


АУДИО КОЛЕКЦИЯ “ЗДРАВЕ”
В подкаста на БГ Наука могат да се намерят безплатно над 480 аудио епизода. Това е 
аудио формат, който се слуша предимно през телефона или компютъра. 

Ние избрахме най-интересните записи и ги подредихме по категории. Така ще може 
да слушате само това, което ви е интересно. Тук сме събрали 36 от аудио файловете 
в mp3 свързани с здраве и медицина.

Вземи веднага всички 36 mp3 файла
- https://kupinauka.com/product/audio-kolekciya-zdrave
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 Интервю на Българска Наука с проф. 
д.и.н. Лизбет Любенова, директор на 
"Научен архив на Българската акаде-
мия на науките" 

Държа да поясня, че Научни-
ят архив на БАН е самостоя-
телно звено, той е отделно 
юридическо лице със собст-

вена банкова сметка. Ние получаваме 
от централното управление само за-
платите си, но всичко останало - под-
дръжката на архива, тонери, ксерокси, 

закупуване на техника, плащане на 
наеми за хранилища, консумативи и 
препарати всеки ден - всичко това са 
текущи разходи, които ние изкарваме 
сами.
Казвам го с голяма болка, защото на 
мен ми се иска архивът да бъде отво-
рен, всеки да може да влезе, да копира 
без да заплаща. Вярно е, че при нас це-
ните са умерени, не е като в Централ-
ния държавен архив, който се захран-
ва директно от Министерския съвет 
и там всеки може влезе и да снима 20 

Какво се крие в архивите на 
БАН? 
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архивни единици безплатно.

Сега, вярно е, че в Централния дър-
жавен архив има по-нови документи, 
докато при нас в Научния архив, кой-
то е създаден още със създаването на 
Българското книжовно дружество в 
Браила, има документи, които са мно-
го стари. Може би ще прозвучи шоки-
ращо, но ние имаме един пергаментен 
лист от 11 век, което е изключително 
ценно. Ръкописната сбирка е много 
интересна, тя е дигитализирана час-
тично за съжаление. И когато е тряб-
вало фактически да се продължи този 
проект парите са спрели и сме стиг-

нали до никъде. Иска ми се всичко да 
бъде онлайн, но това означава сървър. 
Може да си представите, че архивът 
дори няма собствен сървър и ние сме 
към сървъра на библиотеката. Който, 
може би ще прозвучи кощунствено на 
младите, но е 3 или 4 Gb. Една флашка 
е повече. 
Така че сега работим в тази посока. 
Имаме обещание от фондация “Бъл-
гарска памет”, тя вече ни закупи сър-
вър. Тъкмо щяхме да го пускаме в дви-
жение, но пандемията ни спря. За да 
може сбирките, които имаме и описи-
те на фондовете да се качат на няка-
къв носител, трябва да имаме сървър. 

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


БГ НАУКА

10Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg МАЙ/ЮНИ 2020

Доскоро нямахме и преди да дойде 
пандемията, фондация “Българска па-
мет” в лицето на д-р Милен Врабевски, 
който много ни помага дотук, купиха 
сървър, но не можахме да го пуснем 
заради извънредното положение. 
Това е първата ни крачка - ние да за-
почнем да сканираме самите описи 
на фондовете, да ги качим. За да може 
всеки от вкъщи да чете поне описите 
и да не идва чак до академията, защо-
то много хора работят от провинция-
та и няма как да пътуват.

А следващата амбиция е, разбира се, 
сбирките лека-полека да започнат да 
се дигитализират и да се качват он-
лайн. Но това е много амбициозна 
програма, която изисква много време, 
по простата причина, че ние имаме 70 
кубически метра архив, а това е ог-
ромно нещо.
Проблемът е, че години наред не е ра-
ботено в тази насока и моето желание 

е наистина да поставим началото. А 
след време, който дойде като следващ 
директор, лека-полека да разширява 
и да подобри тази програма. 

Казахте че има качени 3 Gb вече, 
ние като външни читатели какво 
можем да видим или прочетем там 
в момента от вкъщи?

Ами има един много слаб сайт - нищо 
не може да се прочете като докумен-
ти. Има и един много стар сайт, който 
не е много модерен и на него са каче-
ни само някои от описите. Да кажем 
само на Константин Иречек, който се 
търси по-често. Качихме тракийската 
сбирка, междувпрочем Научният ар-
хив на БАН притежава най-голямата 
колекция от документи за Тракия, за 
бежанците. Тъй като целият архив на 
Тракийския научен институт е преда-
ден на БАН и години наред не беше об-
работен. 
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Това може и да прозвучи наистина ко-
щунствено, но аз заварвам и архива 
на братя Евлоги и Христо Георгиеви 
също недообработен. Представете си, 
той е предаден след Освобождението 
и досега не са намерени сили и сред-
ства това нещо поне да се опише.
Там има, особено на банкерската 
къща, огромни тефтери, счетоводни 
документи, между тях има и писма на 
съвременници, които не са изваде-
ни отделно и не са описани изобщо. 
Колеги, които някога са влизали и са 
ровили в този архив, твърдят че там 
има и писма на Христо Ботев. Не съм 
ги видяла и до ден днешен, но лека по-
лека започваме да чоплим и да ровим, 
защото това са огромни тефтери, кои-
то изискват внимателно сканиране и 
ние трябва този архив наистина да го 

предложим на читателите.

Само като си представя, ако можеш 
да влезеш онлайн и да търсиш във 
всичко това по ключови думи, ще е 
наистина огромно богатство за все-
ки българин, независимо дали жи-
вее в България или в чужбина.

Ами сега за съжаление моят кадро-
ви състав е много скромен - 20 души 
щабна бройка. Аз имам 7-8 човека, на 
които мога да разчитам, останалото е 
технически персонал, администрати-
вен персонал… Парадоксът е, че и два-
мата портиери се числят към Научни-
ят архив на БАН, чистачи и т.н., което е 
баласт. Нямам нищо против тези хора 
и професиите им, но те не вършат ни-
каква съществена работа за архива.

