;
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• Ноември 2010 – издание на първата книжка от Колекция ProText - „Нова
румънска драматургия“ – съвместна инициатива с издателство «Панорама
плюс»;
• Май 2011 – гостуване на пърформанс-четене на пиесата „Праехидно” в Русе
в Дом Канети съвместно с Международно дружество Елиас Канети, по програмата „Изкуство в движение” на фондация Арт офис с финансовата подкрепа на
Фондация Америка за България;
• Юли 2011 – участие във фестивала „Арт Фест Водна Кула” в София с театралната инсталация „Ева Бехщайн – нощта на прилепите”;
• Ноември 2011 – премиера на спектакъла „Праехидно” в студио Suspacious
в София, участие във първо издание на „АСТ – Фестивал за свободен теаър”.
Награди „Икар 2012” за режисура и за драматургичен текст;
• Юни 2012 – участие с „Праехидно” в Международния театрален фестивал
„Варненско лято”, основна програма, в галерия „Графит”.
• Октомври 2012 - участие с „Праехидно” в австрийския международен фестивал FLOW, представяне в Дом Канети в гр. Русе.
• Ноември 2012 – участие на ПроТекст 5: НАВРЕМЕ – четири авторски
миниатюри на тема „време” в архитектурно пространство в АСТ Фестивал за свободен театр 2

Българската Наука в действие

• Ноември 2012 – ПроТекст 5: НАВРЕМЕ – четири авторски миниатюри на тема „време” в архитектурно пространство. Премиера: 10 ноември в Централна минерална баня. Проектът беше осъществен с подкрепата на
Столична програма «Култура»  на Столична община и Министерство на културата, посолство на Кралство Дания;
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• Март 2013 – ПроТекст: 6 НОВО НАЧАЛО. Две пръформанс-четения на
нова немска драматургия в несценично пространство. Премиераи: 15 и 22 март
в Софийски Арсенал – Музей За Съвременно Изкуство /САМСИ/. Реализиране
на 10 представления. Проектът е с финасовата подкрепа на  Гьоте-институт, в
партньорство със Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/
и БНР, Радио БИНАР.
• Май 2013 – Участие на миниатюрата „Рея“, част от „ПроТекст 5: НАВРЕМЕ“ в петото издание на фестивала ContemporanIS в Яш, Румъния.
• Април 2013 – Участие в проекта «243 кв. м. Независим» с инсталация,
представяща съвременната драматургия и проекта ПроТекст. Инициатива
на Театър АТОМ, която се проведе. в Държавна лаборатория «Българска роза».
• Юни 2013 – Участие на миниатюрата „Рея“, част от „ПроТекст 5: НАВРЕ-
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МЕ“ във фестивала „Узана поляна фест“ 2013, Габрово, България.

• Октомври 2013 – “ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ” интерактивна театрална
инсталация на тема квантова физика, развитие на авторкса миниатюра от
“ПроТекст 5: НАВРЕМЕ” в цялостен спектакъл. Премиери: 30 и 31 октомври в
бившето кино „Македония“, ул. „Пиротска“ 5, София. Реализиране на 10 представления. Проектът беше осъществен с подкрепата на Столична програма
«Култура»  на Столична община и Министерство на културата. Номинация
ИКАР 2014 за Майсторско техническо осъществяване.
• Декември 2013 – “РЕЯ”- мултимедиен антиутопичен моноспектакъл.
Второ продължение на проекта «ПроТекст 5: НАВРЕМЕ», развитие на миниатюра в цялостен спектакъл. Премиера на 17 и 18 декември в Центърът за култура и дебат “Червената къща”.
Проекти, реализирани с партньорството на „36 маймуни”:
1. Декември 2009г., София - „Дупка в светлината” (сценично упражнение
за затворени очи) – театрално представление в пространството на в “Склада“,
ул. Бенковски 11. Драматург Патюли Ринне (Финландия), режисьор Неда Соколовска. Проектът е осъществен с подкрепата на Посолството на република
Финландия, Taiteen keskustoimikunta и Нов Български Университет, с приятелската помощ на “36 маймуни“.

3. Април 2009г., София – „Грозният” от Мариус фон Майенбург – репертоарен спектакъл на театър София, реализиран с предложен и предоставен от
Организация „36 маймуни” превод на пиесата
Режисьор: Василена Радева
4. Февруари 2009г., София – „Тунелджии” от Дон Дюинс– театрално представление в мазе-галерията на Артхостел (ул. Ангел Кънчев 21А). Проект на
„Дом на културата на транспортния работник”, финансиран по програма „Култура” на Столична община.
Режисьор: Василена Радева
5. Май 2010г. - разпространение на спектакъла „Малкият принц” от Екзюпери с режисьор Василена Радева с участието на деца от Дневен център за
деца с увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания, Детска Шекспирова театрална школа „Петровден”, в партньорство със сдружение „Помощ за
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2. Септември 2009 – Водната кула в кв. Лозенец, гр. София
Организация 36 Маймуни в партньорство с Форум Демокрит реализира „Ева Бехщайн – нощта на прилепите” - театрален проект по научно
изследване за прилепите в Странджа планина на Боян Петров за програмата
2WAYS в партньорството с програмата EUSCEA на европейската комисия .
Представяне на проекта на научната конференция в Гьотеборг (Швеция) през
април 2010г. и в Брюксел през декември 2010г.
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деца в риск”.
6. Ноември 2010 – май 2011г. – курс от театрални занимания с ученици
по романа на Тери Пратчет „Изумителният Морис и неговите образовани гризачи” с театрална студия „Ние от 22-ро” с художествен ръководител Галя Димитрова
7. Март 2011г. - Провеждане на два уоркшопа с ученици на тема нови форми в драматургията и театъра по проекта „В час с театъра” организиран от
„Нови драматургии” и САБ
8. Юли – декември 2011 - Участие в организирането и провеждането на първото издание на „АСТ – Фестивал за свободен театър” в София, организиран
АСТ – Асоциация за свободен театър
Председател на сдружението е Гергана Димитрова. Активни членове и проект- мениджъри в момента са Василена Радева, Елена Шопова и Петко Стоянов. Организацията е базирана в град София. Адрес за кореспонденция: София
1606, ул. „Димитър Трайкович” 1, вх.Г, ет.2, ап.4,

36monkeys@gmail.com
gertata@gmail.com
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участва частие в „Семинар “Технологично подпомогнато обучение”. Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21
- Образователни политики в ХХI век
www.nauka.bg
http://nauka.bg