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


БГ НАУКА

12Българска наукаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg МАЙ/ЮНИ 2020

Но сега започвам нова политика - на-
значавам млади колеги, докторанти, 
постдокторанти, имам дори студен-
ти, които много активно се включват 
в техническата работа и напоследък 
работим доста добре съвместно със 
Софийския университет. По една тях-
на програма успяхме да вземем дос-
татъчно широкообхватен скенер за 
големите тефтери на братя Евлоги и 
Христо Георгиеви, които не са стан-
дартни и са по-големи от формат А4, 
така че с обикновена техника не мо-
гат да бъдат сканирани. Така че бла-
годаря на колегите от СУ, които раз-
браха за какво става дума и започваме 
най-активно да работим сега, когато 
дай боже отмине всичко това.
От друга страна ние самите, особено 
младите хора, са много вдъхновени, 
защото започваме една документална 
поредица. Ние самите ги издаваме - 
документи, които са много важни. За-
почнахме с Том І - дигитални колекции 
на Научния архив и сканирахме абсо-
лютно всичко, което имаме от фонда 
на Иван Евстатиев Гешов. Може и да 
ви се стори странно, но той е най-дъл-
гогодишният председател на БАН, 26 
години е управлявал, изплатил е всич-
ки дългове на академията.
Нашата цел беше, като първа стъпка 
да направим това издание и да по-
кажем ние какво сме съхранили, ако 
колегите се отзоват и предоставят 
техните материали, да сглобим трите 
части за да имаме един пълен обем на 

архивното богатство на Ив. Ев. Гешов.

И аз не искам да обидя някого, но 
толкова години кой е спал и защо 
тези неща не са били свършени до-
сега?

Прав си - “спал” е точната дума за съ-
жаление. Но хората се обезсърчават. 
Няма какво да си говорим - млади-
те идват, заплатата е 610 лв, сега я 
вдигнаха, аз я заварих на 580 лв. Ами 
при тези заплати човек не може да 
храни семейство. Хората стоят там, 
те са в буквалния смисъл на думата 
дарители, защото си даряват труда и 
въпреки това работят много ентусиа-
зирано. 
Ние сега започваме извън дигитал-
ната колекция, която издаваме. За-
почваме и документални сборници и 
първите ни усилия ще бъдат насочени 
точно към Тракийската сбирка. Тъй 
като много се шуми - бежанците, ре-
парациите, това което не ни е дадено, 
но дефакто много малко от тези ма-
териали са извадени на бял свят. Ние 
сега подготвяме в момента в домашни 
условия, заснели сме каквото трябва, 
разпределили сме го на хората и те 
вкъщи преписват документи със спо-
мени на съвременници, които са на-
следници на самите бежанци или са 
били много млади, когато са избягали 
с техните родители. Те описват това, 
което те са видели и сега работим в 
тази насока. 
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Опитахме се да активираме и между-
народни контакти. Миналата година 
подписахме договор за сътрудничест-
во с “Матица Черногорска”, тъй като 
парадоксът е, че в нашият архив се 
пази Цетинския псалтир от 15 век, ка-
къвто не е запазен нито един екзем-
пляр в Черна гора. Може би тук трябва 
да поясним, че когато България пада 
под османска власт, черногорският 
княз Джорджевич купува от Виена 
кирилски букви, пренася ги в мана-
стира в Цетине и там създава така 
наречената щампарница с кирилски 
букви и започва да печати богослу-
жебни книги, за да може да захранва 
храмовете по целите Балкани. Което 
е едно изключително високо призна-
ние за високото положение, което е 
имала Търновската книжовна школа 
по това време. Това нещо ще бъде из-
дадено в съвместно издание, ние вече 
го дигитализирахме много прецизно, 
обработихме го на фотошоп, изпрати-
хме в Черна гора копията, за да можем 
да направим съвместно издание на 
този Цетински псалтир. Той наисти-
на е много красив сам по себе си и за 
черногорците е изключително важен, 
тъй като в тяхната страна няма нито 
едно копие.

Живот и здраве като го издадем, ние 
сме планирали още няколко тома, ще 
направим представяне, ще ви пока-
ним за да ни популяризирате, защото 

без реклама не може.

Да, науката заслужава реклама и 
финансиране…

Ами ако искат да стимулират науката, 
да махнат ДДС-то на книгите. Най-мал-
кото това. Тъй като това е болезнен 
въпрос, който ние коментираме от го-
дини. Ето ние работим, трудим се, раз-
читаме много тежки ръкописи, като 
имайте предвид, че тази хартия е пъл-
на с микотични гъбички. Това е дру-
гото, че уврежда здравето на хората. 
Но въпреки всичко снимаме, за да сме 
по-далече и да не се налага постоянно 
да пипаме ръкописа, снимаме, разчи-
таме, качваме и правим сборници. Но 
всичко това изисква финансиране, 
защото трябва да има краен продукт 
в крайна сметка. Не е само до това да 
го направиш, но и да имаш средствата 
да го издадеш. Разчитаме основно на 
средства от спонсори. Казвам го с го-
ляма болка, тъй като издателската ни 
политика в случая е много слаба. Биб-
лиотеките някакси са на преден план, 
а архива е оставен на самоиздръжка и 
без особено внимание. Да не говорим, 
че и материалната база слаба. Като 
минавате покрай централната сграда 
на БАН, само погледнете през прозор-
ците - там са архивите и при първия 
дъжд всичко се излива вътре. Имаме 
два влагоуловителя, които местим по 
всички хранилища, но така не се съх-
ранява културно богатство.
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А това е културно богатство. Като за-
почнем от 11 век, откогато е първи-
ят ръкопис, който е пергамент фак-
тически, написан и на кирилица и на 
глаголица едновременно. Това доказ-
ва, че глаголицата не е отмряла и през 
11 век са продължавали да пишат па-
ралелно и на двете азбуки. А когато 
имаш документ и боговете мълчат, за-
щото документът говори сам по себе 
си.
Ние в момента събираме архивите на 
70 научни института и лаборатории 
на БАН, които в момента са долу. Така 
че диапазонът е огромен - от 11 век до 
днес ние съхраняваме огромна доку-
ментация.
Освен това много хора погрешно си 
мислят, че академичният архив е та-
къв, той се отнася само до академи-
ците и член-кореспондентите. Не, на-
против - всеки български гражданин 
може да дойде и да дари архив на баба 
си или дядо си, семейни архиви, сним-
ки, ръкописи, каквото пожелае. Отва-
ря му се собствен фонд и това нещо се 
съхранява завинаги. Ето сега напри-
мер имаме дарение, един фонд, който 
е румънски, тоест на българи, които 
са били в румънската част на Добру-
джа и съдържат снимки и документи 
за румънските зверства от там, пре-
доставени ни от техните наследници. 
Пандемията прекъсва качването на 
този фонд, но живот и здраве ще го 
дигитализираме и ще го пуснем в об-
ръщение. Всеки е добре дошъл.

Да, надяваме се всеки, който има се-
меен архив от дядо си, от прадядо 
си да го сподели, това нещо да бъде 
дигитализирано и все повече хора 
да го четат.

Ами много колекционери имат уни-
кати, които никога не показват. Ние 
направихме миналата година първата 
колекционерска изложба на инженер 
Мъндев и показахме негови колекции, 
частично разбира се, каквото има. По-
казахме възрожденски снимки, които 
никога не са били публикувани.
Хората не осъзнават колко ценни мо-
гат да бъдат старите семейни снимки. 
Например аз казах на мои студенти, 
които бяха на студентски практики в 
Малко Търново, да снимат абсолютно 
всичко каквото видят. На снимка от 
30-те години от село Заберган, напри-
мер се виждат надградени дъски на 
вратата на общината изобразяващи 
знака на рода Дуло. Аз до ден днешен 
нямам обяснение за това. Понякога 
човек така попада на уникални неща, 
за които в повечето случаи нямаш от-
говор.

Сега подготвяме един ръкопис, аз ми-
сля, че тези неща са интересни - “Исто-
рия на Лозенград по спомени на съв-
ременници”. И те например казват, че 
Лозенград е бил разделен на няколко 
български махали, като най-горната 
част на платото отгоре е имало кула, 
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която турците са разрушили. Бълга-
рите, живеещи там се различавали 
изключително много по външен вид 
от българите в останалите три бъл-
гарски махали и са имали кукерски 
обичаи. Така че четенето на докумен-
тите понякога подсказват много неща 
свързани с народопсихологията и ис-
торията на хората с тези устойчиви 
корени, които ние имаме още от вре-
мето на прабългарите.

Сега на ход са дневниците на гене-
рал Константин Жостов, които жи-
вот и здраве ще ги пуснем може би 
до края на лятото на пазара. Те сами 
по себе си също са уникални, писани 

са на фронта, не са поправяни, тъй 
като ген. Жостов умира в разгара на 
войната през 1916 г., той не доживя-
ва Ньойския мирен договор. И той ги 
е писал буквално от първа ръка всеки 
ден на самия фронт, така че тук няма 
физиране - това не ми харесва, онова 
се е променило. С един мой някога-
шен студент - Кирил Алексиев, който 
в момента е директор на Регионалния 
исторически музей в Благоевград, се 
хванахме и разчетохме дневниците, 
направихме бележки, преводи - как-
вото е необходимо. Вече са под печат 
и живот и здраве ще ги издадем тази 
година. Те наистина са първостепенен 
извор за българската военна история.   
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Интервюто взе:  Гинка Николова
 
Представете се на читателите на сп. 
„Българска наука“

Здравейте, казвам се Неделчо 
Иванов и съм лекар-ордина-
тор в Клиника по клинична 
имунология с банка за ство-

лови клетки към УМБАЛ „Алексан-
дровска“. На 26 години съм, родом от 

Сливен. Завършил съм Гимназия с 
преподаване на западни езици „Заха-
рий Стоянов“, след което магистър-
ска степен „Медицина“ в Медицински 
университет – София. 

Кое Ви запали да се занимавате с 
медицина и кога се случи това? 

Свързвам желанието си да се занима-
вам с медицина не с конкретен момент 

Интервю с д-р Неделчо Иванов, 
Университетска болница  
„Александровска“
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или влияние в живота си, а по-скоро с 
група такива. Още от дете ме впечат-
ляваше живата природа. Обичах да 
наблюдавам растенията и животни-
те. Любимото ми занимание беше да 
обикалям градината на село и да ловя 
бръмбари.  В дългия списък с „винов-
ници“ главни роли заемат родителите 
ми – Маргарита и Христо Иванови (и 
двамата – лекари) и учителите ми по 
биология в прогимназията и гимна-
зията. Но не по начин, по който бихте 
очаквали. Въпреки че родителите ми 
се радваха на афинитета ми към би-
ологията и успехите ми  в училище и 
по олимпиади, те по-скоро искаха да 
ме насочат към други професии. За 
тях да практикуваш медицина в Бъл-
гария не беше най-правилният избор 
и още повече нещо, което биха желали 
за децата си, ако ме разбирате. Брат 
ми е програмист. Те искрено ме насър-
чаваха да поема по неговия път или 
да се занимавам с друга професия от 
областта на природоматематически-
те науки – архитектура, инженерство, 
финанси. До десети клас ходех на до-
пълнителни курсове по математика и 
рисуване. Биологията обаче ми беше 
много по-интересна и ми се отдаваше 
по начало, докато за всичко останало 
трябваше да полагам доста по-големи 
усилия и в крайна сметка не ми бяха 
така интересни. Междувременно по 
телевизията се излъчваха безброй се-
риали тип „Спешно отделение“ и „Д-р 
Хаус“, които представяха лекарите 

като нещо средно между детективи и 
супергерои. Бих излъгал, ако Ви кажа, 
че това не ми е повлияло. Ефектът 
на „забранения плод“ в крайна смет-
ка надделя и аз избрах медицината. 
На 17 години аз вече твърдо реших и 
сериозно се захванах с подготовка за 
кандидатстването. Приеха ме с отли-
чен успех.