Асоциация на докторантите в България

Основната цел на Асоциацията е да подпомага внедряването на добри
практики, осигуряващи условия за развитие на научната кариера на докторанти
и млади учени в България и да осъществява научно - изследователска и
развойна дейност, свързана с факторите влияещи върху професионалната
реализация.
Допълнителните цели на Асоциацията са:
•
Утвърждаване на авторитета на докторантите, учените и научната
професия в България и подпомагане на развитието на научния потенциал,
научните изследвания и иновациите във висшите училища и научните
институции;
•
Подобряване на социалния статус и защита на икономическите и
професионални  интереси на докторантите и младите учени;
•
Развиване на  връзките на науката с обществото, изкуството и културата;
•
Насърчаване на колегиалността и сътрудничеството между докторантите
и младите учени в България;
•
Осигуряване на достъп и обмен на информация между членовете във
връзка с научно - изследователската дейност на докторантите и младите
учени с оглед защитата на техните интереси;
•
Подпомагане на професионалната реализация на получилите научно образователна степен “доктор;”
•
Насърчаване на изграждането и поддържането на контакти със сродни
научни организации в България и в чужбина.
Основната дейност на АДБ е насочена към подпомагане на развитието
на науката и образованието в страната, повишаване на капацитета и
възможностите за развитие на млади изследователи, както и към изразяване
на официална позиция и препоръки към образователни, обучителни,
академични, бизнес и държавни институции по въпроси от особена значимост
за обучаващите се докторанти и младите изследователи.
През 2003 година Асоциация на докторантите в България заедно с Център за
академични изследвания - София и Център за обучение на докторанти при
Българската академия на науките осъществява проект “Интегрирана база
данни на докторантите в България и чужбина и дискусионен академичен
форум” - www.phdgate.net - база данни с разностранна информация за
докторантите в България и чужбина. До момента в електронната база данни
са регистрирани близо 2300 докторанти от различни български и чужди
университети и институти.
“Асоциация на докторантите в България” е част от мрежата на
Eurodoc - Европейски съвет на докторантите и младите изследователи и
съвместно с тях осъществява мониторинг на младите учени в България и
Европа по отношение на различни параметри (условия на труд, кариерно
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Асоциация на докторантите в България (АДБ) е основана през 2002 година
като неправителствена академична организация.
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развитие, ръководство и обучение на докторантите и др.).
“Асоциация на докторантите в България” е член на групата на
неправителствените организации, работещи в сферата на образованието,
науката и културата, чиито представители участват в състава на работните
групи за разработване на Договора за партнъорство и програмите на република
България за програмен период 2014 – 2020 година.
“Асоциация на докторантите в България” е член на групата на
неправителствените организации, работещи в сферата на образованието,
науката и културата, чиито представители участват в състава на работните
групи за разработване на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” за програмния период 2014-2020 г.
Проекти:
„Изследване на потребностите, мотивацията и нагласите на
младите учени за научна дейност и кариера в България и на
възможностите за по-значимо сътрудничество с бизнеса“ установяването на потребностите, мотивацията и нагласите на младите
учени за научноизследователска дейност и кариера в България са от ключово
значение за запазването на връзката между поколенията, за успешното
развитие и бъдеще на българския научен кадрови потенциал.
„Доброволци в лабораторията“ - популяризира ценностите
и възможностите на доброволчеството в помощ на младите
изследователи – биолози.

Българската Наука в действие

Уеб сайт: www.phdgate.net/
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участва частие в „Семинар “Технологично подпомогнато обучение”. Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21
- Образователни политики в ХХI век
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Полезни практики в неформалното
образование - БГ НАУКА
Росен Теодосиев – Сдружение „Форум Наука” (rosen@nauka.bg)
Петър Теодосиев – Сдружение „Форум Наука” (petar@nauka.bg)