Защо избрахте да се занимавате с  
клинична имунология? 

По време на следването си съм вла-
гал максимални усилия да овладявам 
всички дялове на медицината колко-
то се може по-добре, следвайки прин-
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ципа, че за да разбереш цялото, тряб-
ва да го погледнеш от всички страни. 
В началото силно ме привличаше оф-
талмологията и три поредни години 
карах летни стажове в клиниката по 
офталмология към УМБАЛ „Алексан-
дровска“, но в пети курс, като започнах 
да изучавам имунология, почувствах, 
че тази наука дава отговор на много 
въпроси, които съм си задавал, изуча-
вайки етиологията и патогенезата на 
много болести у човека. Интересът ми 
бе привлечен и от моите преподава-
тели по клинична имунология, вклю-
чително проф. д-р Елисавета Наумова 
и доц. д-р Снежина Михайлова и моя 
асистент – д-р Петя Янкова. Те прово-
кираха желанието в мен да чета науч-
на литература и съвременни публика-
ции в тази област на медицината.
В шести курс  ме приеха за доброво-
лец  в лабораторията по имунология 
на ВМА. Там се запознах с доц. Дора 
Попова и доц. Елена Викентиева. От 
тях също научих много неща и особе-
но относно флоуцитометрията, като 
един от основните методи за анализ в 
клиничната имунология.
Клиничната имунология за мен се 
оказа най-интересният дял от съвре-
менната медицина, който носи перс-
пективата на медицина на бъдещето. 
Откритията и иновациите в тази сфера 
са непрестанни. Въпреки това, преди 
да направя финалния си избор за ме-
дицинска специалност, към която да 
се насоча, имах период на колебание, 

през който си мислех, че клиничната 
имунология е прекалено екзотична за 
мен и за държавата, в която живея. То-
гава, през октомври 2018, Нобеловата 
награда за медицина и физиология бе 
връчена на двама имунолози – Джей-
мс Алисън и Тасуку Хонджо, разрабо-
тили нов метод за имунотерапия на 
рак. В период от пет години четирима 
мои роднини се бяха разболели от он-
кологични заболявания. Двама от тях 
вече не са сред живите. Тогава всякак-
ви съмнения, че именно това е моето 
призвание, изведнъж се изпариха. В 
този момент реших, че една от главни-
те ми цели в живота ще е да допринеса 
в борбата с рака и то именно с помо-
щта на имунологията. 

Онкологичните заболявания обаче 
са само една малка част от болестите 
и проблемите на медицината, с кои-
то се занимава клиничната имуноло-
гия: имунни дефицити, автоимунни 
болести, имунология на стареенето, 
ваксинология, трансплантология и 
приложението на стволовите клети 
в лечението на много заболявания. 
Това е и науката с най-много Нобело-
ви лауреати в категорията „Медицина 
и физиология“ към днешна дата.
Дори и в момента, имунологията е 
една от ключовите науки в търсенето 
на решение на възникналия  глобален 
проблем – пандемията от COVID-19. 
Съвместно с вирусолози и много дру-
ги учени, имунолози работят по съз-
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даването на ваксина срещу SARS-CoV2, 
толкова очаквана от човечеството в 
момента.

Каква е темата на научния Ви про-
ект? Как се финансира научноиз-
следователската Ви работа?

Темата ми е „Проучване на цитокино-
ви профили при пациенти с общ вари-
абилен имунен дефицит“. Тази тема 
избрах, защото екипът в клиниката, в 
която работя, провежда изследвания 
в тази насока. Нали разбирате, аз съм 
млад лекар и не мога да започна съв-
сем от нулата. Съдействие ми оказват 
ръководителят на клиниката – проф. 
Наумова, моят ментор – доц. Михай-
лова и екипът на работещите в кли-
никата. Финансирането е в рамките 
на  Национална програма „Млади уче-
ни и постдокторанти“ 2019. Проведох 
изследването по поставената тема. 
Резултатите изложих на конгреси по 
имунология у нас и в чужбина. Пред-
стои ми да публикувам статия.

Как оценявате работата на екипа 
си?

Преди да започна в клиниката, аз ня-
мах опит в работата с по-голям екип. 
Работил съм заедно с общопрактивку-
ващ лекар, който ми показваше и ми 
предаваше опит, а аз наблюдавах и 
прилагах наученото. В по-голям екип 
(повече от 20 души) е доста по-слож-

но. Свързана е с координация на раз-
лични подзвена и съобразяване със 
спецификата на работа на всяко едно 
от тях. Вече повече от  година работя 
в този екип и научавам нови неща все-
ки ден, което несъмнено подобрява 
съвместната ни работа. Мисля, че се 
справяме добре с рутинната си работа 
и успяваме да участваме в научни про-
екти. Както всеки екип, разбира се, се 
сблъскваме и с трудности, които оба-
че успяваме да разрешим чрез колабо-
рация. Тук е моментът да им благода-
ря за търпението, което са проявили 
спрямо мен, в най-ранните ми фази на 
обучение и присъединяване към еки-
па. Разбира се, има още много какво да 
науча.

Според Вас какъв е начинът да се 
развива съвместната работа между 
болниците и научноизследовател-
ските звена в България?
Все още нямам достатъчно опит, за да 
имам глобален поглед и добре разви-
то мнение по този въпрос. И все пак 
си мисля, че ключовата дума е „диа-
лог“. Конвертирането на научните от-
крития в практиката или това, което 
в съвременната медицина се нарича 
translational science, се базира на нау-
чен подход, иновативност и най-вече 
отборна работа. Развитието на умени-
ята за отборна работа и диалог тряб-
ва  да се стимулира и възпитава още 
по време на следването в университе-
тите, защото в противен случай висо-
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коконкурентната среда 
поражда от само себе си 
си егоцентризъм. А това 
да надмогнеш егото си е 
първата стъпка в отбор-
ната работа. В клини-
ката, в която работя, за 
разрешаването на интер-
дисциплинарни въпроси 
се организират научни 
консилиуми, на които 
присъстват лекари от 
много специалности: пе-
диатрия, ревматология, 
пулмология, инфекциоз-
ни болести и др. По та-
къв начин се разкрива възможността 
да се справим с проблеми, непосилни 
за всеки един от нас поотделно.

С какво се занимавате извън науч-
ната работа? Как обичате да пре-
карвате свободното си време?

Свободното ми време е доста огра-
ничено. В тези времена на пандемия 
доста често се налага да работя и из-
вън работно време. Често съм на по-
викване за извършване на спешни 
изследвания за COVID-19, в направ-
ление молекулярна диагностика при 
клиниката. Когато съм свободен, чета 
книги и медицински статии, гледам 
научнопопулярни филми и сериали, 
тренирам фитнес и се срещам с прия-
тели. Разбира се, през последните ме-
сеци всичко се промени. Опитвайки 

се да се адаптираме към промените в 
настоящата ситуация, в диалога ми с 
един от най-добрите ми приятели от 
детството се роди една нова идея, коя-
то се превърна в новото ни хоби – да 
планираме и създадем подкаст.

Интервюто взе:  Гинка Николова 
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Разговаряме с д-р Антоан Тонев за 
това как се справя СМГ “Паисий Хилен-
дарски” с дистанционното образова-
ние и какво е положителното и кое е 
отрицателното при тази  ситуация.

Здравей Антоане, много се 
радвам, че ще си говорим и 
ще може да споделиш опита, 
който имаш като директор 

и като учител. Първо можеш ли да 
кажеш няколко думи, в коя инсти-
туция работиш и какво правиш?

Здравей на теб, вашите слушатели, 
зрители, читатели. Работя в Софий-
ската математическа гимназия “Паи-
сий Хилендарски” и съм учител по ис-
тория и директор. 

Откога си директор?

Директор съм от 4 години, а в СМГ съм 
от 2018 г.

Питам те, защото това, което сега се 
случва предполагам е прецедент за 
практиката ти и като учител и като 

Д-р Антоан Тонев (директор 
на СМГ) – Наистина 
“Съединението прави силата”
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директор. Кое беше най-трудното, с 
което трябваше да се справиш?

Абсолютно е прецедент. Аз не съм бил 
учител по време на голямата стачка 
през 2008 г., така че за мен за първи 
път имаше някаква сериозна опасност 
от дългосрочно прекъсване на учеб-
ния процес и най-трудно беше в пър-
вите дни и дори часове след обявява-
нето на извънредното положение, да 
вземем решение как да продължим 
обучението. Но бързо се ориентирах-
ме в ситуацията, избрахме една плат-
форма, с която да работим. Оттам на-
татък за два дена обучихме всички 
учители как да я ползват, създадохме 
акаунти на децата и създадохме екипи 
по всички учебни предмети. И общо 
взето за два дни (което бяха петък ве-
черта, събота и неделя) успяхме така 
да конфигурираме системата, че от 
понеделник да започнем реални учеб-
ни часове и не сме изгубили дори един 
ден и един час. 

А за учениците как се отрази тази 
смяна?

Ами те като че ли по-лесно се справи-
ха, защото са по-адаптивни и по-запоз-
нати с технологиите и бързо успяха да 
влезнат и да си регистрират акаунти-
те само за един ден, това беше неде-
лята. И в понеделник 99% от децата 
вече имаха акаунт и влизаха в онлайн 
обучението. Досега успяхме да ги на-

правим 100%.

Това е похвално, че буквално няма 
загуба. Според теб в края на учеб-
ната година какъв процент надолу 
или нагоре ще бъде успехът на уче-
ниците заради тази карантина?

Значи обучението в онлайн среда има 
някои плюсове, но има и редица не-
достатъци. Недостатъците не се забе-
лязват на първо време, те постепенно 
се натрупват и това, което в момента 
е голям проблем за децата е, че на тях 
им липсва социалната среда и соци-
алният контакт и така се губят цен-
ни социални умения в момента. Може 
би така е по-успешен образователния 
процес, тъй като така децата не се раз-
сейват със странични неща докато са 
си вкъщи и успяват повече матери-
ал да усвоят. Но това пък е за сметка 
на загубата на някои ценни умения и 
компетентности. Така че не мога да 
кажа, трудно е да се измери колко на-
горе или колко надолу ще бъдат не-
щата. Ако говорим за фактология и 
някои умения, специфични за отдел-
ните учебни предмети, най-вероятно 
децата ще се представят на същото 
ниво като миналата година, или дори 
на по-добро ниво. Но ако говорим за 
дълготрайност на постиженията, то-
гава вече не съм толкова сигурен до-
колко обучението в електронна среда 
може да ни даде една дълготрайна ал-
тернатива. Всмисъл - извън класната 
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стая в крайна сметка децата рано или 
късно ще започнат да губят мотива-
ция, тъй като ги няма учителите, кои-
то да ги подкрепят, които да са взис-
кателни. По-трудно е да установиш 
дали в един клас от 30 деца всички ед-
накво активно участват, тъй като все 
пак не можеш да ги видиш с един по-
глед всичките 30. Трябва да цъкаш от 
един на друг ученик и непосредстве-
ния контакт уж го има, уж ги виждаш 
всичките на компютъра, но в крайна 
сметка не е толкова директен колко-
то е в училище. Така че може би това 
няма да е добро решение, ако продъл-
жи повече от два-три месеца. 