Списание и онлайн медия
Всичко започна още когато бяхме ученици. По онова време думи като:
учен, наука, списание звучаха толкова странно, че никога не бих ги събрал на
едно място. Тогава започнахме да търсим какво в образователната система
липсва и коя е причината да има толкова голяма пропаст между учениците
и учителите; къде е проблема. В един момент в четене и търсене на различен
тип статии, материали, форуми и сайтове ние осъзнахме, че има липса на това,
което в момента наричаме БГ Наука или казано по друг начин – платформа
за неформално образование. Още тогава създадохме фирма, която никога не
проработи като такава, а едва преди по-малко от две години учредихме сдружение, даващо възможност за кандидатстване по различни европейски програми в сферата на неформалното образование.
Стартираното, през зимата на 2005/2006 г., списание „Българска
Наука“ успя да спечели читатели и ентусиасти, които чрез свои материали и
идеи доразвиват първоначал-ната концепция за медиен проект, който се занимава с неформално образование. И до днес списанието се е безплатно интернет
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Какво е неформално образование?
Спекулира се с това какво е неформално образование. Не всичко интерактивно и различно от програмата в училище може да се нарече неформално
образование. Неформалното образование е необятно, това е място където човек може да експерименти-ра, да създава нови методи и технологии на образование. Сега е ред да се отворят вратите за неформалното образование – процес,
при който човек придобива различни умения и знания чрез собствения опит
и в зависимост от собствените си нужди.
Когато говорим за неформално учене трябва да имаме предвид няколко важни принципа:
• То се случва в неформална обстановка – извън образователни и обучителни институции където има регламентиран ред. Характеризира се по-скоро
като практически, отколкото като теоретичен процес. Основна е идеята за учене чрез правене – learning by dоing – защото хората се учат докато правят нещо,
а не докато слушат някого.
• Човек сам определя посоката – неформалното образование не е курс на
обучение; не може да бъде интензивен или съботно-неделен курс. То е един
краткосрочен или дългосрочен процес, чието времетраене човек избира сам, т.
е. е въпрос на личен избор.
• Придобитите умения и качества не се сертифицират – в края на процеса на неформалното обучение не се получава диплома или сертификат. Личностното обогатяване е индивидуално и като такова не може да се впише в
стандартизиран официален документ.
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издание, осигуряващо възможно най-добрата, интересна и подробна научна
информация, представена достъпно за нуждите на възможно най-широка аудитория. Издава се от ”Българска Наука” ООД и Сдружение „Форум Наука“. Развива се с много добро темпо, като за кратко време се превърна в найголямата и динамична научна общност в българското интернет пространство.
Списанието е поле за изява и обмен на коментари между потребителите по въпроси и проблеми от различни области на знанието. Това не означава, че само
учени четат или пишат в сп. „Българска Наука”, дори напротив. Огромна част
от авторите са хора чиито интереси надхвърлят средното четене по дадена тема
и стават „специалисти” без дори да имат нужното образование за това. Имаме
потребители, които правят собствени изследвания по дадени теми от историята – ровят се в архиви, четат документи в оригинал и т.н. само и само, за да
се запознаят подробно с материя, която частично е изследвана от науката. Така
неформално всеки сам образова себе си, а чрез собствените си изследвания – и
други потребители, читатели. Важно е да се каже, че специалисти проверяват
всяка теория, публикация и въобще всякакъв тип информация постъпила за
публикуване в списанието, за да не се допускат грешки и неправилно информация бъде сметната за истина. Огромна част от работата по самото списание,
сайт и форум се извършва от млади хора доброволци. Самия процес на работа,
състоящ се от преводи, редакция, техническа работа по самия сайт или списание е в същността си неформално образование. Всеки извършен процес научава и затвърждава наученото от доброволците, като това се прави само от хора,
искащи да научат повече в тази сфера.
Освен интернет изданието ние организираме и много различни събития, свързани с науката и неформалното образование извън интернет пространството. От 2009 г. до сега участваме като:
• съорганизатори на „Фестивала на Българското Образование”;
• организатори на първия за България Конкурс за късометражен документален филм;
• участници в различни семинари на БАН;
• съорганизатори в първия проект за космическо образование в България
„Космически предизвикателства” на сдружение „Циолковски”;
• съорганизатори и медийни партньори на първия за България „Софийски
Фестивал на Науката”, организиран от Британски съвет – България
и пр.
Друг интернет медиен проект, който се занимава с неформално образование е радио „Бинар“. Изцяло изнесено в интернет, там могат да се чуят
и видят предавания с разнообразнаа тематика. Самото студио е снабдено и с
видео камери, които показват в реално време водещи и гости. Автомобили,
литература, музика, култура и наука са само част от разглежданите теми. Специално място има научното предаване „Рибен буквар”. По същество то представлява седмично предаване за наука, излъчвано на живо всеки петък от 18
до 20 часа по интернет радио Бинар. Екипът на предаването - Александрина
Ал-Джасем и д-р Иван Христов, се фокусира върху актуални научни теми и
предлага на разбираем език академична и умерена дискусия върху различни
проблеми от областта на науката. Същевременно всяка седмица в студиото на
„Рибен буквар” са канени специалисти от различни области, с които се обсъж-
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Младежки проекти и обмени
Европейската Комисия заедно с министерствата на всяка държавачленка, занимаващи се с младежите промотира конструктивен диалог между
правителствата, младите хора и техните организации. Целта е създаване на активно гражданство сред младите хора, увеличаване на социалната интеграция
и гарантиране, че младежкото измерение е взето предвид в другите политики
на ЕС. В България тази политика се подкрепя чрез конкретни действия от специфична програма за младите хора: „Младежта в действие“.
Ролята на Комисията е да гарантира гладкото и ефективно управление на
тази програма и да наблюдава неговото изпълнение на национално и европейско ниво.  Освен това тя е отговорна и за осигуряване на съгласуваност на
програмата, както и по-нататъшното развитие на различните й дейности, поспециално чрез разработване на цялостна стратегия и приоритети. Освен това
Комисията се стреми да гарантира прозрачност на действията на ЕС в областта
на младежта, както и на ефективното разпространение и използване на резултатите от програма „Младежта в действие“.
Ние от Сдружение „Форум Наука” се занимаваме активно с разпространение на информация относно младежки проекти по програма „Младежта в действие“. Това се случва основно чрез списанието, Facebook страницата на списанието и самият сайт Nauka.bg, където публикуваме резултатите
от проведените проекти. Също така Сдружение „Форум Наука” участва пряко
като само организира международни проекти. До момента такива са проведени в Италия, Естония, Германия, Турция, Армения, Беларус, Унгария, Полша,
Румъния. Амбицията е тази дейност да се разширява.
Приложението методи на неформалното образование в подобни проекти е ценно средство за придобиване на нови знания и компетенции от участниците. Добър пример е осъщественият проект в Естония, насочен към изследването на медиите и това как младите хора „виждат” медийните продукти.
Участници от седем европейски държави обмениха идеи и опит в дискусии за
ефекта на медиите и тяхната връзка с културата, стереотипите и обществото.
Чрез различни упражнения за творческо четене, откриване на погрешни логически доводи в медийни публикации, писане на прес съобщения и дискусии
за ефекта на рекламата участниците си дадоха сметка за силата на медийното
влияние.
Успешен бе и поведеният между 7 и 22 Юли 2012 г. в Аугсбург (Германия) проект, с участието на група представители на Сдружение „Форум Наука”.
Той премина под надслов „Образование , работа и живот в бъдещето“. В него
участие взеха младежи - представители от Естония, България, Италия, Турция,
Германия, Австрия, Унгария и Полша. Те използваха двете седмици прекарани
в Аугсбург, участвайки в многобройни дискусии и екипна работа, по време на
които имаха за цел да направят своите предложения за подобрение условията
на живот, образование и работа и да представят своите визии за едно устойчиво бъдеще. Разнообразната програма на участниците в проекта включваше
посещения както на исторически забележителности като например Фугерай /
Die Fuggerei/ - най-старата европейска социална институция за подпомагане
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дат и обговарят въпроси от аудиторията в чата на Binar.bg.
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на бездомни, така и разходка из производствения поток на съвременната високотехнологична компания KUKA robotics – водещ производител на промишлени роботи.
В периода 20-27 октомври Сдружение „Форум Наука“ взе участие в
проекта „От минало към настояще“. В рамките на младежкия обмен 4 момчета и 3 момичета представиха България в Диарбекир, Турция. Проектът събра
екипи от Полша, Румъния, Литва, Испания и разбира се, организацията-домакин – Турция. Основна тема бе културното наследство на държавите като предпоставка за по-добро бъдеще. Целта на проекта бе да представи исторически
паметници, поговорки, традиции и национални ценности, за да се обсъди как
те да бъдат запазени за бъдещето.
Друга полезна програма финансирана от Европейската Комисия, занимаваща се с неформално образование, е секторна програма “Грюндвиг”. Тя
е насочена към всички възрастни, които искат да доразвият и развият своите
умения и квалификация. „Грюндвиг“ предлага възможности за участие в европейски образователни проекти чрез индивидуална и групова мобилност.
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Почети ми
Идеята на проекта е да се пригодят за незрящи младежи (като се прочетат с необходимото ниво и дикция и се запишат на технически носител), а в
последствие и се разпространят статии от сферата на неформалното образование. Подбрани са така, че да отговарят на изискванията на образователната
система и да обогатят знанията на младежите. Всички статии се четат от участници в проекта и доброволци с необходимите умения.
Техническата работа се основава на закупените два микрофона и на
допълнително обработване на записа със специален софтуер (Audio Recorder),
като по този начин се осигуряват мобилност и гъвкавост в работата на доброволците. В последствие всички предвидени статии се записват на дискове (1000 бр.), пригодени за ползване от максимално много незрящи младежи. Предвидено бе и закупуването на 20 броя mp3 player-а, раздадени между
специализирани библиотеки, места и слепи младежи, които нямат достъп до
компютър и не могат да използват директно CD. Създаден бе и специален сайт
за проекта. Използван бе името и хостинга на уеб-сайта www.nauka.bg, за да
се разпространят всички записани статии в интернет. Целта е да се преодолее
комуникацион-ното и информационно ограничение на младежите в неравностойно положение и да се разпространи знанието по интересен и достъпен начин. Искаме да помогнем на слепи младежи да се запознаят с повече научна
и научно-популярна информация в сферата на образованието и новостите в
научната област на съвременния свят.
Доброволчеството засегна осъществяването на целия проект по социалното включване на незрящи младежи. „Социалното изключване“ е факт при
незрящите младежи в България, които учат – те нямат достъп до допълнителна, полезна и интересна информация, свързана с образователния процес и материал. Ние от сдружение „Българска Наука“ ангажирахме млади доброволци,
които да се включат в рамките на проекта и подпомогнат отстраняването на социалната изолация на незрящите хора в България. Акцентът е поставен върху
това в ежедневието на всеки млад човек да присъства мисълта и осъзнаването
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на ролята му като активен гражданин, способен да окаже помощ на младежи
в неравностойно положение, както и на чувството за глобална солидарност и
отговорност към сериозния проблем за социалното изключване на младите незрящи хора.
В проекта се включиха над 100 души, които не само спомогнаха за обогатяването на незрящите с знания и опит, но и себе си посредством редактирането и четенето на различни текстове, записа и обработката им след това.
Сайтът на проекта също е дело на доброволци: http://readme.nauka.bg

Фестивали, изложби, музей, театър и др.
От 2011 г. в България се провежда „Софийски Фестивал на Науката“,
организиран  от Британски съвет и Форум „Демокрит“, под патронажа на Министерството на образованието, младежта и науката. Това е събитие, което
цели да популяризира различни научни клонове и сближи учени и лаборанти
с обикновените хора и най-вече децата; да запознае обществото с хода на научната дейност и покаже колко интересна и забавна може да бъде самата наука.
По време на фестивала се провежда финала на конкурса „Лаборатория за слава“. FameLab® е регистрирана търговска марка на Челтнъмските фестивали
– една от водещите британски организации в областта на културата, които организират едни от най-известните фестивали в страната: за джаз, литература,
музика и наука.
Другият голям фестивал в България е „Фестивал на Българското Образование“ организиран от „Професионален форум за образование“ в НДК. Този
фестивал среща различни образователни институции, неправителствени организации и всички, които работят в сферата на образованието.
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Филми, книги, енциклопедии
В последните няколко години издателствата в България печатат все
повече научно-популярна литература, а дори и научни трудове. Има търсене,
печат и разпространение на качествени книги с достоверно съдържание и доказали се автори като експерти и професионалисти в различни сфери. В резултат много хора избират да четат книги, които ги образоват по някакъв начин, а
не просто ги разсейват от ежедневието.
Същевременно се създават много филми на исторически теми, които
провокират зрителите да се интересуват все повече и запознават с миналото и
историята на хората. Забелязва се и голям интерес към различни анимации за
деца, които са свързани с историята на нашата планета.
В края на 2010 г. списание „Българска Наука“ издаде книгата „(Не)
обикновените животни“ на д-р Чавдар Черников. Тя е посветена на тези животни, за които не се знае почти нищо и колкото и да изглеждат необикновени
в нашите очи те в своята природа са обикновени.
През изминалата 2012 година създадохме документален филм посветен на 100-годишнинта от Балканската война „На Нож!“ – имаше изключително голям успех. Обиколихме над 20 града в България, като прожекциите
продължават и през 2013 г. В момента работим над втори филм, посветен на
Втората / Междусъюзническа балканска война, който ще има премиера на 16ти юни.
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Столичните музеи, а и не само работят активно за привличане на нови посетители, като организират различни мероприятия, изложби, дни на отворените
врати, лекции и чествания на различни годишнини. Тези събития са от изключително значение за културния живот на столицат. Отбелязани са в т. нар.
културен календар на София. За тази година има предвидени над 70 различни
събития в Календара за култура на София.
Такова интересно мероприятие е изложбата, разкриваща тайните на
човешкото тяло. В следващите няколко месеца всеки желаещ ще може да се
запознае от близо със същността на своето тяло – мускул по мускул и нерв по
нерв. От 25 април на третия етаж на ЦУМ се помещава световно известната
изложба “Bodies Revealed”. Експонатите в изложбата представляват истински
човешки тела и органи, обработени по специфичен начин, който позволява
запазването им. В нея могат да бъдат видяни различните части от тялото ни и
да се разбере тяхната функция.
Все повече и повече театрални трупи излизат на сцената и представят
различни нетрадиционни постановки в съвсем нов стил. Създават се отворени пространства за създаване на култура. В тези „пространства“ всеки може да
отиде и да създаде, да участва или да представи своя идея...
Списание „Българска Наука“ всяка година организира по един голям
конкурс с награда, в който взимат участие голям брой хора на различна възраст, които създават документални филми, пишат есета, научни статии, рисуват картини и др. Последният такъв бе за рисунка посветена на 100-годишнината от Междусъюзническата война. По време на „Фестивала на Българското
Образование“ бе организирана и изложба. В продължение на цяла година тя
ще обиколи цяла България и ще има за цел както да покаже младите творци на
публиката, така и да припомня за значимата годишнина.
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БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин по света да има достъп до него.
www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Петър и Росен: Обществото и учените са
много отдалечени едни от други
Близнаците Петър и Росен Теодосиеви са в някаква степен феноменални
младежи. Почти 10 години от своята кратка биография те посвещават
на каузата – популяризиране на науката в България с помощта на онлайн
списанието „Българска наука“. Противно на своите приятели и колеги, те
не мислят за варианта „Терминал 2“ – използват го само, за да обикалят
света, участвайки в множество младежки проекти, където отново популяризират и споделят постиженията на науката в България. Вярват, че
страната ни я очаква истински добро бъдеще, ако бъдем единни и започнем
да виждаме добрите неща, които се случват наравно с лошите, но често
остават абсолютно незабелязани. И с този младежки ентусиазъм те продължават ден след ден да разказват научните постижения на достъпен
език, така че всеки може да се почувства достатъчно умен и способен да
разбере някой напълно неизвестен опит, бъдейки полезни едновременно и за
читателите си, и за учените, с които работят.