Има ли разлика при големите и при 
малките? По-малките деца напри-
мер нямат тази дългогодишна учи-
лищна практика, каквато един уче-
ник в 11-и клас да кажем.

Точно така, най-голям е проблема с 
децата в подготвителните групи в на-
чален етап. Там е много трудно и да 
им се задържи вниманието около 5-6 
часа на ден пред компютъра, тъй като 
до този момент те са го възприема-
ли като средство за игра и развлече-
ния. А сега ние ги караме да учат чрез 
компютъра и тук има едно смесване 
на удоволствието и ученето и неви-
наги, не при всички деца това рабо-
ти позитивно. Наистина до 4-и клас е 
най-трудно и там социалният контакт 
е много важен, защото учителят има и 

силно възпитателна роля, не само об-
разователна. В момента той не може 
да я прилага тази своя възпитателна 
роля и всичко останало е в ръцете на 
семействата. 
Аз се радвам, че всички ученици и 
всички родители активно се включи-
ха в процеса, семействата съдействат. 
Но в крайна сметка и родителите си 
имат ангажименти и те имат работа. 
Така че не можем да очакваме от тях 
да са нонстоп с децата. Така че наис-
тина има доста ограничения при това 
електронно обучение и най-важното 
от тях е липсата на директен контакт.

Тоест като те слушам и си мисля, 
че този тип обучение е подходящ 
по-скоро за студенти, докато учени-
ците би трябвало колкото се може 
по-скоро да се върнат в училище?

Абсолютно си прав, това е една ми-
кроструктура, която съществува най-
добре когато хората са заедно и се 
виждат. Разбира се, че е възможно да 
има всякакви онлайн курсове, разби-
ра се, че децата могат да извлекат вся-
какви позитиви, тъй като има изклю-
чително интелигентни деца, които 
много лесно схващат какво им се пре-
подава в онлайн среда, когато го няма 
разсейването от техните съученици и 
когато го няма привличането между 
различните полове и другите неща, 
които са типични за пубертета. 
Но в крайна сметка ние искаме да из-
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градим едно силно и стабилно обще-
ство, в което хората да бъдат активни. 
А това трудно ще се случи през дис-
плея на лаптопа или на таблета. Това 
може да стане само с живия контакт, 
с установяването на социалните ком-
петентности и различните взаимо-
връзки между хората. Така че такива 
курсове са удачни само за тясна спе-
циализация или профилиране и то за 
деца над 15-16-годишна възраст. 

Да, министерството се е наложило 
да го приеме този вариант и да каже 
“Правим го”, без да са се взели пред-
варително каквито и да било мер-
ки, а всяко училище, всеки дирек-
тор и всеки учител горе-долу сам се 
е справял. Така ли е?

Това е големият плюс на нашата обра-
зователна система - че тя е децентра-
лизирана. Министерството ни осигу-
ри възможности, осигури ни насоки 
и съвети. Оттам нататък вече ролята 
беше на всеки един директор и на все-
ки един педагогически екип да избе-
рат техния работещ модел съобразно 
интересите и възможностите на уче-
ниците и родителите. Разбира се, че 
моделът, който ние прилагаме в СМГ 
трудно може да се приложи в някое 
начално училище или пък в основно 
училище в провинцията, където част 
от децата нямат интернет свързаност 
и достатъчно техника за да се реали-
зира този тип обучение. Така че нався-

къде колективите и директорите са си 
решили кой е най-удачният вариант. 
И ние благодарим на министерството, 
че този път имаше възможност децен-
трализирано ние сами да преценим 
как да продължим нашия процес на 
обучение и ние например започнахме 
още от първия ден по стандартното ни 
седмично разписание, с нормалната 
продължителност на учебните часове 
и така нашите деца имат средно по 7 
по 8 часа на ден занимания с учители. 
След това имат време  да си подготвят 
домашните работи, провеждаме те-
стове, контролни работи, писмени из-
питвания в онлайн среда и това дава 
наистина много добри резултати към 
този момент. 

Браво това е похвално и за теб и за 
учителите и за учениците, тъй като 
е много важно да няма нулева го-
дина. Как според теб ще се случват 
кандидатстването за нови учили-
ща, кандидатстудентските изпити, 
това би ли ги затруднило, въпреки 
че както ти каза, някои ученици 
много добре се справят?

При нас повечето ученици се справят 
повече от добре. Ако сега се проведе 
едно държавно външно оценяване, 
един държавен зрелостен изпит, аз 
съм сигурен, че резултатите няма да 
бъдат по-ниски от миналата година, 
даже имам усешането, че ще бъдат и 
по-високи. Но като цяло за системата 
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разбира се, че е проблем това отсъст-
вие на децата от училище. Проблем ще 
бъде и кандидатстването след завър-
шен 4-и, 7-и клас и кандидатстването 
за университетите. Но съм убеден, че 
министерството ще измисли работещ 
алгоритъм това нещо да се случи. Уни-
верситетите са в постоянна комуника-
ция с министерството и с училищата. 
Така че общо взето имаме готовност, 
както и да се развие ситуацията с ко-
ронавируса в България, ние да дейст-
ваме. Децата няма в никакъв случай 
да имат нулева година, тъй като има 
много варианти да се изпитат, да се ус-
тановят техните компетентности и да 
бъдат приети, дали в училище, дали в 
университет, в зависимост от възрас-
тта им. 

Да, те самите университети, някои 
от тях вече проведоха изпити он-
лайн, знам за Техническия напри-
мер. Така че е възможно да се случ-
ват нещата. Кажи малко повече за 
софтуера, който се използва и чисто 
техническите неща, какво използ-
вате вие и кое ви е най-полезно?