Как изглежда „БГ наука“ днес?
Росен: Към днешна дата списанието излиза 10 месеца в годината, само онлайн, но всеки брой има над 15 000 тегления. Нали не забрави, че говорим
за онлайн медия, свързана единствено и само с наука? (смее се)Най-четените
материали са за постиженията на българските учени, а редакторският колектив е от учени от БАН и водещи български университети. Резултатът е, че всеки брой съдържа над 150 страници материали на видни учени на България, а
също и българи, които от години се занимават с наука в чужбина, но продължават да ни изпращат текстове на родния си език.
Петър: Изминаха 9 години, през които се случиха много неща, като някой от
тях оставиха трайна следа в „БГ Наука“. Самото понятие „БГ Наука“ вече не
е само име на списанието или сайта ни, а цяло общество, което има самостоятелен живот с много последователи и читатели. Около списанието се осъществяват проекти, инициативи, създават се отделни сдружения и се оформят
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Как създадохте списанието „Българска наука“?
Росен: Всичко започна, когато бяхме на 15 години. Искахме да популяризираме знанието и същевременно да се образоваме по достъпен начин. Оказа
се, че няма откъде и решихме да направим сайт, посветен на знанието, който
постепенно да се превърне месечно списание за наука, което да бъде достъпно
онлайн.
Петър: Бяхме в 10 клас, когато започнахме целия проект и това начинание
беше изключително полезно за цялостното ни образование. Първите броеве
и статии в списанието написахме сами, което беше наистина трудоемка задача. Няколко години просто не излязохме от библиотеките в Добрич, четейки
стари издания на сп. „Наука и техника“ и „Космос“. След това малко по малко
се включиха други хора с авторските и преводни текстове и списанието потръгна.
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цели отделни общности. Мога да дам пример с „Български паметници”, което
е проект, започнал с поредица от статии. В един момент хората обърнаха повече внимание на темата и сега е учредено самостоятелно сдружение, което се
занимава с историята и опазването на паметниците в България.
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Какви са другите проекти, за които споменахте?
Петър: Винаги сме имали куп идеи, част от които успяхме да осъществим наистина. Една от тях е „Прочети ми”, което е вече втора част на първоначалния
„Почети ми” – проект, който разпространява знанието сред незрящите българи. С помощта на доброволци и медии, прочетохме огромен брой статии от
списание „Българска Наука”, записахме ги на диск, който беше разпространен
из библиотеки и университети в цялата страна. Сега научната информация е
достъпна и за наши приятели, които имат зрителни проблеми, но не спират
да търсят и ценят знанието. Продължаваме да работим над тази нелека задача
и приемаме помощ във всякаква форма.
Росен: Проектът, с които се гордеем най-много, е документалният филм „На
Нож!”, заснет през 2012 година по случай Първата Балканска война. Това бе
първият филм на „БГ Наука“ и ние наистина много се постарахме резултатът
да е добър. Свързахме се с най-големите историци в България по темата, а
година по-късно с екипа заснехме втори филм - „Трагедия и слава”, посветен
на Втората Балканска война. Вече обмисляме сценария на следващия филм,
който искаме да реализираме догодина. Мисля, че българинът заслужава тези
филми, които показват славното му минало и да му припомнят защо трябва
да се гордее с историята си.
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Какво се случва с науката в България?
Росен: Ще се изненадаш, но в България се създава наука. Противно на всеобщото мнение на хора, които не работят в тази сфера, тук се работи много
активно. Разбира се, винаги може повече, но все пак има неща, които се случват и имат резултат. Проблемът е друг – обществото и учените са много отдалечени едни от други и нямат контактна точка, която да ги свързва. Много от
обикновените хора не знаят какво е полимер или какво прави Институтът по
полимери, а въобще колко човека знаят, че има такъв институт. Също така за
голяма част от живеещите в столицата е новост, когато разберат, че първия
ядрен реактор в България е в София. Но това не е проблем на обществото, а на
това, че самите учени не обръщат внимание на тази дупка в комуникацията. В
същото време обществото и учените не могат един без друг и ние се опитваме
да бъдем тази допирна точка и да събираме на едно място всички.
Интервюто взе: Анастасия Карнаух
Източник: www.momichetataotgrada.com
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Интервю с проф. Николай Витанов,
заместник-директор на Института по механика на БАН
Моля, представете се...
Николай Колев Витанов, 48 години, професор по математика (избиран по
системата на ВАК), заместник-директор на Института по механика на БАН.
Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?
Представител съм на Българската академия на науките.   Никога не съм се
срамувал от това, дори по времето, когато „представители на прогресивната
общественост“ ме наричаха в лицето  феодален старец заради откритата ми
критика към действията на Симеон Дянков и към политиката на съсипване на
българската наука. Да, аз съм един „феодален старец“ на 48 години от Института по механика на БАН. Институтът се занимава с изследвания в областта
на механиката на флуидите, механиката на деформируемото твърдо тяло, механични свойства на полимери, роботи биомеханика и математическо моделиране в областта на механиката. Напоследък в института се правят изследвания и в областта на динамиката на икономически и социални системи.

В коя научна област (или в кои научни области) са Вашите занимания в момента?
В момента съм математик – случи се, когато заминах за Германия и започнах
да се занимавам с механика на флуидите. С механика на флуидите се занимавам и днес – изследвам нелинейните вълни в плитки и дълбоки води. Работя
и по въпросите на популационната динамика  и миграцията – нещо, на което
някога в България се гледаше с пренебрежение, но днес стана много актуално
покрай наплива на кандидат-имигранти.   Работя и по задачи, свързани със
социалната и икономическата динамика, включително и по задачи, свързани
с управлението на сложни научни системи.   Интересното е, че въпреки, че
днес значимостта и практическата полза от научните ми резултати не будят
вече съмнение у никого, националното финансиране на научната ми дейност
е повече от мизерно – за 13 години съм ръководил само 1 национален проект
на стойност 7500 лева. И за резултатите по него колективът беше награден с
първа награда на Министерството на образованието и науката в областта на
математическите науки. Така, че мога да претендирам, че съм и суперефективен. Иначе, да са живи и здрави чужденците, че разбират полезнастта на
изследванията ми и ги финансират.
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Кое Ви запали към науката и кога се случи това?
Към науката ме запалиха учителите ми в Математическата гимназия във Велико Търново в началото на 80-те години на миналия век. В началото ми беше
интересна историята, но експериментите в часовете по физика и химия и найвече сладкодумният ми учител по Георги Василев (за когото си спомням с
благодарност) ме насочиха към физиката.
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Какво беше заглавието на Вашата последна публикация?
Dynamical Features of the Quasi-stationary microRNA-mediated Protein
Translation
Process Supported by eIF4F Translation Initiation Factors.
Казано на български – математическо моделиране в областта на клетъчната
биология.
Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Хм, хубав въпрос. Науката в България успешно се затрива. Развитието е поставено на напълно грешна основа.  Очаква ни сгромолясване в областта на качеството на кадрите и на броя им. Но броят на пишман-професорите ще расте.
Не виждам добри перспективи.  Една разбита научна система не се възстановява лесно, а българската научна система продължава да се разбива – вижте
само какви са заплатите в БАН.  Тръгнали сме да се превръщаме в научния
бантустан на Европа и с всеки ден ще става все по-трудно да се откланим от
този път. Съжалявам, че трябва да го кажа, но това е положението. Това, към
което вървим е – тук там свестни учени в море от посредственост. А не беше
така.
Как оценявате работата на екипа си?
Винаги съм подбирал внимателно хората, с които работя – и у нас и в чужбина. Поради това нямам оплаквания – екипът ми е добър. Работата е много
и би могъл и да е по-голям. Но колкото – толкова.   След като съм напълно
отрязан от национално финансиране,  не може и да се искат и резултати от
дейността ми. Резултати и ползи за държавата търсете там, където сте дали
парите.  Иронията е, че едни прибират парите, а други произвеждат обществено значимите резултати.
Има ли около Вас млади хора, които искат да се занимават с наука?
Има.  И у нас, и в чужбина.
Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се
занимават с наука в България?
Трябва да съм честен, нали? Науката е прекрасно занимание. От което в България човек днес може да умре от глад.  Затова не чакайте на държавата.  Създавайте си научни връзки в чужбина. Така ще се квалифицирате. И ще сте
полезни, ако някой ден  българската наука започне да се третира като европейската.  
Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България
спрямо науката?
Най-напред – заплатите. Без това нищо няма да стане. След това – начинът
на финансиране.  И накрая – структурата на научно-технологичната система.  
Нищо от това не се прави. И се чакат резултати. Никакво измъкване от блатото няма да има. Още повече, че българският учен няма никакъв социален
статус.
Занимавали ли сте се с нещо друго извън научната работа?
Да.  Ставам за строителен работник, редил съм и павета.  Имам квалификация
за стругар и фрезист. Мога и да готвя.
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Моля, представете се...
Казвам се Владимир Божилов и съм докторант по астрофизика и астрономия
към Физически Факултет на СУ, като съвсем скоро ми предстои предзащита
на дисертационния труд. Освен това съм научен редактор в сп. ВВС ЗНАНИЕ.
Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?
Моят ръководител като докторант в катедра Астрономия на Физически Факултет на СУ е доц. д-р Евгени Овчаров. Заедно с него участваме в международни кампании по изследване на далечните ядра на активни галактики – т.нар.
квазари и блазари. Освен това, заедно с нашия екип, успяхме да задействаме
и вече имаме успешни наблюдения и научни резултати от изследвания от Студентската астрономическа обсерватория – Плана, която на практика отвори
очите на София към Космоса.
Кое Ви запали към науката и кога се случи това?
В десети клас прочетох книгата на Стивън Хокинг „Кратка история на времето“. Реших, че няма по-голяма задача от това, да се опитам да разгадая тайните на Вселената и да споделя това с всички. И ето – днес съм (почти) доктор по
астрофизика и активен популяризатор на науката астрономия.
В коя научна област (или в кои научни области) са Вашите занимания в момента?
Като астроном се занимавам с изследване на далечни галактики, имам интерес към космологията и към търсенето на живот извън Земята – това е т.нар.
наука астробиология. По тази тема имам издадена и научнопопулярна книга,
написана в съавторство с д-р Камен Нам – „Живот и Вселена“.
Какво беше заглавието на Вашата последна публикация?
Последната ми публикация е одобрена за публикуване в Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society – едно от най-престижните издания по астрономия.
Заглавието й е Optical Photopolarimetry of Blazar OJ287, а автори сме: Владимир Божилов, Евгени Овчаров и Григор Николов.
Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Науката в България има бъдеще единствено и само при активна и дългосрочна държавна политика в нейна полза. Това означава увеличение от поне два
пъти на процента от БВП, отделян за наука, последвано от реформа в образователната система и приоритетно финансиране на определени научни области.
Как оценявате работата на екипа си?
Работата на нашия екип е много успешна. Като цяло астрономията в България
е класирана на първо място спрямо другите фундаментални науки съгласно
международно изследване от 2010 г., което е публикувано и на официалната
страница на Националната астрономическа обсерватория Рожен.
Резултатите на нашия екип от катедра Астрономия на Физически факултет
на СУ за последните години са десетки научни публикации в реномирани из-
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Интервю с Владимир Божилов, докторант
по астрофизика и астрономия към
Физически Факултет на СУ
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дания, множество доклади на научни и международни конференции и международно признание. Един пример: една четвърт от всички открити т.нар.
„нови“ (специален тип избухващи двойни звезди) в галактиката Андромеда,
са дело на нашия екип, открити са основно под ръководството на доц. д-р Евгени Овчаров и другите колеги от катедрата. Това е сериозен научен принос,
но имаме и много други.
Има ли около Вас млади хора, които искат да се занимават с наука?
За щастие, да. Проблемът е, че условията, при които се налага да работят
младите учени у нас като цяло, са обидни. Високата квалификация на астрономите и физиците им позволява лесно да се реализират в други области
(например информатика) и в един момент, когато защитят магистърска или
докторска степен и вече им се налага да хранят семейство, те се преориентират към друга по-добре платена работа.

Българската Наука в действие

Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се
занимават с наука в България?
Ако наистина искате да правите наука, то това може да стане и у нас. В областта на астрономията определено има възможности за добра научна работа у
нас, тъй като имаме много добро обучение на международно ниво в катедра
астрономия към СУ, а едновременно с това разполагаме с достъп до телескопите на НАО Рожен. Но в България най-вероятно ще ви се наложи да работите на поне още едно място, ако решите науката да бъде вашето поприще за
постоянно.
В чужбина няма да имате толкова много свобода по отношение на научните  проекти, но пък ще имате адекватно заплащане и добри възможности за
реализация. Минусът обаче е, че на всеки две до четири години ще трябва
да кандидатствате за нова научна позиция, която може да се окаже в друга
държава и така постоянно да се местите – просто такава е системата. Може
би най-доброто е да завършите магистър у нас, след което отидете в чужбина
като докторант, да направите една-две специализации и да се надявате, че в
България нещата са се променили през това време, за да се върнете у нас.
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Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България
спрямо науката?
БВП за наука трябва да бъде увеличено значително. Каквато и реформа да се
направи, докато няма пари – няма да има и интерес на млади хора, които да
завършат тази професия.
Занимавали ли сте се с нещо друго извън научната работа?
Научен редактор съм на сп. ВВС ЗНАНИЕ към днешна дата, занимавал съм се
с програмиране и уеб-дизайн.
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Интервю с доц. Илия Пенев,
институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Моля, представете се...
Доц. д-р Илия Пенев Пенев, 69г.м докторат от 1974 г.,  ст.н.с., сега доц. от 1982 г.
Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - широк спектър на изледвания в областта на теоретичната и експериментална ядрена физика, ядрена енергетика, елементарни частици, радиоекология и радиохимия.
Кое Ви запали към науката и кога се случи това?
С физика реших да се занимавам в 7 клас, и от тогава се занимава с тази наука. Тогава много се впечатлих от процеса на делене на тежките ядра, затова и
следвах ядрена физика.
В коя област на науката се занимавате в момента?
Дипломната ми работа, дисертацията и цялата ми дейност е в областта на експерименталната ядрена физика, както и приложение на ядрените методи в
естествените и хуманитарни науки, в радиоекологията и археологията.

Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Крайно ограничено бъдеще, може би хуманитарните имат някакво по-добро,
например археологията. Естествените науки са в дълбока криза, цялото общество, индустрия и производство не се нуждае от резултатите от научните
изследвания в областта на естествените науки, поради ниското образователно и технологично ниво в момента. Инвестициите се регулират от невежи и
ниско образовани хора. Ясно е че хотелиерството, алкохолният туризъм, казината и проституцията не се нуждаят от наука. Някои отрасли, като винопроизводство, са в подем, но те усвояват това, което е направено в други страни
преди десетилетия. Липсата на какво и да е било високотехнологично производство и хвърлянето на огромни средства в сферата на обслужването доведе
до свиване на научните изследвания в областта на естествените науки, което
ще продължи. Това е отразено и в образователната система – тотално липсват студенти в областта на тези науки и в нито един частен университет не се
предлагат тези специалности, нито един частен университет не разполага, с
каквито и да е било съвременни учебни или изследователски лаборатории в
областта на естествените науки. А държавните все повече западат. В близките
15-20 години очаквам все по-голямо свиване на тези науки, респективно все
по-примитивно производство (естествено с ниски заплащания!). Заплащане-
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С какво заглавие беше последната Ви публикация?
PIXE Analysis of Some Artefacts from the First Bulgarian Capital Pliska in IX-XI
Centuries – част от поредица статии посветени на анализ на археологични
обекти с помощта на различни ядрени методи. Повечето от тези анализи се
правят за първи път в България.
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то на интелектуалния труд, в това число на изследователския, е на мизерно
ниво, което го прави неатрактивен и отблъскващ способните ученици и студенти или пък при желание за работа от тяхна страна те заминават в чужбина, където всички големи фирми имат научно-развойни бази. Имам десетки
лични примери в това отношение, а пък всички ученици, които се класират
на физически и математически олимпиади директно заминават за следване в
чужбина. Нивото на нашите университети също неуклонно пада.
Как оценявате работата на екипа си?
Екипът ми си замина – кой в чужбина, кой другаде, кой на гробищата, от група 6-7 човека съм само аз и то пред напускане.
Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука?
Вече не познавам такива.
Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се
занимават с наука в България?
Директно да бягат в Германия Франция, Холандия или в САЩ. Оставането
тук е загуба на време и квалификация, следването тук също е загуба на време,
нивото е най-ниско в България.
Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България
спрямо науката?
Финансирането, подготовката на кадри, рязко съкращаване на броя на университетите, за всяко место трябва да има не по-малко от 4-6 кандидата.