Значи ние използваме Майкрософт 
Офис 365 пакета, който министерство-
то е предоставило безплатно на всич-
ки училища. Големият плюс в този па-
кет се нарича Майкрософт Тиймс, това 
е едно приложение, с което се правят 
видеоконферентни разговори и е из-
ключително удачно за провеждане на 

уроци, тъй като се създават екипи по 
всеки учебен предмет, за всеки един 
клас. Влиза си учителя и само той си 
вижда учениците, например по исто-
рия или по музика, математика, про-
вежда си часа, има възможност по вре-
ме на часа да пуска задачи, анкети, да 
си споделя екрана, да пуска бяла дъс-
ка, да пуска презентации, видео, из-
общо има изключително богати въз-
можности. 
Другият голям плюс на това приложе-
ние е, че има възможност да се зада-
ват задачи за домашна работа, задачи 
за работа в клас и да се пускат тесто-
ве, които ако са с избираем отговор 
дори автоматично се проверяват от 
самия софтуер. Което е доста удобно и 
спестява време на учителите. Ние сме 
направили сигурно 200-250 писмени 
изпитвания в последните седмици в 
нашата гимназия. Резултатите от тях 
са с отклонение 10-12 стотни в срав-
нение с резултатите, които сме имали 
преди това, в присъствието на нас и 
стандартното обучение. Така че раз-
ликите не са много големи, пак казвам 
0.10-0.12 от единицата е отклонение-
то. 
Друга полезна опция на това приложе-
ние е възможността да се провеждат 
оперативки с учителите и педагогиче-
ските съвети и всички гласувания се 
провеждат автоматично, много бързо 
и ефективно с платформата. Това зна-
чително улесни работата ни, защото 
нашият екип е от над сто души и ръч-
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ното преброяване на гласове за едно 
решение обикновено отнема по 2-3 
минути, а сега става буквално за се-
кунди. 
Така че наистина препоръчвам на ко-
легите, ако още не са се спрели на нещо 
да изберат това. Но в крайна сметка 
предполагам, че всяко училище вече 
е намерило своето решение и съм си-
гурен, че навсякъде решенията са до-
бри и работещи. Единственото, което 
бих си позволил да кажа като съвет е 
- когато си изберат една платформа, 
всички да бъдат задължени да рабо-
тят по нея, тъй като тогава директо-
рът може да установява доста по-не-
посредствен контрол. Всъщност това 
беше нещото, което мен най-много ме 
притесняваше - дали ще може да има 
ефикасен контрол върху това, което 
се случва при преподаване в онлайн 
среда. Защото в училище е лесно, ми-
наваш през класните стаи, проверя-
ваш какво се случва и съставяш про-
токол. Докато в онлайн средата имах 
опасения, че ако всеки започне да ра-
боти със своя собствена платформа, аз 
няма шанс да проверя дали наистина 
се случват нещата. И когато избрахме 
една платформа единодушно да ра-
ботим всички, ние знаем, че в момен-
та сме изключително публични пред 
светлината на прожекторите. Така на-
шите уроци не ги водим само пред на-
шите ученици, а и пред техните роди-
тели, баби и дядовци, дори понякога и 
приятели. Затова днес работата ни е 

още по-публична от когато и да било. 
И е хубаво когато имаме една затворе-
на система с ясни механизми, с лесна 
проследимост и контрол и наистина 
знаем във всеки един момент какво се 
случва за да можем да реагираме ако 
има някакъв проблем, да можем да 
подпомогнем някого, ако има нужда, 
дали ще е учител или ученик - няма 
никакво значение, всички сме хора и 
всички допускаме грешки. В една та-
кава контролирана среда най-лесно 
можем да се подпомагаме.
Това, което поне в началото се случва-
ше с Фейсбук, Вайбър групи и т.н., за 
което научавахме от медиите, е въз-
можно най-лошия вариант, разбира 
се социалните мрежи не трябва да се 
използват за нуждите на училища. 
Още по-малко пък да се използват за 
работа с деца, тъй като аз смятам, че 
ние трябва да ги откъснем децата от 
социалните мрежи, а не допълнител-
но да ги вкарваме в тях. Затова едно 
самостоятелно приложение като Май-
крософт Тиймс ми се струва работещ 
вариант, разбира се Гугъл клас руум 
също, знам че го ползват някои учили-
ща, то също е много добро и работещо 
приложение, макар там конфигурира-
нето да е малко по-сложно. Но най-ва-
жното е да си изберат една система и 
да се придържат само към нея.

И като последен въпрос - твой съвет, 
апел към учениците и учителите в 
България
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Аз мисля, че всичко, което казах наис-
тина е реалистично, тъй като само ху-
бави неща ни очакват оттук насетне. 
Моят апел ще започне с една огромна 
благодарност към всички училищни 
директори, към всички ученици, към 
всички учители и родители, че толко-
ва бързо успяхме да се пренастроим и 
да минем на нови релси. И да се поя-
вим в електронната среда, където да 
се обучаваме, възпитаваме, подпома-
гаме. Това беше един наистина епоха-
лен труд и нашата система показа, че 
е изключително адаптивна, не знам 
дали има друга система, която може 
толкова бързо да се адаптира при про-
мяна на обстоятелствата. Така че ис-
кам да благодаря на всички тях.
Със сигурност това беше едно голямо 
предизвикателство за всички нас, със 
сигурност обаче научихме много нови 
неща. Имаме учители на по над 70 г., 
които за първи път се сблъскват с по-
добни неща, с инструменти за онлайн 
обучение и те научиха много нови 
неща. Децата също ще научат много 
за общуването в интернет, за дигитал-
ната грамотност, за дигиталната кул-
тура и за това, че няма значение къде 
се намираш - дали на улицата, дали в 
супермаркета, в училище или в Май-
крософт Тиймс, ти трябва да спазваш 
определени правила. Надявам се, че 
това ще има позитивен ефект върху 
тях и ще ги научи да контактуват без 
обиди в интернет, без език на омраза-