Българската Наука в действие

Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа?
Винаги – фотография, археология, нумизматика, туризъм, хладно оръжие и
реставрация на старинни къщи.
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Интервю с доц. д-р Мартин Иванов

историк, юрист, председател на Държавна агенция „Архиви“ от
март 2011 г. до август 2013 г.

Какви недостатъци бихте посочили като част от архивното дело и
на какво се дължат според Вас? Какви са способите за преодоляването им?
Основният проблем в България е, че нямаме уважение към историята и документите си, поради което не се опазват както трябва и след 30-40 години
голяма част от документите няма да оцелеят. Същевременно новите документи
не постъпват регулярно и няма достатъчно интерес това да се случи. Не се разсъждава, че в момента преминаваме в един такъв период, през който старата
хартия на хартиени документи все повече и повече намалява и ако някой се
замисли какво би могъл един ден да остави на Архива, то ще се убеди, че значителна част от документите му са в електронен вариант. Снимките са електронни, писмата са електронни, а за някои от тях нямаме технологично решение те
да бъдат опазени като например документи в abv.bg, Facebook и др. Разбира се,
те могат да бъдат разпечатани, но никой няма да си играе да ги предаде в Архива. В общи линии това са основните проблеми в нашата архивистика, които
надали ще успее изцяло да реши, но може да се опита да търси по-минимални
отговори на проблема.
Смятате ли, че архивистиката има бъдеще за развитие като самостоятелна наука?
Архивистиката е нещо повече от наука. Тя дава възможност да бъде съхранен
споменът и тя има изключително важна социална роля. Независимо как ще я
наречем, дали наука или не, тя има според мен много по-голямо значение в
дългосрочен аспект, отколкото други човешки дейности, които сега ни се струват важни. Когато човек се опита да се върне назад и да си отговори на някои
въпроси било то защо сме такива, кои сме ние, кои са прадедите ни и с какво са
се занимавали, Архивът е единствената институция, която би могла да помогне. Архивистиката има тази благородна роля да опазва чуждите спомени без да
има личен интерес от това.
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Какво за вас е архивът – държавна или културна институция?
Архивът е и двете. От една страна, е наистина държавна администрация, защото се води по официално заглавие Държавна агенция „Архиви“, което крие
възможност отделни институции да бъдат задължени да предават своята документация. От друга страна, архивът е повече за мен културна институция и
в един период от миналото се води дискусия дали да бъде културна или държавна институция, може би преди 10-15 години. В някои държави-членки на
ЕС и не само, архивите са културни институции. Например в Канада архивът и
библиотеката са обединени в едно, в Нова Зеландия също, има идеи в Австралия и Холандия да се приложи същата практика.
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Ако миналото направлява бъдещето, то доколко може да се каже, че
архивът като носител на спомени може да ни послужи за едно подобро осмислено бъдеще?
Това е изконна човешка идея, не случайно още древните гърци откриват историята, която се основава на архиви и веществени доказателства. Друг е въпросът дали някой извлича поука от това. Има една доста шокираща мисъл
на един мой приятел „Ако историята ни учи на нещо, то това е, че не ни учи
на нищо.“ Аз не съм убеден, че това е толкова крайно, но самият факт, че се
повтарят много неща от миналото и че всяко поколение повтаря грешките на
предходните, е доказателство, че тази мисъл е намерила някаква реализация.

Българската Наука в действие

Кой е най-успешно реализираният проект на Държавна агенция
„Архиви“?
Аз не познавам всички. Мога да говоря за периода, в който бях председател на
Архива. Най-важният проект за мен беше този пръв проект, свързан с публикуване онлайн на дигитализирани материали и друго, което за мен също е много
важно – кампанията за публичност, която започнахме да градим за архива.
Това за мен са най-смислените проекти през моя престой в Държавна агенция
„Архиви“.
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Какви проекти бяхте замислили, докато все още бяхте председател
на Държавна агенция „Архиви“?
Имахме един изключително интересен проект – използването на социалните
мрежи за архиви, тоест той беше свързан с тази кампания за публичност, което
осъществихме чрез дигитализацията. Проектът беше обещан да бъде финансиран от фондация „Америка за България“ и трябваше да агитира хора да качват
свое собствено съдържание като го предоставят на Архива чрез Facebook, да
споделят свои архивни документи и по този начин да се отглежда чувство за
грижа към архивите. Идеята беше да се разработи страница във Facebook, в
която всеки може да сподели своя личен архив. Примерна част от този проект беше да сканираме и качим снимки и хората да разпознават и определят
тяхната датировка и съдържание, както и да правят паралели със съвременни
снимки. Целта беше да ангажираме хора, които имат познания и чрез тях да
ни съдействат за разпознаването и по този начин да усъвършенстваме нашата
колекция.
Каква е Вашата позиция относно централизацията на архивното
дело?
Мисля си, че в една страна, в която съзнанието до определена степен отсъства
и няма традиции, няма ценности и документът не се цени особено, е хубаво да
имаме една по-стройна и по-централизирана система. Дали България може да
си позволи това и дали има смисъл да имаме повече от една администрация,
занимаваща се с архива, времето ще определи и даде отговор.
Как бихте мотивирали някого да се занимава с архивно дело?
Един друг проект, за който не стана дума, който тествахме с деца на архивисти, беше чудесна възможност за мотивация. Поканихме децата да дойдат в
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Архива и им показахме какво значат документите. През този си престои, те
сами правеха хартия в нашата лаборатория, слагаха изсъхнали листа, ароматизираха, беше много впечатляващо. Така решихме, че това би станал един
добър проект, който също трябваше да бъде подкрепен от фондация „Америка
за България“, но не беше одобрен. Това беше една страхотна възможност да се
отгледа интерес към една такава скучна и прашна институция, каквато е Държавна агенция „Архиви“.

Българската Наука в действие

Интервюто взе: Илиана Борисова

http://nauka.bg
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Интервю с гл. ас. д-р Васил
Станиславов Василев
Пожелахме да представим позициите на двама учени, част от института (Институт за космически изследвания и технологии към Българската
академия на науките (ИКИТ-БАН)), относно проблемите на българската
наука – проф. д.т.н. Гаро Мардиросян и гл. ас. д-р Васил Василев.
Гл. ас. д-р Васил Станиславов Василев е на 29 години. Завършва Софийски
университет – бакалавър „География“ и магистър „Картография и ГИС“.
От 2008 година до днес е част от секцията на Институт за космически
изследвания и технологии към Българската академия на науките. През юли
2013 година защитава дисертационния си труд. Една година (април 2010 –
април 2011) специализира в JRC – обединеният изследователски център в
Италия, част от Европейската комисия. Участва в редица национални и
международни проекти, автор и съавтор е на над 20 научни публикации у
нас и в чужбина.
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Кога осъзнахте, че искате да се занимавате с наука?
Реших да тръгна по стъпките на родителите си, но вместо геологията избрах да
се развивам в областта на географията и дистанционните изследвания.
Защо избрахте направлението дистанционни изследвания?
Дистанционните изследвания дават възможност за провеждането на анализи,
които да бъдат използвани при вземането на решения за управление на територията. Те могат да бъдат използвани за различни по големина територии
на локално, регионално, национално и глобално ниво. Дистанционните изследвания от своя страна са и мултидисциплинарни, при което са необходими
познания по физика, геология, география, геодезия и др. По-конкретни приложения на Дистанционните изследвания са: оценка състоянието на растителността, горската покривка, населените територии и водни обекти, както и при
превенция на бедствия и аварии.
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Какво е бъдещето на българската наука според вас и в частност –
какви са перспективите за развитието на вашата дейност?
Бъдещето на българската наука е в създаването на колективи (team of
excellence), които да бъдат създадени във всяко актуално направление. Тези колективи трябва да обединяват учени, професионалисти в своята област, които
са достатъчно способни да публикуват статии в impact factor списания (списания с висок рейтинг). Не на последно място, от особено значение е и участията
в консорциуми в рамките на международни проекти.
Перспективите за развитието на всяко актуално направление са свързани с финансирането посредством участие в международни програми и проекти, като
на този етап програмата  HORIZON 2020 е най-актуална.
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Вашата секция е сред тези с най-голям брой млади учени. На какво
се дължи това?
Дължи се на доброто управление на ръководителя на секцията. Важното е да се
намерят млади висшисти, които имат желание да работят в тази област.
Специализирали сте една година в JRC (Joint Research Center) –
Италия към Европейската комисия. Какво е най-ценното, което научихте там?
Че е необходимо сериозно финансиране на определени звена от науката, но то
да става в съответствие с начертаните държавни приоритети.
По какви програми се финансират проектите, в които участвате?
Европейски фонд за регионално развитие; фонд “Научни изследвания”;
PROBA-V PREPARATORY PROGRAMME, финансиран от Belgian Federal Science
Policy Office; Spot-Planet Action с подкрепата на ESRI и др.
Какво е заглавието на последната ви публикация?
CROP MONITORING USING SPOT-VGT NDVIS S10 TIME-SERIES PRODUCT
FOR THE ARABLE LAND OF BULGARIA.
Какво е заглавието на дисертационния ви труд...
„Разпознаване на земеделски култури по спътникови данни”.

помагало по история, физика, биология и т.н.
Материалите в списанието са поднесени по
приятен и удобен за възприемане начин.

БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.
www.nauka.bg
http://nauka.bg

Българската Наука в действие

БГ Наука може да се използва като учебно
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Интервю с проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
Проф. д.т.н. Гаро Хугасов Мардиросян е значима фигура в българската наука. През 1977 година завършва Технически университет – София. През 1978
година постъпва в Геофизичния институт към БАН. От 1980 година до ден
днешен развива дейността си в Института за космически изследвания и
технологии (ИКИТ-БАН). През последните 24 години заема важни позиции
като: Научен секретар на Научния съвет (ИКИТ-БАН), научен секретар
на ИКИТ-БАН, председател на Общото събрания на учените (ИКИТ-БАН),
главен редактор на списание „ Aerospace Research in Bulgaria” и др. През 2002
година след спечелен конкурс по научна програма на НАТО е поканен на работа в CNRS (Национален център за научни изследвания на Франция). Членува в редица научни организации, притежател е на множество патенти
за изобретения и е автор на книги (повечето относно изучаването и превенцията последствията от природни бедствия и екологични катастрофи), монографии и стотици научни публикации.
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Кога осъзнахте, че искате да се занимавате с наука?
Когато след казармата започнах работа като техник в Геофизичен институт
към Българска академия на науките.
Защо дейността на института е важна? Къде намира приложение в практиката?
По принцип всяка научна дейност е важна с приложение си в практиката. Специално дейността на Института за космически изследвания и технологии при
БАН има приложение в екологията, в опазването на околната среда, в геодезията, в сигурността и отбраната и др.
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С каква материално-техническа база разполагате?
Сравнително добра база, са съжаление малко поостаряла.
Какво е бъдещето на българската наука според вас и в частност - какви са перспективите за развитието на вашата дейност?
Българската наука има бъдеще, но за това трябва държавата ясно да определи мястото и приоритетите й и естествено финансирането – защото наука без
пари не се прави.
Има ли млади хора около вас, които искат да се занимават с наука?
Да, макар и малко на брой.
Какво бихте казали на един млад учен, за да го убедите да се развива
в България?
Да бъде по-търпелив, защото успехите и признанието не винаги идват бързо.
Какви действия бихте препоръчали на българските власти за ограничаване на
последствията от природни бедствия и катастрофи? Какви са предимствата на
методите на дистанционните изследвания спрямо конвенционалните такива?
Да се вслушват повече в мнението и съветите на специалистите. Предимствата
на дистанционните методи са безспорни – мащабност, експресност, оперативност и т.н.
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Защо България все още не е член на Европейската космическа агенция (ЕКА)?
Поради финансови причини.
Кооперирате ли с чуждестранни институти? Кои са те?
Да, с институти от Русия, Чехия, Македония, а в исторически план – Индия,
Германия, Швеция и др.
Какви са основните разлики при провеждането на научни изследвания по дистанционни изследвания у нас и в чужбина?
Преди всичко в технологичното оборудване и средствата с които се разполага
Разкажете за проектите, в които участвате.
През последните 10 години:
• Система за аварийно оповестяване по поречието на р. Искър;
• Автоматизирана система за отчитане точността на попадение при стрелба по
наземни цели;
• Scenarios for Hazard Emergencies Management - (Project SCHEMA) – 7 FP;
• Създаване на центрове за технологичен трансфер в български висши училища и държавни научно-изследователски организации (BG 2005/ESC/G/TTO)
по Програма ФАР;
•  Разработка на унифицирана методика за мониторинг на електромагнитното
замърсяване в населени места за района на Западните Балкани.
Какво е заглавието на последната ви публикация?
Satellite spectrophotometer for Research of the Atmospheric Ozone.

БГ Наука бе част от журито за стипендиант
на Karoll

БГ Наука организира конференция

„Бизнесът среща науката“ съвместно с Karoll.
www.karoll.bg			

www.nauka.bg
http://nauka.bg
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Какво е заглавието на последната ви книга/учебник?
Въведение в космонавтиката – издание на академично издателство „Марин
Дринов”.
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