та и без неща, които ние не искаме да 
виждаме никъде в обществото ни. То-
ест това ще спомогне за един по-чист 
интернет за в бъдеще. 
Много са наистина позитивите, които 
можем да изтъкнем, но най-важното 
е, че показахме, че се справяме като 
един жив организъм, който е високо 
адаптивен и трудностите не ни пла-
шат, ние можем да се справим с тях. 
За в бъдеще ще се стремим да продъл-
жим с всичко най-полезно, което сме 
използвали по време на електронно-
то обучение, например поставянето 
на домашни в електронна среда, пра-
венето на тестове, защо не и анкети. 
Много е удобно за пускане на анкети 
в онлайн среда, всяка седмица бук-
вално пускаме по няколко анкети на 
нашите ученици и родители. Така че 
може би всичките тези инструменти 
ще останат в нашия арсенал и след 
като отмине социалната изолация и 
този извънреден режим на придвиж-
ване и изобщо на съществуване. Но 
ние всички нямаме търпение да се 
върнем в класните стаи и да се видим 
с нашите ученици. Да видим отново 
как греят очите им и това да даде сми-
съл на това, което правим, тъй като в 
момента, гледайки дисплеите е малко 
по-сухо. Но знаем, че го правим в име-
то на една добра кауза - да предпазим 
нашето общество от едни неприятни 
последици, които ги видяхме в Запад-
на Европа, където бяха разхайтени не-
щата в началото. И с това също се гор-
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дея, че нашето общество показа, че е 
готово за справяне с всякакви предиз-
викателства, за първи път не чуваме 
мрънкане, оплакване или нещо дру-
го. Най-накрая станахме всички като 
един и повярвахме в този идеал, кой-
то го пише не случайно на сградата на 
Народното събрание. В крайна сметка 
наистина съединението прави сила-
та и е хубаво когато сме единни, дай 
боже за в бъдеще това единение да 
продължи и дребните крамоли, които 
ги има най-вече сред политиците, да 
не замъгляват общата ни цел и това, 
че ние всички живеем в един ритъм с 
едно сърце. Наистина мисля, че добре 
се получава в нашето общество всич-
ко, изключая пак казвам - крамолите 
на политиците, но за тях няма смисъл 
да говорим. 

Ами аз нямам какво да допълня, 
перфектно го каза. Благодаря ти за 
този разговор.

За мен беше удоволствие.
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Надявам се всичко да е ОК в Габро-
во, защото в началото имаше с коро-
навируса някакви неща?

В Габрово започнахме първи, 
пак. Първия случай беше ре-
гистриран при нас. За съжа-
ление такъв е животът. Това 

показва, че нашите лекари са били 

бдителни и са регистрирали този пър-
ви случай, който е официален за Бълга-
рия. Аз съм сигурен, че първия случай 
не е бил в Габрово, но така ще остане 
за историята. Важното е, че това пък 
беше един знак и хората се мобилизи-
раха, образно казано се стреснаха, и по 
този начин при нас доста дълго време 
се запази този по-добър ред. Не бяха 

Разговаряме с ректора на ТУ-
Габрово проф. д-р инж. Илия 
Железаров
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небрежни гражданите и това не даде 
възможност да станем огнище. Дай 
боже да съхраним това и да продъл-
жим да работим.
Веднага след като този случай беше 
регистриран влязохме във връзка с 
министър Вълчев от МОН. Бяха на-
правени първите стъпки обучението 
да премине вече на дигитална основа. 
Смятам, че много бързо и гъвкаво ние 
успяхме да се справим с тази задача 
да продължим обучението. Може да 
се каже, че при нас то не е прекъсва-
ло, защото преди 6-7 години приклю-
чихме успешно един голям проект за 
дистанционно обучение. Тогава пове-
чето университети имаха такива про-
екти. Смятам, че нашият беше един от 
успешните. И въпреки, че допреди ня-
колко месеца, всъщност до началото 
на кризата, всеки инженер смяташе, 
че трудно може да стане инженер само 
с дистанционно обучение човек. И аз 
продължавам да го мисля, но в тия ус-
ловия се оказа, че това е неизбежният 
начин. Трябва да учим дистанционно 
и да се надяваме в края на май да има-
ме поне две-три седмици прозорец, за 
да могат в нашите инженерни специ-
алности студентите да се докоснат до 
реалната лабораторна база, защото в 
момента всичко е симулации и вирту-
ални ефекти, правене на виртуални 
упражнения. Но друго е, трябва да се 
пипне с ръка. За инженер е страшно, 
за хирург е още по-страшно, но въ-
преки всичко трябва да го има и този 

контакт с техниката. Като казах тех-
никата, при нас вие бяхте свидетел на 
началото на реконструкцията на това, 
което се заражда в момента като го-
ляма идея в Габрово. Така наречени-
ят технологичен парк на Техническия 
университет в Габрово, завърши рабо-
тата по четири центъра. Един център 
за върхови постижения и три центро-
ве за компетентност, в единия център 
сме дори водеща организация. Очак-
ваме да мине всичко това и да дойде-
те на място да заснемете и да видите 
каква е разликата. Мисля, че ще бъде 
осезателна. А и техниката, която за-
почваме да получаваме ще влезе в 
тази новооборудвана база на този тех-
нологичен парк. Наистина ще бъде 
впечатляваща и за преподавателите и 
за учените, за студентите, докторан-
тите, а и за бизнеса, който е в региона 
и цяла България. Наистина става мно-
го интересно.

Да. Вярвам, че тези неща ще имат 
много положителен ефект. А може 
ли да кажете повече за това как 
протичат дигитално самите пре-
подавателски часове. Точно това 
е интересното, предполагам че е 
предизвикателството, или поне е 
било, тези инженерни специално-
сти да станат изцяло виртуално. 
Споменахте за симулации. Предпо-
лагам, че така или иначе много от 
работата на един инженер вече в 
дигиталния свят изисква софтуер и 
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